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W przypadku młodych pacjentów, dawne metody leczenia
w niewielkim stopniu chroniły miazgę i wykazywały szereg wad.
Biodentine™ zapewnia lepsze perspektywy leczenia zębów dzieci,
a procedura postępowania jest prosta i szybsza
do przeprowadzenia.
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– Wysoka biokompatybilność oceniona
i udokumentowana w ponad 15 naukowych
publikacjach.
– Najwyższa ilość jonów wapniowych i hydroksylowych
uwalniania po związaniu materiału.1
– Indukuje tworzenie grubego mostu zębinowego2 dzięki
najwyższemu stężeniu jonów wapnia w porównaniu
do innych podobnych materiałów3.
– Wykazuje osteogenne oraz angiogenne właściwości
co wpływa na promowanie procesu gojenia miękkich
i twardych tkanek4.
– Materiały na bazie krzemianu wapnia wykazują lepsze
kliniczne i radiologiczne efekty niż Formocresol.
– Umożliwia prawidłowy rozwój zęba.
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Informacje techniczne

Aplikacja techniką bulk fill
to wytrzymałe wypełnienia

Evren OK, Altunsoy M,
Tanriver M, Capar ID,
Kalkan A, Gok T.

Zdjęcie rtg wykonane natychmiast
po aplikacji Biodentine™. Widać
otwarty wierzchołek korzenia.
Dzięki uprzejmości prof. L. Martens
i prof. R. Cauwels, UZ Ghent, Belgium

Wytrzymałość
podobna do zębiny

Badanie kontrolne po miesiącach
potwierdziło zamknięcie wierzchołka.
Dzięki uprzejmości prof. Franquin, Koubi,
Dejou, University of Marseille

Biodentine™ ulega
cięciu jak zębina

– Krótki czas wiązania czyli 12 minut pozwala w razie
konieczności na szybkie zamocowanie stalowej korony.
– Brak nadwrażliwości pozabiegowej6.
–B
 rak przebarwień7.
– Właściwości antybakteryjne dzięki
zasadowemu pH =128.
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posterior teeth - a prospective study
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Podobna do zębiny
absorpcja naprężeń
oraz zachowanie
przy zginaniu

– Podobne właściwości mechaniczne jak zębina
warunkują pracę techniką bulk fill.
– Szybka wzrastająca wytrzymałość mechaniczna
pozwala na wykonanie wypełnienia natychmiast
po związaniu Biodentine™.
– Brak ograniczeń w głębokości naświetlania dzięki
budowie chemicznej opartej na biokrzemianach.

Materiał opracowany
dla stomatologii dziecięcej

Fracture resistance of simulated immature teeth after

Opakowania:

wytrzymałość
na ściskanie MPa
(po 24 godz.)

mikrotwardość Vickers moduł elastyczności
HVN (po 24 godz.)
GPa (po 24 godz.)

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

Źródło: Biodentine™ Scientific File

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

całkowity czas
12 min
mieszanie i aplikacja

czas wiązania w jamie ustnej

6 min

6 min
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Septodont Polska sp. z o.o.
ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa
✆ +48 22 545 89 50
Więcej informacji na naszej stronie:
www.septodont.com.pl

Pedodoncja
Biodentine

™

Substytut zębiny
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• Biodentine™ ma potencjał bioaktywny i promuje procesy samogojenia
się miazgi.
• W przykryciu pośrednim i bezpośrednim miazgi, w częściowej lub
całkowitej pulpotomii: Biodentine™ pomaga zachować miazgę zawsze,
gdy nie wykazuje ona cech zapalnych.
• Właściwości bioaktywne warunkują apeksyfikację niedojrzałych zębów.
• Wysoka wartość pH redukuje ryzyko proliferacji komórek bakteryjnych.

