Dental
Expert
Dental Expert
Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Herculite® XRV UltraTM
400€

Super
Προσφορά
1+1
δώρο

Σετ 10 ρητινών
που περιλαμβάνει:
ñ 10 σύριγγες (10 χ 4gr)
ρητίνης Herculite XRV
Ultra,
ñ 1 Optibond Solo Plus 5ml,
ñ 1 ρευστή ρητίνη
Premise 1,7gr,
ñ 1 αδροποιητικό 3gr,
ñ 1 σετ OptiDisc

300€

Σετ 6 ρητινών
που περιλαμβάνει:

45€

Συσκευασία: 20 κάψουλες

ñ 6 σύριγγες (6 χ 4gr) ρητίνης
Herculite XRV Ultra,
ñ 1 Optibond Solo Plus 5ml,
ñ 1 ρευστή ρητίνη Premise 1,7gr,
ñ 1 αδροποιητικό 3gr,
ñ 1 σετ OptiDisc

45€

Συσκευασία: Σύριγγα 4gr

Τοποθέτηση

Γυάλισμα

Εμπιστοσύνη

Αντοχή

Χαμαιλεοντισμός

Εξαιρετικός χειρισμός,
χωρίς να κολλάει στα
εργαλεία, προκειμένου
να εξασφαλίζεται ευκολία
τοποθέτησης.

Εξαιρετικό γυάλισμα μακράς
διάρκειας, που διατηρεί
ζωντανή τη λάμψη με την
πάροδο του χρόνου.

Χρήση της τεχνολογίας Herculite, που χρησιμοποιείται
με αποδεδειγμένη επιτυχία
25+ χρόνια και εξακολουθεί
να είναι ο χρυσός κανόνας.

Υψηλή αντοχή στη
αποτριβή και εξαιρετικές
μηχανικές ιδιότητες, ώστε
να διασφαλίζεται αντοχή και
μακροβιότητα.

Εξαιρετική χρωματική
απόδοση, εξαιτίας του
βέλτιστου μεγέθους των
ενισχυτικών ουσιών,
ώστε να εξασφαλίζεται
προσαρμογή του χρώματος
με την περιβάλλουσα
οδοντική ουσία.

Αρχική κλινική εικόνα

Παρασκευή κοιλότητας και τοποθέτησης ελαστικού
απομονωτήρα

Τοποθέτηση λεπτού στηρίγματος σύνθετης ρητίνης
χρώματος αδαμαντίνης υπερώια

Τοποθέτηση σύνθετης ρητίνης χρώματος οδοντίνης
εσωτερικά της κοιλότητας
Case image courtesy of Angelo Putignano

Τοποθέτηση σύνθετης ρητίνης χρώματος αδαμαντίνης
επιφανειακά

Τελική κλινική εικόνα μετά τελείωση. λείανση και
στίλβωση της αποκατάστασης

SonicFillTM
ñ
ñ
ñ
ñ

«Το SonicFill θα αλλάξει τον τρόπο
που δημιουργούνται οι αποκαταστάσεις
σύνθετης ρητίνης για πάντα!
Απλότητα και τελειότητα σε ένα στάδιο!»
Dr. Robert Lowe, DDS

Εύκολη τοποθέτηση
Ανώτερη προσαρμογή
Δε χρειάζεται στρώμα 2χιλ.
Εύκολη διαμόρφωση χωρίς
να κολλά το υλικό

Προσφορά
από 1.360€
-35%
890€

SonicFill intro kit
με 1 χειρολαβή,
60 κάψουλες ρητίνης
και δώρο Kerr πλήρες
kit λείανσης ρητινών
αξίας 160€

Τοποθέτηση

Ταχύτητα

Προσαρμοστικότητα

Χειρισμός

Αντοχή

Το ρύγχος Unidose μπορεί
να εμφράξει μία κοιλότητα
έως και 5 χιλ. σε ένα
στρώμα

Ο μοναδικός σχεδιασμός
του ρύγχους επιτρέπει
την εύκολη τοποθέτηση
σε δύσκολες περιοχές. Τα
εξαιρετικά χαρακτηριστικά
του υλικού εξασφαλίζουν
το βέλτιστο βάθος
πολυμερισμού των 5 χιλ.
σε 20’’.

Η ενεργοποίηση της
συσκευής μειώνει το
ιξώδες για να επιτρέπει την
εύκολη προσαρμογή. Μετά
την τοποθέτηση, η ρητίνη
σύντομα επιστρέφει σε μία
κατάσταση κανονικής
ρευστότητας έτοιμη προς
διαμόρφωση.

Η κανονική ρευστότητα
καθιστά εύκολη και
αποτελεσματική τη
διαμόρφωση των ορίων
και της μασητικής
ανατομίας.

Η ιδιαίτερα ενισχυμένη
σύνθεση εξασφαλίζει
ανώτερη αντοχή και
εξαιρετικές μηχανικές
ιδιότητες για οπίσθιες
αποκαταστάσεις δοντιών.

Τοποθέτηση συγκολλητικού

Τοποθέτηση σ’ ένα στρώμα του υλικού

Διαμόρφωση

Φωτοπολυμερισμός για 20’’

Η τελική στιλβωμένη αποκατάσταση

Τέλεια εφαρμογή και ακτινοσκερότητα
Case image courtesy of Dr. Ron Jackson

Ultra

Demi

TM

Συσκευές
Super προσφορά
l

1.099€
Έκπτωση

39%

Μια συσκευή Demi Ultra
κασετίνα Herculite XRV
Ultra που περιλαµβάνει:
6 σύριγγες (6 χ 4γρ.) ρητίνης
Herculite XRV Ultra,
1 Optibond Solo Plus 5ml,
1 ρευστή ρητίνη Premise 1,7gr,
1 αδροποιητικό 3gr,
1 σετ OptiDisc µε 60 δίσκους
λείανσης και 2 µαντρέλ

l Μια

από

1.790€
τώρα

1.099€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

ME 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
l Επαναστατικός

U-40TM υπερπυκνωτής
Πλήρης επαναφόρτιση σε μόνο 40 sec
Ασύγκριτη εξυπηρέτηση

l Πρωτοποριακή

τεχνολογία C.U.R.E.TM
Iδανικός και ομοιόμορφος πολυμερισμός
σε βάθος χωρίς αύξηση της θερμοκρασίας
για ιδανικά κλινικά αποτελέσματα

l Μην

αλλάζετε μπαταρίες
Αλλάξτε συσκευή φωτοπολυμερισμού

Τιμή συσκευής 1.490€

Demi Ultra
™

LED Συσκευή Φωτοπολυµερισµού µε Υπερπυκνωτ ή

950€
Έκπτωση

37%

Super προσφορά
l
l

Μια συσκευή Demi Plus
Μια κασετίνα Herculite XRV Ultra που περιλαµβάνει:
6 σύριγγες (6 χ 4γρ. ) ρητίνης Herculite XRV Ultra,
1 Optibond Solo Plus 5ml,
1ρ
 ευστή ρητίνη Premise 1,7gr, 1 αδροποιητικό 3gr,
1σ
 ετ OptiDisc µε 60 δίσκους λείανσης και 2 µαντρέλ

από 1.500€ τώρα 950€
l

 ροηγμένος σχεδιασμός μπαταρίας. Η βάση
Π
του φορτιστή έχει απόλυτη επαφή με τη μπαταρία
της ασύρματης συσκευής, ώστε να εξασφαλίζεται
η βέλτιστη φόρτιση κάθε φορά.

l

 ροηγμένος σχεδιασμός συσκευής. Το εξωτερικό
Π
περίβλημα της συσκευής πολυμερισμού είναι
κατασκευασμένο από υψηλής απόδοσης ρητίνη
Valox, η οποία προστατεύει και παρατείνει
τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.

l

 χεδιασμός ρύγχους φωτοπολυμερισμού. Το Turbo
Σ
Light Guide προσφέρει καλύτερη εφαρμογή με
βελτιωμένη πρόσβαση (+28% επιπλέον κάλυψη)
για το φωτοπολυμερισμό σε οπίσθια δόντια.

l

 εγαλύτερη εγγύηση. Η τριετής εγγύηση σας
Μ
διασφαλίζει ότι θα πάρετε την καλύτερη δυνατή
σχέση απόδοσης-ποιότητας-τιμής σε βάθος χρόνου.

Τιμή συσκευής 1.200€

Demi Plus
™

LED Συσκευή Φωτοπολυµερισµού

DemiTM Plus

Φωτοπολυμερισμού

ME 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

SuperMat
SuperMat

System

Μεγάλη ποικιλία τεχνητών
τοιχωμάτων για χρήση
με το σύστημα SuperMat
Ένα εξαιρετικό σύστημα τεχνητών τοιχωμάτων για άμεσες αποκαταστάσεις. Το συστήμα τεχνητών τοιχωμάτων SuperMat με την συνεργασία των Adapt SuperCap (διαφανή και μεταλλικά τοιχώματα) οπισθίων δοντιών, πετυχαίνει γρήγορη
και ιδανική προσαρμογή καθώς και εξαιρετικό σημείο επαφής. Τα εξειδικευμένα δακτυλιοειδή τεχνητά τοιχώματα είναι
προκαμπυλωμένα και καλύπτουν όλες τις πιθανές ανατομικές ιδιαιτερότητες των οπισθίων δοντιών. Διατίθενται σε
μεταλλικά ή διαφανή τοιχώματα σε διαστάσεις 5mm, 6.3mm και πάχος 0,030mm, 0.038mm και 0,050mm.
Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα 0.030 χιλ.
Dead-Soft. Ύψος 5χιλ.

2161
Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα 0.030χιλ.
Dead-Soft. Ύψος 6.3χιλ.

2162

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα 0.038χιλ.
Non-Dead-Soft. Ύψος 5χιλ.

2181
Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα 0.038χιλ.
Non-Dead-Soft. Ύψος 6.3χιλ.

2182

Διαφανές τεχνητό τοίχωμα 0.050χιλ.
Ύψος 5χιλ.

2171
Διαφανές τεχνητό τοίχωμα 0.050 χιλ.
Ύψος 6.3χιλ.

21712

MetaFix
Προσφορά
από 70€
-20%
59,50€

Ανοξείδωτος χάλυβας
0.038χιλ.

Metafix
κουτί 50 τμχ
Επιλογή σε μεγέθη
small, medium,
large

Ιδανικό
μήκος.

Ενσωματωμένο
εξάρτημα σύσφιξης.

Αρχική κατάσταση. Εικόνα πριν την
αποκατάσταση.

Αφαίρεση του παλιού εμφρακτικού
υλικού.

Τοποθέτηση του MetaFix και σύσφιξη
του τεχνητού τοιχώματος.

Τοποθέτηση ξύλινης σφήνας για
αντιστάθμιση του πάχους του τεχνητού
τοιχώματος και για την δημιουργία ενός
ιδανικού αυχενικού ορίου.

Δημιουργία όμορου τοιχώματος.

Το σύστημα αφαίρεσης επιτρέπει την
εύκολη διάνοιξη και αφαίρεση του
τεχνητού τοιχώματος.

Διανοιγμένο τεχνητό τοίχωμα έτοιμο
να αφαιρεθεί.

Έλεγχος του όμορου σημείου επαφής.

Ολοκληρωμένη αποκατάσταση.

Εγκοπές για εύκολη
αφαίρεση.

Σύστημα
αφαίρεσης.

Κωδικοποίηση
μεγέθους.

Περιοχή τεχνητού
τοιχώματος
με μειωμένο ύψος.

Βελτιωμένος
μορφολογικός και
ανατομικός σχεδιασμός.

