Sprawdzona biokompatybilność
oraz bioaktywność w przypadku
endodontycznych napraw
– Wysoki stopień biokompatybilności oceniono
i udowodniono w 15 naukowych publikacjach1,2.
– Wyższe uwalnianie jonów wapnia w porównaniu
do podobnych produktów, powoduje zwiększenie
stopnia mineralizacji zębiny kanałowej korzenia3.
– Wykazuje osteogenne oraz angiogenne właściwości
co wpływa na promowanie procesu gojenia miękkich
i twardych tkanek4.
– Zawiera najwyższej klasy czystości krzemian
trójwapniowy, bez glinu oraz metali śladowych5,6,7.

Wysoka szczelność wpływa
na kliniczną trwałość korzenia
po naprawie
– Tworzenie mineralnych wypustek wewnątrz kanalików
zębinowych warunkuje silną mikromechaniczną
retencję oraz szczelne, spójne wypełnienie.
– Wyższa odporność na mikroprzeciek zapewnia
kliniczne powodzenie endodontycznych procedur
naprawczych8,9.
– Wysoka wartość pH (=12) indukuje właściwości
antybakteryjne, redukując tym samym ryzyko powtórnej
infekcji9.

Właściwości produktu
przystosowane do wilgotnego
środowiska
– Właściwości fizyczne nie ulegają zmianie
pod wpływem płynów tkankowych oraz krwi
ze względu na hydrauliczne cechy preparatu10.
– Biodentine™ nie wypłukuje się i pozostaje w miejscu.
– Wysoka wytrzymałość na wyciąganie nie ulega
zmianie pod wpływem endodontycznych roztworów
płuczących11,12.

Biodentine™ wykazuje najwyższą zawartość jonów wapnia
oraz krzemu w zębinie.
Zanurzenie
w ślinie
buforowanej
fosforanami
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24h

66,8 (5,1) a

14,4 (3.8) b

17,6 (2,5) a

13,8 (2,2) a

7 dni

116,8 (10,1) a

77,8 (13.5) b

71,2 (10,0) a

61,0 (8,9) a

30 dni

212,2 (26,4) a

166,8 (10,1) b

160,2 (16,1) a

115,4 (24,0) b

90 dni

296,0 (26,0) a

206,6 (15,1) b

275,8 (28,9) a

171,2 (33,4) b

Średnie odchylenie standardowe (SD), n=5
Wartości średnie, po których następują różne litery w tym samym wierszu tego samego elementu są znacząco
różne (P < 0,05)
MTA, połączenie mineralnych trójtlenków
Źródło: Han, Okiji, IEJ, 2011
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W przypadku specjalistycznego leczenia endodontycznego
przewidywalność sukcesu klinicznego może być czasami
trudna do oszacowania. Biodentine™ zwiększa szansę
na pomyślne rokowanie dzięki innowacyjności
oraz biokompatybilności materiału.
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Endodoncja

Dentin
Cement Biodentine™ znakowany
fluorescencyjnym barwnikiem, który
przemieścił się z materiału do kanalików zębinowych. Warto zobaczyć
wypustki cementu w otworach
kanalików zębinowych.

Mineralne wypustki w kanalikach
zębinowych.
Dzięki uprzejmości prof. Franquin, Koubi, Dejou,
University of Marseille

Dzięki uprzejmości dr Amre Atmeh, King’s College
London

Biodentine™ cechuje się wyższą odpornością na przemieszczenie
nawet w obecności roztworów płuczących.

Opakowania:
– 15 kapsułek i 15 jednorazowych
pojemniczków z roztworem
–  5 kapsułek i 5 jednorazowych
pojemniczków z roztworem

Metoda pomiaru siły adhezji „push-out” (MPa)

Septodont Polska sp. z o.o.
ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa
✆ +48 22 545 89 50
NaOCl
Źródło: Guneser et al., JOE, 2013
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Więcej informacji na naszej stronie:
www.septodont.com.pl
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Substytut zębiny

Początkowe zdjęcie RTG pokazuje obecność
kontrastowego radiologicznie materiału
w komorze miazgowej oraz zmiany w okolicy
bifurkacji.

• Biodentine™ zwiększa stopień mineralizacji zębiny
dzięki uwalnianiu jonów wapnia.
• Biodentine™ promuje proliferację komórkową oraz wspomaga
gojenie tkanek okołowierzchołkowych.