Dostosowana do potrzeb
młodych pacjentów
• Biodentine™ umożliwia pracę techniką bulk fill.
• Materiał można pozostawić jako samodzielne wypełnienie na 6 miesięcy.
• Możliwe jest wykonanie wypełnienia ostatecznego na tej samej wizycie,
niezależnie czy jest to wypełnienie kompozytowe czy stalowa korona.
• Brak nadwrażliwości pozabiegowej, brak przebarwień.
• Nie ma konieczności wykonywania bondingu, brak dodatkowych
etapów.

ostateczne wypełnienie po 6 miesiącach

To wskazanie dotyczy pulpotomii wykonywanej
w zębach mlecznych oraz częściowej pulpotomii
w zębach stałych. Oprócz właściwości
bioaktywnych Biodentine™ wykazuje relatywnie
krótki czas wiązania, umożliwiający natychmiastową
odbudowę korony zęba. Zabieg można szybko
wykonać bezpośrednio w jamie ustnej bez
niebezpieczeństwa uszkodzenia materiału.

Dzięki uprzejmości dr Lucile Goupy France
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Zachowanie żywotności miazgi

Pulpotomia

Widok kliniczny zęba 55 u 8 letniego
pacjenta.

Obnażenie miazgi podczas opracowywania ubytku próchnicowego i konieczność wykonania pulpotomii na poziomie
szyjki zęba (ząb żywy, bez stanu zapalnego miazgi, możliwa hemostaza).

Wypełnienie ubytku Biodentine™
od poziomu miazgi do powierzchni
okluzyjnej techniką bulk fill.

Po miesiącu założono gotową koronę
pedodontyczną.

Badanie radiologiczne po 3 miesiącach
nie wykazało obecności żadnych
zmian w okolicy okołowierzchołkowej.

Zęby pourazowe
Siekacze to zęby, które często ulegają urazom korony.
Leczenie skomplikowanych złamań niedojrzałych
zębów stanowi często bardzo duże wyzwanie z uwagi
na konieczność stymulacji miazgi, by zapewnić
prawidłowe ukształtowanie wierzchołka korzenia.
Biodentine™ charakteryzuje się zbliżonymi do zębiny
właściwościami mechanicznymi, nie powoduje
przebarwień i ma krótki czas wiązania (12 min.).
Dlatego stanowi materiał z wyboru dla delikatnych,
niedojrzałych zębów.

Skomplikowane złamanie
korony zęba 21 z odwracalnym
zapaleniem miazgi.

Próchnica głęboka
Po usunięciu tkanek próchnicowych można zauważyć
prześwitywanie tkanki miazgowej lub może dojść
do jej odsłonięcia. Biodentine™ to materiał, który
można aplikować bezpośrednio na miazgę, a liczne
publikacje potwierdziły jego wyższą skuteczność
w stosunku do MTA, CAOH i formokrezolu. Oferuje
brak przebarwień, gwarantuje wyjątkowy stopień
szczelności, jest łatwy w pracy, szybko wiąże oraz
cechuje się właściwościami antybakteryjnymi.
Biodentine™ wykorzystywana w technice bulk
fill nie wymaga dodatkowego kondycjonowania
tkanek ani procedury bondingu.

Przeprowadzono pulpotomię
oraz zahamowano krwawienie.

A

Wykonano apiktomię w celu usunięcia tkanki
ziarninowej oraz złamanego narzędzia.

Po upływie tygodnia Biodentine™ uległa
pełnemu stwardnieniu, nie uległa wypłukaniu
a ząb był bezobjawowy. Wykonano ostateczne wypełnienie z materiału kompozytowego.

Badanie radiologiczne po
12 miesiącach pokazało
niezahamowany proces
kształtowania się korzenia.

Dzięki uprzejmości dr Athina Bakopoulou,
Aristotle University of Thessaloniki, Greece

5

Przypadki kliniczne

B
Dzięki uprzejmości prof. Luc Martens i dr Rita Cauwels

Biodentine™ – lepszy standard
w leczeniu zębów młodszych
pacjentów.

U 7 letniego pacjenta usunięto
próchnicę w zębie 46.
W konsekwencji powstał głęboki
ubytek, z miejscem gdzie widać
miazgę.

Bezpośrednie przykrycie miazgi za pomocą Biodentine™. Zdjęcia radiologiczne
A i B pokazują stan przed leczeniem oraz po.

Kontrola radiologiczna po leczeniu.

Radiologiczne badanie kontrolne
po 12 miesiącach pokazuje
zachowaną ciągłość procesu
formowania się wierzchołka
korzenia.