Μικρό
(προγόμφιος)

Μεσαίο
(Φυσιολογικός γομφίος)

Μεγάλο
(Μεγάλος γομφίος)

Hawe Adapt Sectional
Matrix System
Το τέλειο σύστημα για συντηρητικές αποκαταστάσεις. Το σύστημα  Hawe Adapt®
Sectional Matrix θέτει νέα πρότυπα για την αντιμετώπιση μονόπλευρων όμορων
εμφράξεων σε οπίσθια δόντια. Τα τμηματικά τεχνητά τοιχώματα είναι η καρδιά του
συστήματος, καθώς είναι προκαμπυλωμένα, ακολουθώντας την ανατομία των δοντιών.
Είναι εξαιρετικά λεπτά και διατίθεται σε μπλε και διαφανή τοιχώματα. Τα άκρα έχουν
επιπλέον μήκος, προκειμένου να διευκολύνεται η εύκολη εφαρμογή και τοποθέτηση
στις όμορες περιοχές. Τα χρωματιστά άκρα των διαφανών τοιχωμάτων είναι μία
καινοτομία που συνεισφέρει στην απλοποίηση και επιτάχυνση της καθημερινής
εργασίας των οδοντιάτρων.
Η διαφανής αρπάγη επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή των τεχνητών αυτών τοιχωμάτων
στα τοιχώματα των δοντιών στις μεσοδόντιες περιοχές. Ο συνδυασμός των αρπαγών
αυτών με μεσοδόντιες σφήνες, διασφαλίζει την απόλυτη εφαρμογή του εμφρακτικού
υλικού στο αυχενικό τοίχωμα των όμορων κιβωτιδίων. Το σύστημα συμπληρώνει
ο αρπαγοφόρος, ο οποίος είναι το ιδανικό μέσο για την τοποθέτηση της διαφανούς
αρπάγης με εύκολο και ακριβή τρόπο στη μεσοδόντια περιοχή.

Refill Packs without Approximal Shapers
100 Transparent Adapt Sectional Matrices (Height 5.0 mm, Thickness 0.05 mm, moderate curve)

756

100 Transparent Adapt Sectional Matrices (Height 6.5 mm, Thickness 0.05 mm, moderate curve)

757

100 Transparent Adapt Sectional Matrices (Height 5.0 mm, Thickness 0.05 mm, increased curve)

758

100 Transparent Adapt Sectional Matrices (Height 6.5 mm, Thickness 0.05 mm, increased curve)

759

OptiDisc
ñ Μοναδικός σχεδιασμός Δίσκων Λείανσης.
Ειδικός σχεδιασμός στο σημείο συγκράτησης του
δίσκου στο μαντρέλ. Προσφέρει προστασία στο
δόντι και στην έμφραξη με ταυτόχρονη σταθερότητα και αξιοπιστία κατά την λειτουργία.
ñ Ημιδιαφανής, για βελτίωση της ορατότητας στην
επιφάνεια εργασίας.
ñ Ελαστικός, για πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες
των δοντιών.
ñ Μακράς διαρκείας, κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυεστέρα επικαλυμμένο με σωματίδια οξειδίου του αργιλίου.
ñ Ακριβές, σημείο συγκράτησης του δίσκου στο
μαντρέλ με χαρακτηριστικό χρώμα ανά αδρότητα για εξασφάλιση ακριβούς λειτουργείας
και προστασίας των παρακείμενων δοντιών και
ιστών.
ñ 2 μεγέθη μαντρέλ, για να διευκολύνει την πρόσβαση σε οπίσθιες και άλλες δυσπρόσιτες περιοχές.

Κανονικό μαντρέλ

Μικρό μαντρέλ

Διαμόρφωση  
Εξαιρετικά αδρόκοκκο
80μm

Τελείωση  
Αδρόκοκκο/Μέτριο
40μm

Στίλβωση  
Λεπτόκοκκο
20μm

Υπερστίλβωση
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο
10μm

OptiDisc Mini kit:
Περιλαμβάνει 120τμχ όλες τις αδρότητες,
2 μαντρελ κανονικό και κοντό, 1 OptiShine

Προσφορά
από 54€
-25%
40€

Συγκολλητικές Κονίες
Maxcem Elite

Αυτοαδροποιούμενη - Αυτοσυγκολλούμενη
Ρητινώδης Κονία
ñ Πολύ υψηλή αντοχή
δεσμού 22-36
MPa.
Πολύ ανθεκτική
συγκόλληση
χωρίς τη χρήση
συγκολλητικού
παράγοντα.
ñ Ευκολία
χρήσης.
Αυτόματη
ανάμιξη και
εύκολη
αφαίρεση των
περισσειών.
ñ Συγκόλληση με όλα
τα υποστρώματα.
Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων,
μεταλλοκεραμικές, μεταλλικές, CAD/CAM ζιρκονίας και
αλουμίνας.
ñ Αποτελεσματικός μηχανισμός αυτοπολυμερισμού.
Πλήρης πολυμερισμός σε απουσία φωτός.

Maxcem Elite mini kit:
1 σύριγγα 5gr με επιλογή
χρώματος clear, white, white
opaque, yellow, brown, ρύγχη
ανάμειξης

Προσφορά
από 55€
-15%
46€

NX3

Nexus Third Generation
Συγκολλητική Ρητινώδης Κονία Διπλού πολυμερισμού
για ΟΛΕΣ τις κλινικές εφαρμογές.
ñ Εύκολο σύστημα μεταφοράς.
Αυτόματη σύριγγα ανάμειξης που περιορίζει την δημιουργία φυσαλίδων
που γίνεται κατά την ανάμειξη με το χέρι.
ñ Εφαρμογή με φωτοπολυμερισμό.
Συγκόλληση κεραμικών όψεων και άλλων εφαρμογών που απαιτούν
μεγάλο χρόνο εργασίας.
ñ Συγκόλληση με όλα τα υποστρώματα.
Εξαιρετική συγκόλληση με την αδαμαντίνη, την οδοντίνη, την
πορσελάνη, CAD/CAM ζιρκονίας και αλουμίνας, καθώς σύνθετη
ρητίνη και μεταλλικά υποστρώματα.
ñ Αυτο-αδροποίηση ή ολική αδροποίηση.
Συμβατότητα με όλα τα πρωτόκολλα συγκόλλησης. Δεν απαιτείται
ενεργοποιητής για
μετατροπή σε κονία
διπλού πολυμερισμού.
ñ Εξαιρετική
σταθερότητα
χρώματος.
Μακροχρόνια αισθητικά
αποτελέσματα με
όλες τις τεχνικές
πολυμερισμού.
ñ Ευκολία χειρισμού.
Εξαιρετικά εύκολη
αφαίρεση των
περισσειών

Προσφορά
από 299€
-20%
239€

ΝΧ3 Intro Kit που περιλαμβάνει:
3 σύριγγες διπλού πολυμερισμού (5gr)
clear, white, yellow
3 σύριγγες φωτοπολυμερισμού (1,8gr)
clear, white, yellow
3 σύριγγες δοκιμαστικής ρητίνης (3gr)
clear, white, yellow
1 Σιλάνιο (5ml), ρύγχη ανάμειξης

Οι καλύτερες κονίες για κάθε περίπτωση

TempBond
Με Ευγενόλη - STD

Τα πιο έμπιστα υλικά,
τώρα διαθέσιμα και σε
νέες εύχρηστες συσκευασίες
αυτοανάμειξης

TempBond
Χωρίς Ευγενόλη - NE

TempBond
Διάφανο - Clear

CompoThixoTM
Εργαλεία τοποθέτησης ρητίνης με δόνηση
Πλεονεκτήματα:
ñΕ
 ξαιρετική προσαρμογή του εμφρακτικού υλικού τόσο στην
κοιλότητα όσο και στα τεχνητά τοιχώματα.
ñ Ευκολία διαμόρφωσης του εμφρακτικού υλικού σε ιδιαίτερα λεπτό
στρώμα, όπως συχνά απαιτείται σε πρόσθιες αποκαταστάσεις.
ñ Μειωμένη πίεση κατά τη συμπύκνωση των σύνθετων ρητινών.
ñΕ
 λαχιστοποίηση του “κολλήματος” στη σύνθετη ρητίνη,
συγκρινόμενο με τα “κλασσικά” εργαλεία συνθέτων ρητινών.
ñΕ
 ύκολη τοποθέτηση της σύνθετης ρητίνης στα τοιχώματα του
δοντιού, χωρίς τράβηγμα.
ñΑ
 ποφυγή εγκλωβισμού φυσαλίδων αέρα στη μάζα του
εμφρακτικού υλικού.

Προσφορά
από 290€
-20%
239€

“Έξυπνες” δονήσεις:
Καλύτερη διαβροχή
Ιδανική προσαρμογή του εμφρακτικού υλικού
Μείωση φυσαλίδων αέρα
Ακριβής τοποθέτηση
Έλεγχος πάχους διαστρωμάτωσης
Ιδανική απόδοση μορφολογίας
Ελαχιστοποίηση προσκόλλησης
του εμφρακτικού υλικού
4 διαθέσιμα άκρα

CompoRoller

TM

Εργαλεία τοποθέτησης ρητίνης
Πρωτοποριακό. Απόλυτος έλεγχος κατά τη
διαστρωμάτωση και τη διαμόρφωση των άμεσων
αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης.
Γρήγορο και απλό στη χρήση. Τα μοναδικά
περιστρεφόμενα άκρα διαμορφώνουν τη ρητίνη γρήγορα
σε λεπτά ομοιόμορφα στρώματα, μειώνοντας τον
απαιτούμενο χρόνο τελείωσης, λείανσης και στίλβωσης.
Ακριβές. Τα περιστρεφόμενα άκρα αποδίδουν εξαιρετικά
λεία επιφάνεια και τέλεια οριακή προσαρμογή της
σύνθετης ρητίνης.
Προβλέψιμο. Τα αντικολλητικά άκρα έχουν σαν
αποτέλεσμα μία χωρίς φυσαλίδες αέρα ομοιογενή
εφαρμογή της σύνθετης ρητίνης.
Ασφαλές. Ρύγχη μίας χρήσης για την αποφυγή
διασταυρούμενων μολύνσεων. Χειρολαβή
αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο σε 134ÆC / 273ÆF.
Ευέλικτο. Επιλογή άκρου από 7 διαφορετικά σχήματα,
ιδανικά για χρήση σε κάθε περιοχή του οδοντικού
φραγμού.

Προσφορά
από 74€
-20%
59€

7 άκρα σιλικόνης κατάλληλα
για όλες τις κλινικές εφαρμογές
σύνθετων ρητινών

Super
τιμή

ñ 3 μεγεθύνσεις.
ñ Μεγέθυνση έως x14 (με φακό 200mm).
ñ Φακοί με εστιακή απόσταση 200, 250, 300 ή 400mm.
ñ Ποικίλη ένταση φωτός (έλεγχος με ποτενσιόμετρο).
ñ LED φωτισμός 35.000 lux (με φακό 200mm).
ñ Εύρος πεδίου: 48-100mm.
ñ Ρύθμιση διόπτρας: ±5.

Προσοφθάλμια
45Æ, 90Æ, μεταβλητά 0Æ-195Æ, με ρύθμιση
διακορικής απόστασης
Φακοί
200mm, 250mm, 300mm, 400mm
Φωτισμός
Οπτική ίνα, LED 58.000 lux
Φίλτρα
Πράσινο, πορτοκαλί, laser, polarizing
Δυνατότητες εγκατάστασης
Επιδαπέδιο, επιτοίχιο, οροφής
Απεικόνιση
Beamsplitter, διπλό Beamsplitter, DSLR adaptor,
CAMCORDER adaptor
Επιπλέον
Βάση μόνιτορ, δαχτυλίδι περιστροφής, διπλό
διάφραγμα, καπάκι φακών

ñ Κάθετη κίνηση: 64-154cm.
ñ Χειροκίνητος έλεγχος εστίασης.
ñ Βάθος πεδίου έως 12mm.

Στήριξη οροφής
για απόλυτη
ελευθερία

Επιτοίχιο για χρήση
σε περιορισμένους
χώρους

Δυνατότητα μελέτης
του χώρου σας
από εξειδικευμένο
συνεργάτη για τη
βέλτιστη πρόταση.
Δυνατότητα δοκιμής
στο χώρο σας

Τροχήλατο με μεγάλη
ευελιξία κινήσεων
και μετακίνηση σε
διαφορετικούς χώρους

Rooter,
Φωτίστε το πεδίο εργασίας σας

LED
Εργονοµικό
και ελαφρύ

250 - 1200 rpm

Πρόγραµµα αυτόµατης
ανάστροφης κίνησης
για απεµπλοκή
του µικροεργαλείου
Μνήµη 10 προεπιλεγµένων
προγραµµάτων
ταχύτητας/ροπής

FKG Dentaire SA
www.fkg.ch

Race,
Πλήρης σειρά µικροεργαλείων
από την εξασφάλιση διαβατότητας
µέχρι την τελική µορφοποίηση
των ρ.σ.

