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Odbudowa ubytków
Opakowania: 

–  15 kapsułek i 15 jednorazowych 
pojemniczków z roztworem

–   5 kapsułek i 5 jednorazowych 
pojemniczków z roztworem Substytut zębiny

Przyżyciowa terapia miazgi zawsze oznacza konieczność 
zastosowania warstw różnych materiałów. Dzięki Biodentine™ 
procedura ta stała się skuteczniejsza, łatwiejsza i szybsza.
Ten sam materiał może być użyty do bezpośredniego/pośredniego 
pokrycia miazgi oraz wypełnienia całej objętości ubytku.

Informacje techniczne

Potwierdzona biokompatybilność 
oraz bioaktywność w terapii 
przyżyciowej miazgi
–  Wysoki stopień biokompatybilności oceniany oraz 

potwierdzony w 15 naukowych publikacjach.
–  Najwyższa ilość uwalnianych jonów wapniowych 

i hydroksylowych po związaniu materiału1.
–  Indukowanie tworzenia grubego mostu 

zębinowego2 dzięki najwyższemu stężeniu jonów 
wapnia w porównaniu do podobnych materiałów 
stomatologicznych.

–  Wykazuje zarówno osteogeniczne, jak i angiogeniczne 
właściwości celem promowania gojenia miazgi i innych 
tkanek.

Technika bulk fill dzięki 
właściwościom zbliżonym do zębiny 
–  Właściwości mechaniczne zbliżone do tych jakie 

posiada zębina umożliwiając trwałą odbudowę  
techniką bulk fill.

–  Szybko zwiększające się parametry wytrzymałościowe 
warunkują powstanie trwałego wypełnienia. 
bezpośrednio po związaniu Biodentine™. 

–  Brak ograniczeń związanych z głębokością 
polimeryzacji, ponieważ materiał jest na bazie 
biokrzemianów.

Wysoki stopień szczelności 
wypełnienia pozwala 
na zastosowanie techniki bulk fill
–  Tworzenie wypustek mineralnych w kanalikach 

zębinowych gwarantuje silną, mikromechaniczną 
retencję.

–  Zapewnia doskonała adaptację brzeżną5.
–  Wysoka odporność na mikroprzeciek redukuje ryzyko 

próchnicy wtórnej6,7.
–  Wysoka wartość pH indukuje właściwości 

antybakteryjne8.

Obnażenie miazgi przed aplikacją 
Biodentine™.
Dzięki uprzejmości prof. L. Martens i prof. R. Cauwels,  
UZ Ghent, Belgium

Po upływie 8 miesięcy od aplikacji 
Biodentine™, miazga została 
wygojona.

Wytrzymałość podobna 
jak zębiny.

Biodentine™ ulega 
cięciu jak zębina.

Podobna do zębiny 
absorpcja naprężeń 

oraz zachowanie 
przy zginaniu.

wytrzymałość  
na ściskanie MPa  

(po 24 godz.)

mikrotwardość Vickers 
HVN (po 24 godz.)

moduł elastyczności 
GPa (po 24 godz.)

Źródło Biodentine™ Scientific File

Dzięki uprzejmości dr Amre Atmeh,  
King’s College London

Dzięki uprzejmości prof. Franquin, Koubi, Dejou, 
University of Marseille

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

publ i k acj i

św
iatowych

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
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Pośrednie  
przykrycie miazgi
Pośrednie przykrycie miazgi wykonuje się w zębach 
z bardzo głębokimi ubytkami, położonymi 
w bliskiej odległości od miazgi. Miazga może być 
asymptomatyczna lub wykazywać objawy stanu 
odwracalnego zapalenia. Biodentine™, która naśladuje 
właściwości zębiny stwarza możliwości wypełnienia 
ubytku techniką bulk fill i może funkcjonować jako 
wypełnienie tymczasowe celem monitorowania stanu 
miazgi. Ostateczne wypełnienie kompozytowe będzie 
później możliwe do wykonania poprzez połączenie 
w sposób analogiczny jak z naturalną zębiną.

Wykonano wypełnienie tymczasowe 
z Biodentine™ techniką bulk fill.  
Po 2 tygodniach usunięto pierwsze milimetry 
materiału, pokrywając go następnie 
kompozytem.   

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

Tkanki zmienione próchnicowo zostały 
usunięte. Głęboki ubytek bez ekspozycji 
miazgi.

Głęboki ubytek próchnicowy w zębie 14. 
Ząb bezobjawowy, nie posiadający zmian 
okołowierzchołkowych.

