
Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce



Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, 
można zastosować Biodentine™.  
Teraz można wykonać pełną odbudowę 
podczas jednej wizyty.
Biodentine™ jest pierwszym bioaktywnym materiałem o doskonałych właściwościach 
uszczelniających, który może całkowicie zastąpić zębinę, zarówno w obszarze korony,  
jak i korzenia, oferując jednocześnie wyjątkowe korzyści:

	Zachowanie żywotności miazgi
	Zapobieganie niepowodzeniom klinicznym
	Zapewnienie optymalnego substytutu zębiny

Wyjątkowa, innowacyjna technologia

•	 10 lat badań i prac rozwojowych w laboratoriach firmy Septodont 
•	 Unikalna platforma technologiczna materiałów biokompatybilnych  
 i bioaktywnych wspomagająca proces remineralizacji i gojenia  
 miazgi
•	 Synteza krzemianu trójwapniowego we własnym zakresie przez  
 Septodont zapewnia wysoki poziom jego czystości
•	 System ścisłej kontroli na każdym etapie produkcji gwarantuje  
 wysoką jakość produktu

  TECHNOLOGIA
 AKTYWNEGO 
BIOKRZEMIANU
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Biodentine™:
Zastosowania kliniczne

	Opracować  
 ubytek

	Wypełnić  
 kanał korzeniowy  
 gutaperką  
 z uszczelniaczem  
 kanałowym

* Plakat #1021, AADR 2012, Tampa, Floryda, USA, zobacz strona 6
Succesful 1-year clinical follow-up published in Quintessenz, zobacz strona 4

	Opracować  
 ubytek

	Opracować ubytek 	Odbudować ząb  
 materiałem Biodentine™  
 i pozostawić przez  
 tydzień jako tymczasową 
 odbudowę szkliwa

	Zredukować warstwę  
 Biodentine™ do poziomu  
 substytutu zębiny 
 i pobrać wycisk

	Zakończyć odbudowę  
 uzupełnieniem typu  
 Inlay/Onlay

	Zakończyć  
 odbudowę  
 materiałem  
 kompozytowym  
 po 12 minutach  
 od rozpoczęcia  
 mieszania

	Przed wykonaniem  
 ostatecznej  
 odbudowy  
 wypełnić ubytek  
 materiałem  
 Biodentine™

	Zakończyć  
 odbudowę  
 materiałem  
 kompozytowym  
 po 12 minutach  
 od rozpoczęcia  
 mieszania

	Zastąpić  
 brakującą  
 zębinę taką  
 samą ilością  
 materiału  
 Biodentine™

	Wypełnić  
 miejsce  
 perforacji  
 materiałem  
 Biodentine™

	Zastosować  
 Biodentine™  
 jako materiał  
 do bezpośredniego  
 pokrycia miazgi  
 i zastąpić  
 brakującą zębinę  
 taką samą ilością  
 materiału Biodentine™ 

Bezpośrednia odbudowa głębokich ubytków – teraz także możliwa podczas jednej wizyty* –

Inlay/Onlay

Obnażenie miazgi – teraz także możliwe podczas jednej wizyty* –

Perforacja dna komory miazgi

3



Pełna odbudowa podczas jednej wizyty

Brak nadwrażliwości pozabiegowej:

Właściwości bioaktywne:

Wspomaganie procesu gojenia miazgi w przypadku:

•	 Wysoki poziom biokompatybilności 
•	 Niskie ryzyko odczynu ze strony miazgi lub tkanek

•	 Stymulacja komórek miazgi
•	 Optymalna ochrona miazgi dzięki tworzeniu mostu zębinowego

•	 Głębokich ubytków 
•	 Obnażenia miazgi: odwracalnego zapalenia miazgi,  
 urazu lub jatrogennego obnażenia miazgi

Zachowanie żywotności miazgi

Jatrogenne obnażenie miazgi 
ujawnione po całkowitym 
usunięciu próchnicy pod koniec 
opracowywania ubytku

Odbudowa materiałem 
kompozytowym po 12 min 
od rozpoczęcia mieszania 
Biodentine™

Aplikacja Biodentine™ do ubytku 
w celu odtworzenia warstwy 
zębiny

Obraz kliniczny po upływie  
1 roku

Założenie formówki do 
dokończenia odbudowy

Obraz rtg po upływie  
1 roku pokazuje brak zmian 
patologicznych w okolicy 
wierzchołka korzenia
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Dzięki uprzejmości Dr T. Dammaschke, Uniwersytet w Münster, Niemcy
Przedruk za zgodą Quintessenz Verlag GmbH



Dynamiczne i biomimetyczne połączenie z zębiną

Wysoka odporność na powstawanie mikroprzecieku

Zapobieganie niepowodzeniom 
klinicznym
Długotrwałe właściwości uszczelniające:
•	 Zmineralizowane wypustki w kanalikach zębinowych 
•	 Wysoka stabilność wymiarów 

Mniejsze ryzyko kolonizacji bakteryjnej:
•	 Dynamiczne i biomimetyczne połączenie z zębiną
•	 Remineralizacja powierzchni zębiny

Nie ma konieczności kondycjonowania powierzchni 
i stosowania systemów łączących:
•	 Naturalne, mikro-mechaniczne zakotwiczenie w kanalikach zębinowych.