Aκριβής µέτρηση
της κόπωσης
του µικροεργαλείου

Ιδανική κοπτική ικανότητα
Αποφυγή εµπλοκής
του εργαλείου
στα τοιχώµατα του ρ.σ.
Βελτιωµένη αντίσταση
στις τάσεις ροπής και
στην κόπωση του µετάλλου

Αποστρογγυλεµένο
µη κοπτικό άκρο
Απόλυτως σεβασµός
στην ανατοµία του ρ.σ.

FKG Dentaire SA
www.fkg.ch

Οι διαθέσιμες ομάδες μηχανοκίνητων ρινών

Race

PreRace. Τα μικροεργαλεία διεύρυνσης του αυχενικού τριτημορίου του ρ.σ. PreRace
επιτυγχάνουν αντίστοιχο αποτέλεσμα με τις εγγλυφίδες Gates, αλλά με μεγαλύτερη
ασφάλεια και ταχύτητα, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό τους, ο οποίος αποτρέπει το σφήνωμα
του μικροεργαλείου, στο αποστρογγυλεμένο μη-κοπτικό άκρο τους και στην μεγαλύτερη
κωνικότητά τους.
ScoutRace. Τα τρία μικροεργαλεία που συνιστούν την αλληλουχία των ScoutRace,
προσφέρονται σε κωνικότητα 0.2 και μεγέθη 10,15 και 20 κατά ISO και είναι ιδανικά
για την απόκτηση διαβατότητας σε πολύ στενούς, κεκαμμένους ή δις-κεκαμμένους ρ.σ.
Χρησιμοποιούνται μετά τον καθορισμό του μήκους εργασίας. Η μηχανική προπαρασκευή
του ρ.σ. συνεχίζεται με τα μικροεργαλεία i-Race ή BioRace.
Race ISO 10. Διαθέσιμα σε κωνικότητες 0.2, 0.4 και 0.6, τα τρία μικροεργαλεία της σειράς
αυτής αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο στην προσπάθεια διάνοιξης πολύ στενών
ή ενασβεστιωμένων ρ.σ. ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες οι συμβατικές ρίνες Κ δεν
καθίσταται δυνατόν να φτάσουν στο μήκος εργασίας.
S-Apex. Πρόκειται για μικροεργαλεία με ανάστροφη κωνικότητα στα τελευταία 4mm.
Αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και προστασία από θραύση σε
περιπτώσεις στενών ή κεκαμμένων ρ.σ. Αυτή η κατηγορία μικροεργαλείων, εξαιτίας της
ανάστροφης κωνικότητας, παρουσιάζει το λεπτότερο και άρα πλέον ευαίσθητο σημείο
πολύ μακριά από το άκρο του μικροεργαλείου, και συγκεκριμένα 16mm μακριά από αυτό
(όπως ακριβώς οι εγγλυφίδες Gates). Έτσι, στην περίπτωση θραύσης, το μικροεργαλείο
μπορεί πολύ εύκολα να αφαιρεθεί από το ρ.σ. με τη βοήθεια μιας ενδοδοντικής λαβίδας
αφαίρεσης κώνων αργύρου.
Ρίνες BT-Race. Με το νέο “Booster Tip” τους, αποκλειστικά πατενταρισμένο από την
FKG. Αυτά τα μικροεργαλεία προσφέρουν στον κλινικό οδοντίατρο μια σειρά τριών
μηχανοκινούμενων ρινών με αυξημένη αποτελεσματικότητα στην μηχανική προπαρασκευή
του ακρορριζικού τριτημορίου στην μεγάλη πλειονότητα κάθε τύπου ρ.σ.
Αλληλουχία iRace. Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά τους, τρία μόνο μικροεργαλεία
είναι αρκετά για την μηχανική προπαρασκευή ενός ευρέος φάσματος ρ.σ., στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται ευθείς και μέτριας κάμψης ρ.σ.
Αλληλουχία BioRace. Η βασική αυτή σειρά μικροεργαλείων είναι μια εξαιρετικά αξιόπιστη
ομάδα 6 μικροεργαλείων, η οποία επιτυγχάνει άριστη μηχανική προπαρασκευή της
συντριπτικής πλειοψηφίας των ρ.σ. Συμπληρώνεται από δύο ακόμη μικροεργαλεία για
περιπτώσεις ιδιαίτερα κεκαμμένων ρ.σ. και δύο επιπλέον για πολύ ευρείς ρ.σ. Το σετ
μικροεργαλείων BioRace ικανοποιεί το βιολογικό στόχο της εξάλειψης του βακτηριακού
παράγοντα από τους ρ.σ. χωρίς να απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση
άλλων μικροεργαλείων.
D-Race. Το δίδυμο των μικροεργαλείων αυτών ολοκληρώνει το οπλοστάσιο Race της
FKG, προσφέροντας μεγάλη βοήθεια στις περιπτώσεις επανάληψης Ε.Θ. με την ικανότητα
αφαίρεσης των παλαιών εμφρακτικών υλικών (γουταπέρκα, φύραμα). Το πρώτο
μικροεργαλείο DR1 χρησιμοποιείται αρχικά στο αυχενικό και μέσο τριτημόριο, ενώ στη
συνέχεια το DR2 με το λεπτότερο άκρο του βοηθά στην απομάκρυνση των εμφρακτικών
υλικών από το ακρορριζικό τριτημόριο. Δεδομένης της έντονης κόπωσης που υφίστανται
τα μικροεργαλεία αυτά, συνίσταται η χρήση τους για μία φορά.

Τα εργαλεία Race διατίθενται επίσης σε σετ εξατοµικευµένων µεγεθών:
Τα εργαλεία Race διατίθενται επίσης σε σετ εξατομικευμένων μεγεθών:

Για περισσότερες πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και βίντεο για τα εργαλεία Race, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fkg.ch.

TOTAL
LL
TOTAL FILL

®

Το νέο βιοκεραµικό φύραµα που ανεβάζει τον πήχυ
Το νέο βιοκεραμικό φύραμα που ανεβάζει τον πήχη

Σε αντίθεση με τα συμβατικά φυράματα
T που χρησιμοποιούνται
στην τελική έμφραξη των ρ.σ., το Total Fill επωφελείται της
υγρασίας των οδοντινοσωληναρίων, για να εκκινήσει τη
διαδικασία πήξης του εντός του ρ.σ. και χάρη στο υψηλό pH
του, εμφανίζει αντιβακτηριακές ιδιότητες, ενώ παράλληλα
διατηρεί απόλυτα σταθερές τις διαστάσεις του, παρουσιάζοντας
μηδενική συστολή πήξης. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει χημικό
δεσμό τόσο με την οδοντίνη των τοιχωμάτων του ρ.σ., όσο
και με το βιοκεραμικό υλικό των κώνων τελικής έμφραξης BCñ
points.
ññ Βιοσυμβατό και οστεογενετικό
ñ Χημικός δεσμός με την οδοντίνη και το κύριο βιοκεραμικό
ñ εμφρακτικό υλικό
ññ Υψηλό αλκαλικό pH-αντιβακτηριακές ιδιότητες
ññ Υψηλή ακτινοσκιερότητα
ññ Υδρόφιλο
ññ Προαγωγή σχηματισμού υδροξυαπατίτη
ñ Ιδανικός χρόνος εργασίας και σταθεροποιήσης των διαστάñ σεων
ñ Φιλικό στον χρήστη (προγεμισμένη σύριγγα με ανταλλακτικά ακροφύσια μέγιστης ακρίβειας, ώστε να μην υπάρχει
ñ καθόλου απώλεια υλικού)
ññ Μηδενική συστολή πήξης
ñ Διαθέσιμο σε δύο πηκτικότητες, μια για χρήση ως φυράματος
και μια πιο παχύρρευστη (putty) για χρήση στη χειρουργική
ενδοδοντία.

Σύριγγα Totalfill Sealer 1,5gr
T

T
Totalfill Putty 2,5gr

MicroEtcher IIA

Προσφορά
από 320€
-15%
270€

Σύστημα ενδοστοματικής αμμοβολής
Το MicroEtcher IIA έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πολυτιμότερα
εργαλεία στην Οδοντιατρική. Παρέχει ακριβή επιφανειακή
μικροαδροποίηση, βελτιώνοντας την αντοχή δεσμού έως και
400%. Αυξάνει σημαντικά την επιφάνεια επαφής και δημιουργίας
χημικού δεσμού. Η αμμοβολή είναι σύντομη και εύκολη, με τις
περισσότερες διαδικασίες επιφανειακής αδροποίησης να διαρκούν
μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου
από ανοξείδωτο χάλυβα με αντικαθιστόμενα ρύγχη καρβιδίου.

Δώρο
Λεύκανση
Optident 12 ml
αξίας 60€

ñ Χειρολαβή MicroEtcher IIA.
ñ Πλήρως κλιβανιζόμενη (εκτός από το δοχείο).
ñ Περιστρεφόμενο κατά 360 μοίρες και
αφαιρούμενο ρύγχος.
ñ Ο λεπτός σχεδιασμός του ρύγχους παρέχει
ευκολία ενδοστοματικού χειρισμού.

Χρήσεις του ΜicroEtcher:
ñ Αδροποίηση όλων των μετάλλων, πολυμερών υλικών και αμαλγάματος
για αύξηση της αντοχής του δεσμού.
ñ Ενδοστοματική επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης
ñ Παρασκευή για προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών.
ñ Καθαρισμός χρωστικών στις αύλακες κατά τον έλεγχο ύπαρξης πιθανής
τερηδόνας.
ñ Παρασκευή για αρχόμενες τερηδόνες και μικρές αποκαταστάσεις Ι και V
ομάδας.
ñ Καθαρισμός παρασκευών για βέλτιστη συγκόλληση
ñ Αφαίρεση προσωρινής κονίας.

Τυπική αδροποίηση από φρέζα διαμαντιού σε χυτό μέταλλο.

Ιδανικό για ενδοστοματική αποκατάσταση πορσελάνης.

Αφαιρεί γρήγορα την κονία από την εσωτερική επιφάνεια
στεφανών και γεφυρών, πριν την επανασυγκόλληση.
Χρησιμοποιείται κατά την αναγόμωση
και επιδιόρθωση οδοντοστοιχιών.

Προστατευτικός θάλαμος αμμοβολής
Αποτριβή MicroEtcher σε χυτό μέταλλο εικόνα sem.

Το MicroCab αποτελεί τον πιο
αποτελεσματικό προστατευτικό θάλαμο
αμμοβολής της αγοράς. Προσφέρει
ένα μεγάλο εσωτερικό χώρο εργασίας
σε μικρό συνολικό όγκο. Η βάση
τοίχου καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο
εύχρηστη χωρίς να καταλαμβάνει χώρο
στον πάγκο. Ο εργονομικός σχεδιασμός
περιλαμβάνει ευκολία πρόσβασης στο
εσωτερικό, φωτισμό LED και
αθόρυβο ανεμιστήρα με φίλτρο
Προσφορά
κατακράτησης σκόνης.
από 430€
Το MicroCab αποτελεί
-16%
απαραίτητη συσκευή για κάθε
360€
εργαστήριο ή οδοντιατρείο.