Leczenie próchnicy 
podczas jednej wizyty
Czasami podczas opracowywania ubytku może dojść 
do przypadkowego obnażenia miazgi. Właściwości 
Biodentine™ pozwalają na możliwość szybkiej 
odbudowy usuniętej zębiny w jednej warstwie oraz 
aplikację materiału kompozytowego w trakcie tej samej 
wizyty. W ten sposób podczas jednej wizyty wykonane 
zostaje wypełnienie ostateczne.

Po całkowitym usunięciu tkanek 
próchnicowych, podczas finalizacji 
opracowywania ubytku, doszło do 
jatrogennego obnażenia miazgi.

Kontrolne zdjęcie RTG po upływie roku 
nie wykazało obecności żadnych zmian 
patologicznych w okolicy wierzchołkowej.

Materiał kompozytowy zaaplikowano 
na Biodentine po upływie 12 minut 
od rozpoczęcia mieszania.

Wykonano w ubytku podkład 
z materiału Biodentine™, który 
odbudowuje zębinę.

W celu wykonania wypełnienia 
założono częściowa formówkę 
anatomiczną wraz z klinami. 

Bezpośrednie przykrycie 
miazgi na dwóch wizytach
Bezpośrednia ekspozycja miazgi w wyniku mechanicznego 
opracowania tkanek lub ewentualnie z powodu urazu, jest 
czymś, co wielokrotnie pojawia się w codziennej praktyce 
klinicznej. Potencjał bioaktywny materiału do przykrycia 
miazgi jest najważniejszym czynnikiem warunkującym 
długoterminową żywotność takiego zęba – zasadniczo 
ze zdrową miazgą. Właściwości Biodentine™ pozwalają 
na wypełnienie ubytku techniką bulk fill, bez względu na 
głębokość. W ciągu 6 miesięcy należy potem taki podkład 
pokryć kompozytem, który funkcjonalnie i estetycznie 
zastępuje szkliwo.

Kliniczny obraz ostatecznego wypełnienia 
wykonanego z materiału kompozytowego 
N’Durance. 

Częściowe usunięcie Biodentine™ tak,  
aby odbudowywała zakres utracownej tkanki 
zębinowej. 

Aplikacja Biodentine™ techniką bulk fill w celu 
bezpośredniego przykrycia miazgi oraz 
odbudowy głębokiego i rozległego ubytku. 
Materiał pozostawiony na 6 tygodni.

Ubytek po opracowaniu i dezynfekcji.
Widać wyraźnie powierzchnię odsłoniętej miazgi. 

Terapia przyżyciowa miazgi

Biodentine™ – pierwszy materiał 
biologiczny typu bulk fill.

Aplikacja Biodentine™ na miazgę
•  Biokompatybilność Biodentine™ zapewnia wysoką żywotność komórek
•  Biodentine jest bioaktywna, promuje potencjał samogojenia się miazgi 

oraz tworzenie mostu zębinowego w głębokich ubytkach gdy obnażenie 
jest pochodzenia próchnicowego, jatrogennego lub urazowego 

•  Biodentine™ pomaga zawsze zachować miazgę, która nie jest  
w stanie zapalnym.

Prosta technika bulk fill
•  Biodentine™ może być  aplikowana od dna komory w okolicy miazgi, 

aż do powierzchni ubytku, niezależnie od jego głębokości. 
•  Biodenine™ może pozostać w ubytku jako samodzielne wypełnienie 

do 6 tygodni, jeśli stan miazgi wymaga monitorowania.
•  Można wykonać pokrycie kompozytem lub wkład inlay/onlay, aby 

zapewnić najwyższą estetykę oraz wytrzymałość. 
•  Ryzyko powikłań jest zredukowane dzięki wyjątkowym właściwościom 

uszczelniającym oraz przeciwbakteryjnym Biodentine™.

ostateczne wypełnienie na stałe po upływie 6 tygodni

Przypadki kliniczne

Dz
ięk

i u
pr

ze
jm

oś
ci 

dr
 M

ar
ku

s 
T.

 F
irla

, G
er

m
an

y
Dz

ięk
i u

pr
ze

jm
oś

ci 
dr

 T
. D

am
m

as
ch

ke
, U

ni
ve

rs
ity

 o
f M

ün
st

er
, 

G
er

m
an

y, 
Q

ui
nt

es
se

nz
 V

er
lag

 G
m

bH
Dz

ięk
i u

pr
ze

jm
oś

ci 
dr

 S
ub

ir 
Ba

ne
rji,

 L
on

do
n,

 U
K