2

Perforacje kanału korzeniowego oraz dna
komory miazgowej należą do najtrudniejszych
przypadków a rokowanie często określane bywa
wątpliwym. Biodentine™ ma doskonałe właściwości
uszczelniające i jest preparatem łatwym do aplikacji
nawet w trudno dostępnych rejonach. Wielką zaletą
jest z pewnością szybki czas wiązania umożliwiający
zakończenie zabiegu podczas jednej wizyty.

Doskonałe właściwości uszczelniające
• Dzięki krystalizacji wewnątrz kanalików zębinowych, Biodentine™
wykazuje szczelność połączenia z zębiną.
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2

• Biodentine™ wiąże w warunkach wilgotnego kanału
korzeniowego w czasie kilku minut, umożliwiając szybkie
przeprowadzenie zabiegu.
• Biodentine™ wykazuje wysoką odporność na wypłukiwanie
oraz przesuwanie co minimalizuje niekorzystne przemieszczanie
się materiału podczas procedury odbudowy.

Po usunięciu materiału wypełniającego Stan po usunięciu amalgamatu.
z części koronowej zęba, stwierdzono Wyeksponowana została krwawiąca
obecność amalgamatu na dnie komory oraz bolesna na nacisk ziarnina.
miazgowej.

Po przygotowaniu preparatu
Biodentine™ ubytek został
wypełniony warstwowo, bez
stosowania nacisku.

Zdjęcie kontrolne po 1 roku.

Chirurgia wierzchołkowa
Po pomyślnym wykonaniu apikotomii konieczne
jest szczelne wypełnienie wsteczne resekowanego
korzenia, ponieważ gutaperka nie indukuje regeneracji
tkanki kostnej w okolicy szczytu korzenia. Biodentine™
wykazuje pozytywne oddziaływanie na komórki kostne
i umożliwia całkowitą regenerację kości po upływie
6 miesięcy od zakończenia leczenia.
61 letni pacjent z objawami bólowymi oraz opuchlizną w okolicy
zęba 16. Zdjęcie radiologiczne
pokazuje przejaśnienie okołowierzchołkowe oraz złamane,
przesunięte poza wierzchołek
narzędzie kanałowe w kanale
policzkowym bliższym zęba 16.

• To stanowi gwarancję odporności na mikroprzeciek.

Łatwa i bezpieczna aplikacja w kanale

Opis przypadku dzięki uprzejmości dr Irene Lorenzo,
Montevideo, Uruguay
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Bioaktywność indukuje regenerację

Perforacja

Opis przypadku dzięki uprzejmości prof. Till Dammaschke,
Münster, Germany

– uratuj korzeń, uratuj ząb.

Przypadki kliniczne

Obydwa kanały policzkowe bliższe
zostały opracowane wstecznie
oraz oczyszczone przy użyciu zagiętej, pokrytej nasypem diamentowym końcówki ultradźwiękowej.

Strzałka pokazuje złamane
narzędzie endodontyczne
w korzeniu policzkowym
bliższym.

Wykonano apiktomię w celu
usunięcia tkanki ziarninowej
oraz złamanego narzędzia.

Stan po usunięciu tkanki
ziarninującej.

Zamknięcie ubytku za pomocą
Biodentine™.

Kontrola radiologiczna, wykonana
bezpośrednio po zabiegu,
potwierdziła zmiany zapalne w tkance
kostnej w okolicy szczytu korzenia
policzkowego bliższego. Złamane
narzędzie zostało usunięte w całości.

Po upływie 3 1/4 roku
od zabiegu stan tkanek
okołowierzchołkowych
jest prawidłowy.

Zdjęcie kliniczne po 12 miesiącach.

Kontrola radiologiczna
po upływie roku.

Resorpcja
Resorpcje przyszyjkowe pojawiają się bezpośrednio
pod przyczepem nabłonkowym i są bezpośrednią
konsekwencją uszkodzenia periodontium.
Biodentine™ jest preparatem łatwym do aplikacji,
zapewniającym szczelność i nie wywołującym
przebarwienia zęba. Dlatego stanowi materiał
z wyboru w efektywnym leczeniu tego rodzaju
resorpcji.

Opis przypadku dzięki uprzejmości dr Peter Robotta,
Münster, Germany

Biodentine™

Zmiana w obrębie tkanek miękkich
okolicy zęba 11.

Wstępne zdjęcie
radiologiczne pokazuje
uszkodzenia korzenia
w okolicy przyszyjkowej.