Διαστάσεις:
20cm(Υ) * 22cm(Π) * 26cm(B)
Διατίθεται προαιρετικά
βάση τοίχου

Αποτυπωτικά υλικά
Ιδανικά υλικά για κάθε τεχνική και ταχύτητα
Η ανώτερη ποιότητα με την καλύτερη τιμή. Σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σας για σταθερά,
αξιόπιστα αποτελέσματα με εύκολο τρόπο. Τα λεπτόρρευστα υλικά είναι εξαιρετικά υδρόφιλα και εμφανίζουν
μοναδικά λεία επιφάνεια με υψηλή αντοχή στην απόσχιση. Ακριβής χρόνος πήξης. Η τοποθέτηση στο στόμα
προκαλεί ταχύτερη και ομαλότερη πήξη. Στη σύνθεσή τους περιλαμβάνουν τα καλύτερης ποιότητας πολυμερή
υλικά και ενισχυτικές ουσίες.

First Quarter
Αποτυπωτικό υλικό ταχείας πήξης

Προσφορά

Χρόνος πήξης 1’45’’. Η πολυβινυλσιλοξάνη
First Quarter είναι ένα αποτυπωτικό υλικό
ταχείας πήξης ιδανικό για τμηματικά δισκάρια.

Φύσιγγα 50ml

14,50€

First Half
Αποτυπωτικό υλικό ενδιάμεσου χρόνου πήξης
Χρόνος πήξης 2’15’’. Το First Half είναι
ιδανικό για όσους επιθυμούν ταχύτητα, αλλά
χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε σχέση με
το First Quarter. Το νέο αποτυπωτικό υλικό
Orthodontic Monophase είναι ιδανικό για
αποτυπώματα πλήρους φραγμού με ένα υλικό.
Διατίθενται σε φύσιγγες των 50ml.

Star VPS
Αποτυπωτικό υλικό κανονικής πήξης
Το Star VPS προσφέρει διαφορετικά ιξώδη
στους συνήθεις χρόνους πήξης 4’30’’, με
επαρκή χρόνο εργασίας για αποτυπώματα
εκτεταμένων φραγμών.

Υλικά προσωρινών στεφανών & γεφυρών
Turbo TempTM 2 και 3
Οι επιθυμητές ιδιότητες για ένα υλικό προσωρινών
αποκαταστάσεων είναι: αισθητική, χαμηλή συστολή για ακριβή
εφαρμογή, παραγωγή χαμηλής εξώθερμης αντίδρασης, υψηλή
ελαστική αντοχή, ακριβή χρόνο πήξης και ελάχιστο στρώμα
αναστολής οξυγόνου. Το TurboTemp 2 ξεχωρίζει σε όλα τα
παραπάνω χαρακτηριστικά.
Συσκευασία σε φύσιγγες 4:1.
Το Turbotemp 3 αποτελεί μία περαιτέρω εξέλιξη με καλύτερες
φυσικές ιδιότητες. Διατίθεται σε φύσιγγα 10:1 που βοηθά για
ανώτερες φυσικές ιδιότητες. Τα πιστόλια για τη φύσιγγα TurboTemp 2 (4:1) μετατρέπονται εύκολα σε 10:1 με δωρεάν εξάρτημα
από την εταιρεία Danville.
Turbo Temp 3: Ανταλλακτική συσκευασία
A-1

A-2

A-3

A-3.5

B-1

BLEACH

93323

93324

93369

93325

93326

93591

Προσφορά
Φύσιγγα 76gr

60€

Αξιόπιστες

ICE LIGHTTM

για ενδοδοντικά

Αρχική συσκευασία ICE LIGHT 20 αξόνων και 4 τρυπανιών κωδ. 90080-01
Ανταλλακτική συσκευασία 10 αξόνων
1.0 mm
90378-01

1.2 mm
90380-01

1.4 mm
90382-01

1.6 mm
90384-01

1.2 mm
90327

1.4 mm
90329

1.6 mm
90331

Ανταλλακτικά τρύπανα
1.0 mm
90325

To Ice Light είναι μια νέα σειρά αισθητικών ενδορριζικών αξόνων από την Danville. Περιέχει 70% παράλληλες ίνες υάλου για
εξαιρετική αντοχή. Το μέτρο ελαστικότητας πλησιάζει το μέτρο ελαστικότητας της οδοντίνης επιτυγχάνοντας καλύτερη κατανομή
των τάσεων ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα καταγμάτων. Οι άξονες Ice Light είναι φωτοδιαπερατοί και συνεργάζονται
με πολυμερή υλικά φωτοπολυμεριζόμενα, διπλού πολυμερισμού, ακόμα και χημικά πολυμεριζόμενα. Οι Ice Light είναι
προσιλανοποιημένοι διευκολύνοντας την διαδικασία συγκόλλησης ενώ είναι και ακτινοσκιεροί.

TM
Prelude
Αυτοαδροποιούμενο, και ολικής αδροποίησης και διπλού
πολυμερισμού σε ένα σύστημα συγκόλλησης

Ανεξάρτητες δοκιμές επιβεβαιώνουν πως το Prelude εμφανίζει πολύ υψηλής αντοχής
δεσμούς στον έλεγχο των 5 λεπτών και 24 ωρών. Δεν εμφανίζει προβλήματα
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υγρασίας. Η σύνθεση νερού/αιθανόλης είναι
ανθεκτική σε ένα περιβάλλον που θα επηρέαζε αρνητικά πολλά άλλα συστήματα.
Το αξιοσημείωτα χαμηλού πάχους συγκολλητικό φιλμ 5μm δεν επηρεάζει την
εφαρμογή της αποκατάστασης και δεν θα εμφανίζει ακτινοδιαυγαστικό στρώμα.
Η αντοχή δεσμού με την λοξοτομημένη αδαμαντίνη είναι εξαιρετικά υψηλή.
ñ Χρήση σε λοξοτομημένη ή μη λοξοτομημένη αδαμαντίνη, οδοντίνη, πορσελάνη
και σύνθετες ρητίνες.
ñ Φωτοπολυμεριζόμενο αλλά και διπλού πολυμερισμού.
ñ Αυτοαδροποιούμενο αλλά και ολικής αδροποίησης.
ñ Ταχεία και απλή εφαρμογή.
ñ Σταθερά και αξιόπιστα αποτελέσματα.
ñ Ευελιξία στους χειρισμούς.
ñ Ανθεκτικό.
ñ Δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη υγρασίας.
ñ Σε πάχος 5μm είναι ιδανικό για CEREC και άλλες έμμεσες αποκαταστάσεις.

Συγκόλληση με:
Αδαμαντίνη
Οδοντίνη
Ζιρκονία
Μέταλλα
Πορσελάνη
EMax
Υπάρχουσες αποκαταστάσεις
σύνθετης ρητίνης

χ
χ

TM
Rock
Core
Υλικό ανασυστάσεων σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού
Το Rock Core αποτελεί υλικό ανασυστάσεων που θα χρησιμοποιηθεί σε ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις. Είναι μία ρητίνη
διπλού πολυμερισμού με υψηλή συμπιεστική αντοχή και διαμορφώνεται όπως η οδοντίνη. Το λευκό του χρώμα το καθιστά
εύκολα διακριτό από τους οδοντικούς ιστούς. Για πρόσθιες αποκαταστάσεις διατίθεται χρώμα Α2. Πολλοί χρησιμοποιούν επίσης
το Rock Core ως συγκολλητική κονία για άξονες από πολυμερή υλικά. Φωτοπολυμερίζεται και αυτοπολυμερίζεται σε 5 λεπτά.
Τα θιξοτροπικά χαρακτηριστικά του επιτρέπουν τη στοίβαξη του υλικού χωρίς τεχνητό τοίχωμα διευκολύνοντας τη δημιουργία
ανασυστάσεων. Το πάχος των 18μm το καθιστά μία ιδανική κονία σε συνδυασμό με το Prelude.
Συσκευασία:
Σύριγγα 10ml

Προσφορά
από 55€
-15%
47€

Ενδείξεις
		
Ιξώδες
Μέγεθος ενισχυτικών
ουσιών
Ακτινοσκιερότητα
Χρώματα
Συσκευασία

Xαρακτηριστικά
Ανασυστάσεις, Ρητινώδης Κονία για
Ενδορριζικούς άξονες από πολυμερή υλικά
Χαμηλό ιξώδες, Ελαφρώς θιξοτροπικό
3μm
Μέτρια
Α2 και λευκό χρώμα
Φύσιγγα αυτοανάμειξης 25ml

Επιλογές

θεραπευμένα δόντια
SuperEndo-α2

Ασύρματες συσκευές
κάθετης συμπύκνωσης

Ασύρματες συσκευές
έμφραξης ακρορριζίου

Μεγάλη ποικιλία 12 συμπυκνωτήρων
με βάση οργάνωσης

SuperEndo-β
Ασύρματες συσκευές θερμής
γουταπέρκας για τρισδιάστατη
πλήρωση του ριζικού σωλήνα
BL Εργαλεία NiTi
πλάγιας & κάθετης συμπύκνωσης

Πλήρης περιστροφή βελόνας
για ευκολία χρήσης

Ασύρματες συσκευές
θερμοπλαστικοποιημένης
γουταπέρκας

Pellet Γουταπέρκας 100τμχ
μαλακή, κανονική, σκληρή

Εύκολη κάμψη βελόνας

Μικροχειρουργική - JETIP Βασικό Σετ
Ασημί λαβή

Εργαλεία εξέτασης
και διάγνωσης

Χρυσή λαβή

Εργαλεία Χειρισμού 		
μαλακών μορίων

Μπλε λαβή

Εργαλεία απόξεσης
και καθαρισμού

Πράσινη λαβή

Εργαλεία ακρορριζικής
έμφραξης
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B E A U T Y
ΑΦΑΙΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ KAI ΛΕΥΚΑΙΝΕΙ
ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
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ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ

Μόνο σε επαγγελµατίες οδοντιάτρους επιτρέπεται
νοµικά να διενεργούν λευκάνσεις δοντιών.
Θεραπείες και προϊόντα που προσφέρονται από
µη επαγγελµατίες (όπως σε ινστιτούτα αισθητικής
/ σαλόνια µαυρίσµατος κλπ) θα µπορούσαν
δυνητικά να προκαλέσουν ζηµιά στα δόντια.
Το White Dental Beauty χρησιµοποιεί
το υψηλότερο επιτρεπόµενο ποσοστό
λευκαντικών ουσιών, για την επίτευξη
της µέγιστης λευκαντικής δράσης.

ΠΡΙΝ

Το White Dental Beauty διατίθεται σε:
Υψηλές συγκεντρώσεις
6% υπεροξείδιο υδρογόνου (30 λεπτά/ηµέρα)
16% υπεροξείδιο του καρβαµιδίου
(60 λεπτά/ηµέρα) για την επίτευξη της µέγιστης
λευκαντικής δράσης

ΜΕΤΑ

Συνήθεις συγκεντρώσεις
10% υπεροξείδιο του καρβαµιδίου
(2-4 ώρες/νύχτα ή ηµέρα)
για αποφυγή ευαισθησίας
Χαµηλές συγκεντρώσεις
5% υπεροξείδιο του καρβαµιδίου
(2-4 ώρες/νύχτα ή ηµέρα) το µόνο κατάλληλο
για «ιδιαίτερα ευαίσθητους» ασθενείς
Το White Dental Beauty έχει αποδειχθεί
ασφαλές, αποτελεσµατικό και επιφέρει
ορατά αποτελέσµατα σε λιγότερο από
µία εβδοµάδα.

ΠΡΙΝ

Το White Dental Beauty έχει βοηθήσει
χιλιάδες ασθενείς, κάθε ηλικίας
και φύλου, να βελτιώσουν
το φυσικό τους χαµόγελο.
ΜΕΤΑ

NANO PARTICLES

H Inspiro είναι ομοιογενής νάνουβριδική σύνθετη ρητίνη με νάνοενισχυτικές ουσίες που παρουσιάζουν
ομοιογενή κατανομή στη μάζα του
υλικού, προκειμένου η σύνθετη
ρητίνη να παρουσιάζει καλύτερη
συμπεριφορά.

COMPRESSIVE STRENGTH (Mpa)

Στις περισσότερες άλλες νάνουβριδικές ρητίνες, οι νάνο-ενισχυτικές
ουσίες πυριτίου συσσωματώνονται
σε συμπλέγματα που έχουν
ανομοιομερή κατανομή στη μάζα του
υλικού και δυστυχώς δεν συμβάλουν
στην επίτευξη των μέγιστων δυνατών
μηχανικών ιδιοτήτων.