  Materiał BiodentineTM oznaczony 
barwnikiem z fluoresceiną po wniknięciu 
z cementu do kanalików zębinowych. 
Należy zwrócić uwagę na wypustki 
materiału w ujściach kanalików
Dzięki uprzejmości Dr Amre Atmeh, King’s College 
Londyn

Badanie porównujące penetrację barwnika na granicy zębina/materiał.  
0 = Brak penetracji barwnika      3 = Całkowita penetracja barwnika

Dzięki uprzejmości prof. Dejou 
Uniwersytet of Marseille

Biodentine™ odznacza się lepszą odpornością na powstawanie przecieków, niż Fuji II LC 
na połączeniach szkliwo/zębina

Wypustki mineralne wewnątrz kanalików 
zębinowych 
Dzięki uprzejmości profesorów: Franquin, Koubi, Dejou, 
Uniwersytet of Marseille
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Pełna odbudowa podczas jednej wizyty redukuje całkowity czas zabiegu

Doskonała kontrastowość na zdjęciach rtg

Materiał porównywalny z ludzką zębiną: podobne mechaniczne właściwości

Optymalny substytut zębiny

Łatwe stosowanie optymalizuje kliniczne efekty

•	 Lekko wymodelować materiał Biodentine™ 
 w trakcie czasu pracy, którego nie należy  
 przekraczać
•	 Materiał pozostawić na 6 minut do związania,  
 bez dotykania

•	 Biodentine™ wykazuje się właściwościami fizycznymi  
 podobnymi do glasjonomerów dzięki czemu pełna  
 odbudowa przy użyciu Biodentine i kompozytu  
 podczas jednej wizyty jest bezpieczną procedurą*
•	 Po 12 minutach od rozpoczęcia mieszania można  
 zastosować kompozyt na Biodentine™, preferowane  
 są samo wytrawiające systemy łączące
Źródło: * Plakat #1021, AADR 2012, Tampa, Floryda, USA,

Źródło: wewnętrzne dane firmy Septodont

•	 3,5 mm kontrastowość aluminium 
•	 Łatwe odróżnienie od struktur zęba zapewnia  
 łatwą krótko- i długoterminową kontrolę

Wytrzymałość podobna 
do wytrzymałości zębiny

Biodentine™ można
 opracowywać tak jak zębinę

Podobne do zębiny 
przenoszenie obciążeń 
i wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość na ściskanie, MPa 
(po 24 godzinach)

Mikrotwardość w jednostkach 
Vickersa, HVN (po 24 godzinach)

Moduł elastyczności, GPa 
(po 24 godzinach)
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Perforacja dna komory miazgi

Pośrednie pokrycie

Przypadki kliniczne

Zdjęcie rtg 
przed zabiegiem 
z ćwiekiem 
wprowadzonym do 
przetoki od strony 
podniebienia

Zdjęcie rtg przed zabiegiem: ubytek 
próchnicowy na powierzchni stycznej 
górnego zęba przedtrzonowcego

Biodentine™ została częściowo 
usunięta i pozostawiona jako 
substytut zębiny. Opracowanie ubytku 
zlokalizowanego na powierzchni 
bliższej.

Głęboki ubytek na powierzchni dalszej

Ostateczna odbudowa jest wykonana 
z użyciem NDurance® Dimer Flow jako 
pierwszej warstwy wypełnienia

Wypełnienie ubytku dystalnego 
materiałem Biodentine™

Kliniczny obraz ostatecznej odbudowy 
z N’Durance®

Zdjęcie rtg po 
zabiegu

Usunięcie starego wypełnienia 
odsłania perforację dna komory 
miazgi

Naprawa utraconej zębiny przy 
użyciu Biodentine™ jako substytutu 
zębiny

Dzięki uprzejmości Dr F. Bronnec, Uniwersytet w Paryżu, Francja

Dzięki uprzejmości Dr M. Kaup, Uniwersytet w Münster, Niemcy
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Wybrane publikacje dotyczące 
zastosowania Biodentine™

Postać handlowa
•	 Pudełko: 15 kapsułek z proszkiem, 15 jednorazowych pojemników z płynem.
•	 Pudełko: 5 kapsułek z proszkiem, 5 jednorazowych pojemników z płynem.

Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe i chronione prawami autorskimi nazwy produktów są własnością odpowiednich firm i ich podmiotów zależnych.

Septodont - Polska sp. z o.o.

www.septodont.com.pl
ul. Taneczna 18A; 02-829 Warszawa; tel.: 22 545-89-50 do 52; fax: 22 641-80-21