Μία νέα ομοιογενής Νάνο Υβριδική Σύνθετη Ρητίνη.
Οι ενισχυτικές ουσίες με μέγεθος κόκκων στην τάξη των νανομέτρων
(“nano particles”) παρουσιάζουν την τάση να συναθροίζονται και να δημιουργούν συσσωματώματα. Σε αυτή τη μορφή, με τη συνάθροιση τέτοιων
σχηματισμών στη μάζα του υλικού, οι ενισχυτικές ουσίες δεν συμβάλουν
στην επίτευξη των μέγιστων δυνατών μηχανικών ιδιοτήτων, τόσο ως προς
την αντοχή, όσο και ως προς τη δυνατότητα λείανσης και διατήρησης του
αποτελέσματος σε βάθος χρόνου. Τέτοια συσσωματώματα είναι γνωστά
από καιρό και δεν είναι κάτι νέο στην οδοντιατρική, καθώς χρησιμοποιούνται σε πληθώρα σκευασμάτων (αποτυπωτικών υλικών και συνθέτων
ρητινών). Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, η σύνθετη ρητίνη Inspiro εκμεταλλεύεται μια νέα πραγματική νάνο-τεχνολογία, διαφορετική από αυτή
των λεγόμενων ανομοιογενών νάνο-υβριδικών συνθέτων ρητινών. Στην
νέα αυτή τεχνολογία, οι εξαιρετικά μικρές σε μέγεθος ενισχυτικές ουσίες
διασπείρονται ομοιόμορφα στην πολυμερή μήτρα και με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων, όπως αντοχή στην
κάμψη και στη συμπίεση, βελτίωση της ποιότητας της επιφάνειας αλλά κι
άλλες μοναδικές φυσικο-μηχανικές ιδιότητες.

Μηχανικές ιδιότητες και πλεονεκτήματα
l

 αμηλή συστολή πολυμερισμού χάρη στην νάνο-τεχνολογία
Χ
και στο υψηλό ποσοστό ενισχυτικών ουσιών (83%)

l

Πολύ καλές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες

l

Καλή αντοχή στην αποτριβή

l

 ντιμικροβιακή επιφανειακή συμπεριφορά εξαιτίας της παρουσίας
Α
ψευδαργύρου και φθορίου στις ενισχυτικές ουσίες

l

 ξαιρετική ικανότητα λείανσης και διατήρησης του αποτελέσματος
Ε
σε βάθος χρόνου.

l

Φυσικός φθορισμός και οπαλισμός.

(Πηγή: εσωτερικά στοιχεία από έρευνα της edelweiss DR)

Master Kit

FLEXURAL MODULUS (Gpa)

FLEXURAL STRENGTH (Mpa)

Τα διαμάντια Swiss Diamonds προσφέρουν στον οδοντίατρο «αβίαστη» αποκοπή σκληρών οδοντικών ιστών, επιτρέποντάς του να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο. Εξαιρετικά
σημαντικό είναι το γεγονός ότι συνδυάζουν εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, ώστε να αντέχουν την καταπόνηση στις υψηλές ταχύτητες και να διατηρούν την κοπτική τους ικανότητα μετά από επανειλημμένες αποστειρώσεις σε αυτόκαυστο κλίβανο. Τα σχέδια που προορίζονται για τα όρια των παρασκευών
ακίνητης προσθετικής διατίθενται και στις τέσσερις διαθέσιμες αδρότητες, έτσι ώστε ο οδοντίατρος να
μπορεί να κάνει γρήγορα κι αποτελεσματικά τις οδοντικές παρασκευές χρησιμοποιώντας τις αδρότητες
coarse και standard και στη συνέχεια να λειάνει τέλεια τα όρια χρησιμοποιώντας τις αδρότητες fine και
extra fine. Επίσης, υπάρχει πληθώρα σχεδίων που προορίζονται για παρασκευή και λείανση κοιλοτήτων στην Οδοντική Χειρουργική αλλά και στη συνέχεια για τελείωση και λείανση αποκαταστάσεων
σύνθετης ρητίνης. Η ελκυστική τους τιμή «προκαλεί» κάθε οδοντίατρο που «απαιτεί» το καλύτερο για
τους ασθενείς του να τα δοκιμάσει και το πιο πιθανό είναι ότι μετά δεν θα θέλει να χρησιμοποιήσει άλλα
κοπτικά εργαλεία, καθώς θα είναι πλέον πεπεισμένος πως τα Swiss Diamonds προσφέρουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό κόστους - ποιότητας και αντέχουν στον χρόνο, όσο πιθανώς κανένα άλλο
σύγχρονο κοπτικό εργαλείο. Αξίζει να τα δοκιμάσετε!!!

Συγκολλητικοί Παράγοντες
OptiBond FL

4ης γενιάς

ñΠ
 ολλαπλών χρήσεων. Συγκολλητικό και primer σε δύο φιαλίδια
για όλες τις άμεσες και τις έμμεσες αποκαταστάσεις.
ñΜ
 οναδική ισχύς του συγκολλητικού παράγοντα. Περιλαμβάνει
ενισχυτικές ουσίες σε ποσοστό 48% με αποτέλεσμα την πολύ
υψηλότερη αντοχή δεσμού.
ñΦ
 ιλικό προς τον ασθενή. Εξάλειψη της μετεμφρακτικής
ευαισθησίας.
ñΑ
 ποδεδειγμένη μακροπρόθεσμη απόδοση. Η χρυσή σταθερά
σε οδοντιατρικούς συγκολλητικούς παράγοντες με περισσότερα
από 15 χρόνια στην κλινική πράξη.

OptiBond S
5ης γενιάς

ñΚ
 λινικά αποδεδειγμένο. Διεθνώς αναγνωρισμένος, συγκολλητικός
παράγοντας με την χρήση ολικής αδροποίησης.
ñ Ισχυρός και ανθεκτικός χημικός δεσμός. Διεισδύει στα οδοντινοσωληνάρια
και ενισχύει την συγκολλητική ζώνη δημιουργώντας δεσμούς με μεγάλη
διάρκεια ζωής.
ñ Συσκευασία. Φιαλίδιο 5ml ή Μονοδόσεις. (Unidose)

OptiBond XTR
6ης γενιάς

ñΕ
 ξαιρετική αντοχή δεσμού με την οδοντίνη και την 		
αδαμαντίνη.
ñΕ
 κπληκτική απόδοση για αποκαταστάσεις με μεγάλη διάρκεια
ζωής, βελτιωμένη ακεραιότητα των ορίων και μειωμένη
μικροδιείσδυση.
ñΑ
 υτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας.

Ελαχιστοποιεί τη μετεμφρακτική ευαισθησία.
ñΓ
 ια άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις. Ένας πραγματικός

συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.
ñΕ
 πιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνολογία OptiBond.

Αξιόπιστη κλινική απόδοση και τεκμηρίωση.

OptiBond All-In-One
7ης γενιάς

ñ Απλοποιημένη διαδικασία. Η αδροποίηση, η χρήση primer
και η συγκόλληση πραγματοποιούνται σε ένα στάδιο.
ñ Εξαιρετική αντοχή χημικού δεσμού. Η μοναδική διαδικασία
νανοαδροποίησης παρέχει την υψηλότερη αντοχή του δεσμού
με την οδοντίνη και την αδαμαντίνη.
ñ Τριπλό σύστημα διαλύτη. Οι τρεις διαλύτες παρέχουν μεγαλύτερη
σταθερότητα του υλικού κατά την αποθήκευση και αποτελεσματική
αδροποίηση της αδαμαντίνης και οδοντίνης για μακροπρόθεσμη
απόδοση της συγκόλλησης.

O τέλειος συνδιασµός για
έµµεσες αποκαταστάσεις
OptiBond XTR
6ης γενιάς
ñ
ñ

ñ
ñ
ñ

Εξαιρετική αντοχή δεσµού µε την οδοντίνη και την
αδαµαντίνη.
Εκπληκτική απόδοση για αποκαταστάσεις µε µεγάλη διάρκεια
ζωής, βελτιωµένη ακεραιότητα των ορίων και µειωµένη
µικροδιείσδυση.
Αυτοαδροποιούµενος συγκολλητικός παράγοντας.
Ελαχιστοποιεί τη µετεµφρακτική ευαισθησία.
Για άµεσες και έµµεσες αποκαταστάσεις. Ένας πραγµατικός
συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.
Επιστηµονικά τεκµηριωµένη τεχνολογία OptiBond.
Αξιόπιστη κλινική απόδοση και τεκµηρίωση.

NX3

Nexus Third Generation
Συγκολλητική Ρητινώδης Κονία ∆ιπλού πολυµερισµού
για ΟΛΕΣ τις κλινικές εφαρµογές.
Ένα από τα πιο αξιόπιστα υλικά, τώρα διαθέσιµο
και σενέα εύχρηστη συσκευασία.
ñ Εύκολο σύστηµα µεταφοράς.
Αυτόµατη σύριγγα ανάµειξης που περιορίζει
την δηµιουργία φυσαλίδων που γίνεται κατά
την ανάµειξη µε το χέρι.
ñ Εφαρµογή µε φωτοπολυµερισµό.
Συγκόλληση κεραµικών όψεων και άλλων
εφαρµογών που απαιτούν µεγάλο χρόνο εργασίας.
ñ Συγκόλληση µε όλα τα υποστρώµατα.
Εξαιρετική συγκόλληση µε την αδαµαντίνη,
την οδοντίνη, τηνπορσελάνη, CAD/CAM ζιρκονίας και
αλουµίνας, καθώς σύνθετη ρητίνη και µεταλλικά
υποστρώµατα.
ñ Αυτο-αδροποίηση ή ολική αδροποίηση.
Συµβατότητα µε όλα τα πρωτόκολλα συγκόλλησης.
∆εν απαιτείται ενεργοποιητής για µετατροπή σε κονία
διπλού πολυµερισµού.
ñ Εξαιρετική σταθερότητα χρώµατος.
Μακροχρόνια αισθητικά αποτελέσµατα µε όλες
τις τεχνικές πολυµερισµού
ñ Ευκολία χειρισµού.

Εξαιρετικά εύκολη αφαίρεση των περισσειών

Συγκόλληση
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Γενικές
Συµβουλές

Για την εφαρµογή των διαφόρων υλικών των συγκολλητικών συστηµάτων χρησιµοποιούνται πινελάκια και µικροεντριπτήρες. Τα πινελάκια
προτιµώνται σε στενές περιοχές, ενώ οι µικροεντριπτήρες σε περιπτώσεις που το ζητούµενο είναι να ασκηθεί πίεση κατά το τρίψιµο του υλικού στην
επιφάνεια. Οι µικροεντριπτήρες υπάρχουν σε αρκετά χρώµατα, ώστε να χρησιµοποιείται διαφορετικό χρώµα ανάλογα µε το υλικό και σε διαφορετικά
µεγέθη και σχήµατα, ανάλογα µε το µέγεθος και το σχήµα της περιοχής όπου εφαρµόζονται.

Aνάµιξη
πριν τη
χρήση
Κάποια από τα φιαλίδια των συγκολλητικών παραγόντων απαιτούν ανάµιξη πριν τη χρήση τους, προκειµένου να αναµιχθούν τα υλικά τα οποία
περιέχονται µέσα σε αυτά. Αν και ακούγεται σχετικά απλοϊκή σαν συµβουλή, είναι εξαιρετικά σηµαντική και δεν θα πρέπει να αγνοείται
από τον οδοντίατρο ή το βοηθό που δίνει στον οδοντίατρο τους µικροεντριπτήρες ή τα πινελάκια, αφού έχει βάλει το primer ή τη συγκολλητική
ρητίνη σε αυτά.

Επιλογή
Συσκευασίας
Κάποια από τα συστατικά των συγκολλητικών παραγόντων, σε µεγαλύτερο βαθµό τα primer αλλά και οι συγκολλητικές ρητίνες 5ης και 7ης γενιάς,
περιέχουν διαλύτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία τους. Aν εξατµιστούν, όταν µένει άσκοπα ανοικτό το φιαλίδιο, τότε επηρεάζεται
αρνητικά και σε απρόβλεπτο βαθµό η συγκόλληση. Λύση στο παραπάνω πρόβληµα δίνουν συγκολλητικοί παράγοντες σε µονή δόση, όπου το
αυξηµένο τους ανά χρήση κόστος αντισταθµίζεται από το εξαιρετικό και προβλέψιµο αποτέλεσµα.

Συγκόλληση
Ενίσχυση
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Ενίσχυση

Όχι τρίψιµο
συγλ. ρητίνης
Flowable
(σύνθετη ρητίνη χαµηλού ιξώδους)
Η ενίσχυση της συγκολλητικής ρητίνης, µε µία εφαρµογή υδρόφοβης συγκολλητικής ρητίνης, προτείνεται κυρίως όταν χρησιµοποιούνται
συγκολλητικοί παράγοντες 5ης και 7ης γενιάς, που συνήθως δηµιουργούν λεπτό στρώµα συγκολλητικής ρητίνης. Το υδρόφοβο αυτό στρώµα
σταθεροποιεί τη συγκολλητική ρητίνη και µειώνοντας την απορρόφηση υγρασίας, σταθεροποιεί την υβριδική ζώνη σε βάθος χρόνου, συµβάλλοντας
κατ’ αυτό τον τρόπο στη καλή και µακροχρόνια πρόγνωση των αποκαταστάσεων.

Η ενίσχυση της συγκολλητικής ρητίνης µπορεί να γίνει και µε ένα λεπτό στρώµα σύνθετης ρητίνης χαµηλού ιξώδους (flowabe). Όπως προαναφέρθηκε,
είναι σηµαντικό να έχει προηγηθεί πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης, κατά προτίµηση για 30 δευτερόλεπτα. Η εφαρµογή της flowable ρητίνης
γίνεται µε µικρορύγχη 18-20G, ανάλογα µε τη µορφολογία της κοιλότητας και την απαιτούµενη ποσότητα. Η εφαρµογή της ρητίνης γίνεται συνεχόµενα,
προκειµένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισµός φυσαλίδων αέρα µέσα σε αυτή.

Το προσδοκώµενο είναι η flowable σύνθετη ρητίνη να δηµιουργήσει ένα λεπτό στρώµα, το οποίο θα καλύψει τη συγκολλητική ρητίνη που
συγκολλάται την οδοντίνη, αλλά δεν πρέπει να επεκταθεί στην αδαµαντίνη. Χρησιµοποιούνται λεπτά εργαλεία σύνθετης ρητίνης για να «στρώσουν»
τη flowable σύνθετη ρητίνη σε οµοιόµορφο πάχος και ταυτόχρονα δίνεται µέριµνα ώστε να αποµακρυνθούν µικρές φυσαλίδες αέρος (αριστερά µαύρο βέλος), οι οποίες πιθανώς έχουν παγιδευτεί στη µάζα της flowable σύνθετης ρητίνης.

Συγκόλληση

8

Πολυµερισµός

LED
Αλογόνου
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την επιλογή συσκευής πολυµερισµού που θα επιλέξει ο κάθε οδοντίατρος.
Ανεξάρτητα αν θα επιλεγεί συσκευή αλογόνου ή LED, είναι προτιµότερο να έχει δυνατή ισχύ (>800mW/cm2), προκειµένου να είναι σε θέση
να πολυµερίζει αποτελεσµατικά και έµµεσες αποκαταστάσεις. Συνήθως χρησιµοποιούνται προγράµµατα αυξανόµενης έντασης ή αρχίζει
ο πολυµερισµός από απόσταση και στη συνέχεια γίνεται πολυµερισµός εξ’ επαφής σε πλήρη ισχύ.

Oδοντίνη
Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ
ο προ-πολυµερισµός
30sec
400mW/cm2
Στην οδοντίνη είναι απαραίτητος ο πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης πριν την εφαρµογή της σύνθετης ρητίνης. Το πρόβληµα οφείλεται στο
γεγονός ότι ο πολυµερισµός της σύνθετης ρητίνης συνοδεύεται από συστολή πολυµερισµού, η οποία δηµιουργεί δυνάµεις που τείνουν να
αποκολλήσουν τη συγκολλητική ρητίνη από την οδοντίνη, προκαλώντας µετεµφρακτική ευαισθησία. Για να αποφευχθεί αυτό συνιστάται
ο προ-πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης για µεγαλύτερο χρόνο απ’ όσο συνιστούν οι εταιρείες.

Aδαµαντίνη
∆εν είναι απαραίτητος
ο προ-πολυµεριµός
30sec
400mW/cm2
Ο προ-πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης στην αδαµαντίνη δεν είναι απαραίτητος, γεγονός που επιβεβαιώνεται κατά τη συγκόλληση όψεων
ή άλλων έµµεσων αποκαταστάσεων. Παρόλα αυτά στις άµεσες αποκαταστάσεις είναι αναπόφευκτος και γίνεται ταυτόχρονα µε τον πολυµερισµό
της συγκολλητικής ρητίνης που έχει εφαρµοστεί στην οδοντίνη. Και εδώ συνιστάται η πολυµερισµός της συγκολλητικής ρητίνης για µεγαλύτερο
χρόνο από αυτόν που συνήθως συνιστούν οι εταιρείες.

Συγκόλληση
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Συγκολλητική
Ρητίνη

Όχι τρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Σε περίπτωση που όλα τα τοιχώµατα της κοιλότητας βρίσκονται σε αδαµαντίνη και υπάρχει απόλυτος έλεγχος του χειρουργικού πεδίου µπορεί να
χρησιµοποιηθεί υδρόφοβη συγκολλητική ρητίνη απευθείας πάνω στην αδροποιηµένη και καλά στεγνωµένη αδαµαντίνη χωρίς την προηγούµενη
εφαρµογή primer. Η απουσία υδρόφιλων στοιχείων καθιστά τη συγκολλητική ρητίνη λιγότερο επιρρεπή στην υδρόλυση, γεγονός που βοηθάει την
οριακή προσαρµογή της αποκατάστασης να έχει καλύτερη συµπεριφορά σε βάθος χρόνου.

Η εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης στην αδαµαντίνη γίνεται µε µικροεντριπτήρες ή πινελάκια, χωρίς πίεση ή ενεργό τρίψιµο. Η εφαρµογή γίνεται για
30 δευτερόλεπτα, συνήθως µαζί µε την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης στην οδοντίνη. Η συγκόλληση στην αδαµαντίνη είναι, σε γενικές γραµµές,
περισσότερο προβλέψιµη, γεγονός που εφησυχάζει τους οδοντιάτρους σε αβαθείς κοιλότητες αποκλειστικά σε αδαµαντίνη και δεν περιµένουν τα 30
δευτερόλεπτα που απαιτούνται, δηµιουργώντας προβλήµατα στη συγκόλληση.

Η αφαίρεση της περίσσειας της συγκολλητικής ρητίνης γίνεται µε τη χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης (αριστερά) ή προσεκτικά µε ελαφρό
φύσηµα µε την υδροσύριγγα. Συνήθως η αφαίρεση των περισσειών γίνεται µετά την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης και στην οδοντίνη.
Κάποιοι συγκολλητικοί παράγοντες 7ης γενιάς απαιτούν έντονα φύσηµα αέρα. Στο τέλος αυτού του κλινικού σταδίου, ζητούµενο είναι η αδαµαντίνη
να γυαλίζει, πιστοποιώντας πως έχει γίνει εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης σε όλη την επιφάνεια.

Συγκόλληση
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Συγκολλητική
Ρητίνη

Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα (7η γεν.)
Η συγκολλητική ρητίνη (adhesive ή bonding resin) είναι κατά βάση υδρόφοβη. Για το λόγο αυτό, στους συγκολλητικούς παράγοντες οδοντίνης είναι
αναµεµιγµένη µε αµφίφιλα στοιχεία, παρόµοια µε αυτά που περιέχονται στο primer. Τα αµφίφιλα αυτά στοιχεία βοηθούν την συγκολλητική ρητίνη
να εισχωρήσει στην τροποποιηµένη και ενεργοποιηµένη οδοντίνη. Έτσι δηµιουργείται η υβριδική ζώνη, η περιοχή δηλαδή που απαρτίζεται από
την µερικώς τροποποιηµένη οδοντίνη, στην οποία έχει εισχωρήσει η συγκολλητική ρητίνη.

Η εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης στην οδοντίνη γίνεται µε µικροεντριπτήρες και ενεργό τρίψιµο. Προσοχή δίνεται ώστε να γίνεται εφαρµογή της
συγκολλητικής ρητίνης σε όλα τα εσωτερικά τοιχώµατα της κοιλότητας. Υπάρχει διχογνωµία σχετικά µε το αν τα τεχνητά τοιχώµατα θα είναι τοποθετηµένα
στη θέση τους κατά την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης ή αν αυτά θα µπαίνουν µετά τον πολυµερισµό της. Υπάρχουν σωστά επιχειρήµατα κι από
τις δύο πλευρές και είναι µάλλον θέµα επιλογής του επεµβαίνοντα.

Η αφαίρεση της περίσσειας της συγκολλητικής ρητίνης γίνεται µε τη χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης (αριστερά) ή προσεκτικά µε ελαφρό
φύσηµα µε την υδροσύριγγα. Συνήθως η αφαίρεση των περισσειών γίνεται µετά την εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης και στην αδαµαντίνη.
Κάποιοι συγκολλητικοί παράγοντες 7ης γενιάς απαιτούν έντονα φύσηµα αέρα. Στο τέλος αυτού του κλινικού σταδίου, ζητούµενο είναι η οδοντίνη να
γυαλίζει, πιστοποιώντας πως έχει γίνει εφαρµογή της συγκολλητικής ρητίνης σε όλη την επιφάνεια της.
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Ενεργοποίηση

Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Στην οδοντίνη είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση µε κάποιο primer, το οποίο περιέχει αµφίφιλα στοιχεία, προκειµένου να επιτραπεί η διείσδυση του
στην οδοντίνη που περιέχει νερό. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ορθοφωσφορικό οξύ για την τροποποίηση της οδοντίνης, η εφαρµογή του
primer γίνεται σε ξεχωριστό στάδιο. Αν χρησιµοποιηθεί self-etching primer, ταυτόχρονα µε την τροποποίηση γίνεται και η ενεργοποίηση της
οδοντίνης, αφού µαζί µε τα ασθενή οξέα περιέχει και αµφίφιλα στοιχεία, για να διεισδύσει στην οδοντίνη.

Η εφαρµογή του primer στην οδοντίνη γίνεται µε µικροεντριπτήρες και ενεργό τρίψιµο, προκειµένου να διευκολυνθεί η είσοδος του στην οδοντίνη.
Προσοχή δίνεται ώστε να γίνεται εφαρµογή του primer σε όλα τα εσωτερικά τοιχώµατα της κοιλότητας. Αν επιλεχθεί η εφαρµογή self-etching primer,
ανανεώνεται το υλικό παραπάνω από µία φορά, προκειµένου να ανανεώνεται η τροποποιητική δράση των ασθενών οξέων που περιέχονται στα self
etching primer, γεγονός που δεν είναι απαραίτητο στα απλά primer χωρίς όξινα στοιχεία.

Η αφαίρεση της περίσσειας του primer γίνεται µε τη χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης (αριστερά) ή προσεκτικά µε ελαφρό φύσηµα µε την
υδροσύριγγα, προκειµένου να αποφευχθεί η ξήρανση της οδοντίνης, γεγονός που θα δράσει αρνητικά στη µετέπειτα διείσδυση της συγκολλητικής
ρητίνης και γενικά στη συγκόλληση. Η εφαρµογή του primer στην αδαµαντίνη γίνεται χωρίς τρίψιµο. Στο τέλος αυτού του κλινικού σταδίου,
ζητούµενο είναι η οδοντίνη να γυαλίζει, πιστοποιώντας πως έχει γίνει εφαρµογή primer σε όλη την επιφάνεια της.

Συγκόλληση
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Ενεργοποίηση

Η αδροποιηµένη µε ορθοφωσφορικό οξύ αδαµαντίνη δεν έχει ανάγκη από ενεργοποίηση, καθώς η επιφανειακή της ενέργεια βοηθάει την
υδρόφοβη συγκολλητική ρητίνη να διεισδύσει εύκολα σε αυτή. Αν κατά το στέγνωµα της αδαµαντίνης βρεθούν υπολείµµατα ορθοφωσφορικού
οξέος (µαύρα βέλη) πρέπει να επαναληφθεί το ξέπλυµα και στέγνωµα της αδαµαντίνης. Αν έχει χρησιµοποιηθεί self-etching primer για
τροποποίηση της αδαµαντίνης, τότε έχει γίνει συγχρόνως ενεργοποίηση της, αν και αυτή δεν θεωρείται απαραίτητη.

Η χρήση primer στην αδροποιηµένη αδαµαντίνη έχει νόηµα σε κλινικές περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να επιτευχθεί απόλυτος έλεγχος του χειρουργικού
πεδίου και υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης της αδροποιηµένης αδαµαντίνης µε σάλιο. Το γεγονός αυτό θα εµποδίσει την υδρόφοβη συγκολλητική ρητίνη
να διεισδύσει στην αδροποιηµένη αδαµαντίνη, εξαιτίας της υγρασίας που υπάρχει σε αυτή. Η αµφίφιλη δράση του primer το βοηθάει να διεισδύσει στην
αδροποιηµένη αδαµαντίνη, ακόµα και στις περιοχές που υπάρχει λίγη υγρασία.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εφαρµογή συγκολλητικής ρητίνης, η οποία επίσης έχει αµφίφιλα στοιχεία, τα οποία βοηθούν τη συγκολλητική ρητίνη
να διεισδύσει εκεί που έχει προηγουµένως διεισδύσει το primer. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να ολοκληρωθούν επιτυχώς αποκαταστάσεις σε περιοχές
που είναι δύσκολος ο απόλυτος έλεγχος της υγρασίας, όπως συχνά συµβαίνει σε δεύτερους γοµφίους της κάτω γνάθου, όπου δεν έχει ολοκληρωθεί
η ανατολή τους και ούλα καλύπτουν το άπω τµήµα της κλινικής µύλης.

Συγκόλληση
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Τροποποίηση
Self-etching

Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Μικροεντριπτήρα
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Εξαίρεση στην αδροποίηση της αδαµαντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ είναι το αυχενικό όριο σε όµορα κιβωτίδια, όπου το πάχος της αδαµαντίνης
είναι µικρότερο από 1 χιλιοστό (βέλος). Στην περίπτωση αυτή είναι πιο αποτελεσµατική η τροποποίηση µε self-etching primer, το οποίο τρίβεται µε
τη βοήθεια µικροεντριπτήρα για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρείται η περίσσεια µε αναρρόφηση µε τη χειρουργική αναρρόφηση ή µε
ελαφρό φύσηµα. Τα self-etching primer δεν ξεπλένονται µε νερό όπως το ορθοφωσφορικό οξύ.

Σε αυτή την ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε self-etching primer. Βρέθηκε πως επιτυγχάνεται
συγκόλληση περίπου 20-22 MPa σε όλες τις περιοχές (περιοχή φύµατος ή περιφέρεια της µύλης) ανεξάρτητα από τη φορά των δυνάµεων (οριζόντιες,
επιµήκης ή λοξές), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της τροποποίησης της αδαµαντίνης µε self-etching primer, ακόµα και σε περιοχές που δεν
είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης.

Στην ίδια ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε ορθοφωσφορικό οξύ. Βρέθηκε πως
επιτυγχάνεται συγκόλληση άνω των 25 MPa σε περιοχές που είναι κλινικά αντίστοιχες µε περιοχές που γίνεται λοξοτόµηση της αδαµαντίνης, ενώ η
συγκόλληση σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης (και η συγκόλληση γίνεται παράλληλα ή κάθετα στα πρίσµατα της
αδαµαντίνης) η συγκόλληση είναι κάτω των 15 MPa και συνεπώς µη αποτελεσµατική.
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Τροποποίηση
Self-etching

Aυχενικό κιβ. <1mm
Tρίψιµο
30sec εφαρµογή
Αφαίρεση περίσσειας
Αναρρόφηση
Ελαφρό φύσηµα
Εξαίρεση στην αδροποίηση της αδαµαντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ είναι το αυχενικό όριο σε όµορα κιβωτίδια, όπου το πάχος της αδαµαντίνης
είναι µικρότερο από 1 χιλιοστό (βέλος). Στην περίπτωση αυτή είναι πιο αποτελεσµατική η τροποποίηση µε self-etching primer, το οποίο τρίβεται µε τη
βοήθεια µικροεντριπτήρα για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρείται η περίσσεια µε αναρρόφηση µε τη χειρουργική αναρρόφηση ή µε
ελαφρό φύσηµα. Τα self-etching primer δεν ξεπλένονται µε νερό όπως το ορθοφωσφορικό οξύ.

Σε αυτή την ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε self-etching primer. Βρέθηκε πως επιτυγχάνεται
συγκόλληση περίπου 20-22 MPa σε όλες τις περιοχές (περιοχή φύµατος ή περιφέρεια της µύλης) ανεξάρτητα από τη φορά των δυνάµεων (οριζόντιες,
επιµήκης ή λοξές), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της τροποποίησης της αδαµαντίνης µε self-etching primer, ακόµα και σε περιοχές που δεν
είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης.

Στην ίδια ερευνητική εργασία εξετάστηκε η αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης σε αδαµαντίνη µε ορθοφωσφορικό οξύ. Βρέθηκε πως
επιτυγχάνεται συγκόλληση άνω των 25 MPa σε περιοχές που είναι κλινικά αντίστοιχες µε περιοχές που γίνεται λοξοτόµηση της αδαµαντίνης, ενώ η
συγκόλληση σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η λοξοτόµηση της αδαµαντίνης (και η συγκόλληση γίνεται παράλληλα ή κάθετα στα πρίσµατα της
αδαµαντίνης) η συγκόλληση είναι κάτω των 15 MPa και συνεπώς µη αποτελεσµατική.
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Σκληρωτική
5-10sec εφαρµογή
15sec ξέπλυµα
Ελαφρό στέγνωµα
(αναρρόφηση)

Τροποποίηση
Ορθοφωσ. Οξύ

Ορθοφωσφορικό οξύ
30-38%

Η αποτελεσµατικότητα της αδροποίησης της οδοντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ είναι αρκετά αµφιλεγόµενη, καθώς η οδοντίνη είναι πολύ πιο
«µαλακή» από την αδαµαντίνη. Η αδροποίηση είναι σύντοµη για 5-10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ξεπλένεται για 15 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει να γίνει ελαφρό στέγνωµα της οδοντίνης, προκειµένου να αποφευχθεί η ξήρανση της, η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
µετέπειτα συγκόλληση. Η σκληρωτική οδοντίνη ενδείκνυται να αδροποιείται µε ορθοφωσφορικό οξύ.

Στην κλινική πράξη, η εφαρµογή του ορθοφωσφορικού οξέος αρχίζει στην αδαµαντίνη (αριστερά) και µετά από 20 δευτερόλεπτα γίνεται εφαρµογή και
στην οδοντίνη (δεξιά) για σύντοµο χρονικό διάστηµα (έως 10 δευτερόλεπτα). Ακολουθώντας το πρωτόκολλο αυτό, η συνολική αδροποίηση της
αδαµαντίνης είναι 30 δευτερόλεπτα, ενώ της οδοντίνης 10 δευτερόλεπτα. Είναι σηµαντικό να διαφοροποιείται ο χρόνος εφαρµογής του οξέος στην
οδοντίνη και στην αδαµαντίνη, καθώς είναι δύο εντελώς διαφορετικές ουσίες.

Μετά το ξέπλυµα του ορθοφωσφορικού οξέος για 15 δευτερόλεπτα, υπάρχει έντονος προβληµατισµός για το στέγνωµα της κοιλότητας (αριστερά).
Καθώς πρέπει να αποφευχθεί η ξήρανση της οδοντίνης, γίνεται χρήση της χειρουργικής αναρρόφησης και στη συνέχεια στεγνώνεται προσεκτικά η
αδαµαντίνη, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αποτελεσµατικότητα της αδροποίησης της από τη χαρακτηριστική κιµωλιώδη όψη αυτής. Το ζητούµενο
είναι σε κάθε περίπτωση να επιτυγχάνεται ικανοποιητική συγκόλληση (δεξιά).

Συγκόλληση
Αδαµαντίνη
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Υποχρεωτικά
30sec εφαρµογή
15sec ξέπλυµα
Στέγνωµα
Επιβεβαίωση
Πιθανή επανάληψη

Τροποποίηση
Ορθοφωσ. Οξύ

Ορθοφωσφορικό οξύ
30-38%

Η αποτελεσµατικότητα της αδροποίησης της αδαµαντίνης µε ορθοφωσφορικό οξύ 30-40% είναι εξαιρετικά τεκµηριωµένη. Αν και υπάρχουν
διάφορες απόψεις ως προς την ισχύ του ορθοφωσφορικού οξέος και το χρόνο εφαρµογής, τα 30 δευτερόλεπτα είναι ο συνήθης χρόνος εφαρµογής.
Στη συνέχεια ακολουθεί ξέπλυµα 15 δευτερολέπτων µε νερό και καλό στέγνωµα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η χαρακτηριστική κιµωλιώδης όψη
της αδροποιηµένης αδαµαντίνης. Αν όχι, επαναλαµβάνονται τα παραπάνω στάδια.

∆όντια µε λευκές κηλίδες παρουσιάζουν περιοχές υπενασβεστιωµένης αδαµαντίνης, η οποία κάποιες φορές είναι προτιµότερο να µην αφαιρεθεί στο
σύνολό της, για λόγους οικονοµίας στην αποκοπή σκληρών οδοντικών ιστών. Μετά την αδροποίηση, τα σηµεία της υπενασβεστιωµένης αδαµαντίνης
παρουσιάζουν µία «ακόµα πιο λευκή» όψη. Είναι προτιµότερο οι περιοχές αυτές να µη βρίσκονται στα όρια της κοιλότητας, προκειµένου να
αποφευχθεί πιθανός αποχρωµατισµός των ορίων, καθώς η συγκόλληση εκεί είναι υποδεέστερη.

Η αδροποίηση της αδαµαντίνης µπορεί να γίνει επιλεκτικά, χωρίς να γίνει επέκταση στην οδοντίνη, η οποία µπορεί να τροποποιηθεί µε ασθενέστερα
οξέα που περιέχονται στα self-etching primer. Στην περίπτωση αυτή είναι σηµαντική η ιδιότητα του χρησιµοποιούµενου gel ορθοφωσφορικού
οξέος να µένει σταθερό στη θέση που τοποθετείται και να µη ρέει προς την υποκείµενη οδοντίνη. Η όλη διαδικασία ακολουθεί το σύνηθες
πρωτόκολλο. Σηµαντική είναι πάντα η πιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της αδροποίησης.
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Στην άνω γνάθο είναι συνήθως ευκολότερος ο έλεγχος του χειρουργικού πεδίου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει καλή στοµατική υγιεινή και απουσία
φλεγµονής των ούλων είναι εφικτή η διεκπεραίωση αποκαταστάσεων χωρίς τη χρήση ελαστικού αποµονωτήρα, ιδιαίτερα σε µικρές κοιλότητας Ιης και
ΙΙης οµάδας, όπου λόγω του µικρού µεγέθους δεν απαιτείται διαστρωµάτωση σε πολλαπλά στρώµατα και η διαδικασία εφαρµογής συγκολλητικών
συστηµάτων και πλήρωσης της κοιλότητας ολοκληρώνεται σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα.

Σε µεγαλύτερες κοιλότητες, όταν επιλεχθεί η µη χρήση του ελαστικού αποµονωτήρα, είναι σηµαντικό ο επεµβαίνοντας να παρακολουθεί προσεκτικά
την πιθανή εκδήλωση αιµορραγίας στην ευαίσθητη µεσοδόντια περιοχή. Όσο η αιµορραγία εκδηλώνεται χωρίς να εισέρχεται εντός του µεταλλικού
τοιχώµατος δεν επηρεάζει τη συγκόλληση. Όταν όµως περάσει εντός του µεταλλικού τοιχώµατος (βέλος στη δεξιά φωτογραφία), τότε πρέπει ο
επεµβαίνων να επέµβει ανάλογα, ώστε να υπάρχει έλεγχος του χειρουργικού πεδίου.

Η συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων είναι µία ιδιαίτερα ευαίσθητη κλινική διαδικασία, στην οποία απαιτείται απόλυτος έλεγχος του χειρουργικού
πεδίου. Όταν υπάρχει κλινική µύλη όπου µπορεί να στερεωθεί η αρπάγη (αριστερά), τότε η χρήση του ελαστικού αποµονωτήρα θεωρείται η λύση
επιλογής. Σε περιστατικά όπου δεν υπάρχει κλινική µύλη για τη στερέωση της αρπάγης (δεξιά) είναι χρήσιµη η εφαρµογή υλικών µε στηπτική δράση
(Expasyl) για αποφυγή αιµορραγίας στην ευαίσθητη µεσοδόντια περιοχή.

Συγκόλληση
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Ο ελαστικός αποµονωτήρας είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αιµορραγία, εξαιτίας φλεγµονής στις µεσοδόντιες περιοχές, όπως
φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στην εγγύς επιφάνεια αυτού του πρώτου γοµφίου της κάτω γνάθου. Αίµα, σάλια ή ακόµα και υγρό της ουλοδοντικής
σχισµής, αν έρθουν σε επαφή µε τους οδοντικούς ιστούς, δρουν αρνητικά στη συγκόλληση µε αυτούς, καθώς εµποδίζουν την αλληλεπίδραση των
υλικών των συγκολλητικών συστηµάτων µε την προς συγκόλληση επιφάνεια.

Ο ελαστικός αποµονωτήρας είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε οπίσθια δόντια της κάτω γνάθου, προκειµένου να ελεγχθεί το χειρουργικό πεδίο. Αποµακρύνει
τη γλώσσα και την παρεία και συγχρόνως εµποδίζει τα σάλια του ασθενή να µολύνουν την επιφάνεια συγκόλλησης. Προκειµένου να επιτευχθεί
απόλυτος έλεγχος της υγρασίας χρησιµοποιούνται περιδέσεις στην περιοχή του αυχένα (αριστερά) ή φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη
µε µαλακή-ελαστική υφή, προκειµένου να κλείσουν απόλυτα τα κενά (δεξιά).

Ο ελαστικός αποµονωτήρας είναι επίσης χρήσιµος σε δόντια της άνω γνάθου, αν και εκεί, σε γενικές γραµµές, είναι εφικτός ο έλεγχος της υγρασίας µε
τη χρήση τολυπίων βάµβακος. Το βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης του ελαστικού αποµονωτήρα είναι πως απωθεί τα ούλα στην περιοχή του αυχένα
και ιδιαίτερα στη µεσοδόντια περιοχή, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο παραπάνω περιστατικό, καθιστώντας ευκολότερα όλα τα κλινικά στάδια της
αποκατάστασης και κυρίως αυτό της τελείωσης και λείανσης των αυχενικών ορίων.

Μετά τον καθαρισµό σε µακροσκοπικό επίπεδο, έγινε καθαρισµός της
οδοντίνης της µύλης µε κόκκους Al2O3 50µm & Microetcher IIA σε
µικροσκοπικό επίπεδο, προκειµένου να γίνει απόλυτος καθαρισµός της
επιφάνειας και να επιτευχθεί ιδανική συγκόλληση.

Ασθενής παρουσιάστηκε µε κάταγµα στο άνω αριστερό κεντρικό τοµέα.
Υπάρχουν υπολείµµατα της παλιάς έµφραξης, αλλά η υπάρχουσα
οδοντίνη είναι σκληρωτική και είναι δύσκολο να επιτευχθεί
αποτελεσµατική συγκόλληση σε αυτή.

Ο καθαρισµός του εσωτερικού της κοιλότητας µε κόκκους Al2O3 50µm &
Microetcher IIA επιβεβαιώνει την πλήρη αποµάκρυνση οποιουδήποτε
υλικού, το οποίο µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση µε τους
σκληρούς οδοντικούς ιστούς.

Μετά την αφαίρεση παλαιών εµφράξεων αµαλγάµατος, είναι πιθανό να
υπάρχουν υπολείµµατα ευγενολούχων υλικών προστασίας πολφού, που
µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την συγκόλληση ρητινωδών υλικών µε
την οδοντίνη.

Αφού έγινε απώθηση των ούλων µε µετάξινο ράµµα 00, ακολούθησε
τροποποίση των οδοντικών ιστών µε αµµοβολή µε κόκκους
Al2O3 50µm & Microetcher IIA και στη συνέχεια έγινε αδροποίηση
µε ορθοφωσφορικό οξύ.

Αυχενική βλάβη µη τερηδονικής αιτιολογίας στον πρώτο προγόµφιο της
κάτω γνάθου. Η αεροαποτριβή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
επεξεργασία της σκληρωτικής οδοντίνης που συχνά συναντάται
στην περιοχή του αυχένα.
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Μετά την αδροποίηση µε ορθοφωσφορικό οξύ και ελαφρό στέγνωµα
της κοιλότητας είναι εµφανής η επαρκής αδροποίηση της αδαµαντίνης
στα όρια της κοιλότητας, η οποία θα δεχθεί στη συνέχεια preventive
resin restoration.

Η αποµόνωση µε τη χρήση ελαστικού αποµονωτήρα δεν είναι
απαραίτητη, αλλά καθιστά ευκολότερο τον έλεγχο του χειρουργικού
πεδίου. Είναι εµφανείς οι κόκκοι Al2O3 50µm, οι οποίοι θα ξεπλυθούν
πριν την εφαρµογή ορθοφωσφορικού οξέος

Οι µασητικές αύλακες καθαρίζονται µε κόκκους Al2O3 50µm &
Microetcher IIA, προκειµένου να επιβεβαιωθεί σε µικροσκοπικό επίπεδο
η αφαίρεση οδοντικής µικροβιακής πλάκας και οργανικών
υπολειµµάτων, που εµποδίζουν την αδροποίηση της αδαµαντίνης.

Κλινική εικόνα µικροσυντηρητικής κοιλότητας σε πρώτο γοµφίο της κάτω
γνάθου. Τα περιστροφικά εργαλεία δεν µπορούν να επεκταθούν σε όλες
τις δευτερογενείς µασητικές αύλακες, προκειµένου να αφαιρέσουν
πιθανά οργανικά υπολείµµατα.

Μασητική αύλακα, η οποία έχει καθαριστεί µε κόκκους Al2O3 50µm &
Microetcher IIA. Έχει γίνει πλήρης αφαίρεση µικροβιακής πλάκας και
οργανικών υπολειµµάτων, καθιστώντας την περιοχή προσβάσιµη σε
αδροποίηση και ιδανική για συγκόλληση.

Οδοντική µικροβιακή πλάκα και οργανικά υπολείµµατα στο βάθος
µασητικού βοθρίου, που καθιστούν αδύνατη την επαφή του
ορθοφωσφορικού οξέος µε την αδαµαντίνη, καθιστώντας ανέφικτη
την αδροποίηση και τη συγκόλληση στη συγκεκριµένη περιοχή.
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Για να κατανοήσουµε ευκολότερα τη συγκόλληση, ίσως είναι χρήσιµος ο παραλληλισµός µε τα στάδια του βαψίµατος. Το γυαλόχαρτο χρησιµεύει για
τον καθαρισµό και την αδροποίηση σε µικροσκοπικό επίπεδο του υποστρώµατος (τροποποίηση). Το αστάρι χρησιµεύει για την ενεργοποίηση του
υποστρώµατος, ώστε να διεισδύσει στη συνέχεια καλύτερα το χρώµα στην επιφάνεια βαφής. Τέλος η µπογιά έρχεται να κολλήσει στο τροποποιηµένο
κι ενεργοποιηµένο υπόστρωµα.

Στην οδοντιατρική πράξη, αποτελεσµατική λύση στην προβληµατική συγκόλληση στην οδοντίνη ήρθαν να δώσουν αρχικά οι συγκολλητικοί
παράγοντες 4ης γενιάς, οι οποίοι χρησιµοποιούν ορθοφωσφορικό οξύ για την τροποποίηση της οδοντίνης, στη συνέχεια primer για την
ενεργοποίηση αυτής και τέλος adhesive (bonding resin) που εισχωρεί στην τροποποιηµένη κι ενεργοποιηµένη οδοντίνη.
Μετά τον πολυµερισµό της συγκολλητικής ρητίνης επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συγκόλληση µε την ρητίνη που θα ακολουθήσει.

Οι γενιές των συγκολλητικών παραγόντων διαχωρίζονται από πολλές παραµέτρους. Αυτοί της 4ης και 5ης γενιάς χρησιµοποιούν ορθοφωσφορικό
οξύ (αν και απουσιάζει από τις παραπάνω φωτογραφίες) για την τροποποίηση του υποστρώµατος ενώ της 6ης και 7ης γενιάς χρησιµοποιούν
ασθενέστερα οξέα (self-etching primers). Ένας άλλος διαχωρισµός στηρίζεται στα απαιτούµενα ξεχωριστά στάδια, καθώς της 4ης γενιάς απαιτούν
3 στάδια, της 5ης και 6ης γενιάς 2 στάδια ενώ της 7ης γενιάς µόνο ένα στάδιο εφαρµογής.
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Το πρώτο στάδιο είναι η τροποποίηση του υποστρώµατος. Στόχος είναι αφενός ο καθαρισµός της επιφάνειας από ξένα σώµατα και αφετέρου και
βασικότερα η αδροποίηση της επιφάνειας, έτσι ώστε να αυξηθεί δραστικά το εµβαδό της επιφάνειας συγκόλλησης. Η συγκόλληση στηρίζεται κατά
κύριο λόγο στη µηχανική συγκράτηση της «κόλλας» στο υπόστρωµα και η αύξηση της επιφάνειας αλληλεπίδρασης τους παίζει κυρίαρχο ρόλο
στην αποτελεσµατικότητα της συγκόλλησης µεταξύ τους.

Το δεύτερο στάδιο είναι η ενεργοποίηση του υποστρώµατος. Στόχος είναι να γίνει το υπόστρωµα πιο ενεργό, ώστε να µπορέσει στη συνέχεια να
εισχωρήσει ευκολότερα η κόλλα σε αυτό. Χαρακτηριστικό πρόβληµα παρουσιάζει η οδοντίνη, η οποία περιέχει νερό, το οποίο εµποδίζει την
διείσδυση της συγκολλητικής ρητίνης, η οποία είναι υδρόφοβη και απωθείται από το νερό. Αµφίφιλοι ενεργοποιητές εισχωρούν στην
τροποποιηµένη οδοντίνη, επιτρέποντας την είσοδο στο επόµενο στάδιο της κόλλας στην ενεργοποιηµένη οδοντίνη.

Το τρίτο στάδιο είναι η εφαρµογή της κόλλας στο τροποποιηµένο κι ενεργοποιηµένο υπόστρωµα. Η κόλλα διεισδύει σε όλες τις µικροεσοχές που
έχουν δηµιουργηθεί από την τροποποίηση του υποστρώµατος, υποβοηθούµενη από τη χηµική συγγένεια που παρουσιάζει µε τον ενεργοποιητή.
Η κόλλα έχει επίσης συγγένεια µε τα υλικά που θα έρθουν να κολλήσουν εύκολα πάνω στη λεία ελεύθερη επιφάνειά της και τα οποία θα είχαν
δυσκολία να διεισδύσουν στις µικροεσοχές του τροποποιηµένου υποστρώµατος.
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