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Θεραπεία τερηδόνας µε τη διεθνή σύνθετη ρητίνη οπισθίων
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Κατά την αποκατάσταση των οπίσθιων δοντιών με σύνθε-
τη ρητίνη, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως τα στενά 
και ανατομικώς σωστά σημεία επαφής και μια φυσικά δια-
μορφωμένη μασητική επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη 
φθορά και φιλική προς τους ανταγωνιστές είναι ακόμη πιο 
σημαντικά από μια τέλεια αισθητική αποκατάσταση.

Γι' αυτό κάθε οδοντίατρος θα πρέπει να αποφεύγει να 
αφιερώνει πολύ χρόνο στην επιλογή απόχρωσης σε αυ-
τές τις περιπτώσεις και να εστιάζει στους παράγοντες που 
επηρεάζουν την αξιοπιστία και τη μακροζωία της αποκατά-
στασης. Μεγάλη υποστήριξη για την ολοκλήρωση αυτής 
της εργασίας προσφέρει το CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 
Universal, μια σύνθετη ρητίνη με μία διεθνή απόχρωση (U) 
για την οπίσθια περιοχή που εξαλείφει την ανάγκη λήψης 
και επιλογής απόχρωσης. Ταυτόχρονα, προσφέρει καλή 
οριακή προσαρμογή, χαμηλή τάση συρρίκνωσης και υψη-
λή αντοχή στη φθορά που απαιτούνται για εξαιρετικά μα-
κροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Dr. Nicola Scotti 
Οδοντίατρος

Εικ. 1: Αρχική κατάσταση με την ευρεία τερηδονική αλλοίωση 
στην άπω επιφάνεια του δεύτερου προγομφίου.

√¢√¡∆π∞∆ƒπ∫∞-√ƒ£√¢√¡∆π∫∞
ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 157, °Ô˘‰‹ 115 27,  ∆ËÏ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100,
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

INTELLIGENT 

SIMPLIFICATION
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

UNIVERSAL ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜

∞fi¯ÚˆÛË ÁÈ· ÙÈ˜ Ô›ÛıÈÂ˜
·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜

∞Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚfiÛıÈÂ˜
·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜

¢∂¡ Ãƒ∂π∞∑∂∆∞π √ BLOCKER
(∆Â¯ÓÔÏÔÁ›· ÙË˜ ‰È¿¯˘ÛË˜

ÙÔ˘ ÊˆÙfi˜)

¶fiÛÂ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ ÚËÙ›ÓË˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ¤˜ 
·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯Â‰fiÓ Î¿ıÂ ÎÏÈÓÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi; ∂¿Ó ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÙÔ CLEARFIL MAJESTYì 

UNIVERSAL ES-2, ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜ ı· Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
ªÈ· CLEARFIL MAJESTYì UNIVERSAL ES-2 Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Ô›ÛıÈÂ˜ 

·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ™ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈÎ¿ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎ‹ ÚfiÛıÈ· ÂÚÈÔ¯‹
 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi¯ÚˆÛË˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙÂ. 

¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÈÏ¤ÔÓ ÏÂ˘Î‹ ·fi¯ÚˆÛË.

€40,50
3+1

¢øƒ√

Συμπέρασμα

Το συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό παρουσιάζει ότι η επι-
λεγμένη σύνθετη ρητίνη είναι κατάλληλη για απλοποιημένες 
διαδικασίες αποκατάστασης στην οπίσθια περιοχή. Ο χειρι-
σμός του υλικού είναι καλός, προσφέρει τις ίδιες μηχανικές 
ιδιότητες με τα άλλα υλικά της σειράς CLEARFIL MAJESTY™ 
ES-2 και συνδυάζεται αρμονικά με τις γύρω οδοντικές δομές 
χωρίς να είναι πολύ διαφανές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυ-
νατή η παραίτηση από τη διαδικασία λήψης απόχρωσης χωρίς 
να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ο χρόνος που 
εξοικονομείται σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δαπανηθεί σε 
λειτουργικές πτυχές – ή ακόμα και σε άλλον ασθενή.

Εικ. 2: Ο προγόμφιος μετά την 
απομόνωση του χειρουργι-
κού πεδίου με ελαστικό απο-
μονωτήρα, καθαρισμός του 
τερηδονισμένου ιστού και πα-
ρασκευή της κοιλότητας.

Εικ. 4: Σχηματισμός του άπω 
τοιχώματος με CLEARFIL MA- 
JESTY™ ES-2 Universal (U από-
χρωση) που ακολούθησε την 
επιλεκτική αδροποίηση της 
αδαμαντίνης με φωσφορικό 
οξύ (K-ETCHANT Syringe) και 
συγκόλληση με CLEARFIL™ SE 
Bond.

Εικ. 6: Η αποκατάσταση ολο-
κληρώθηκε με CLEARFIL MA-
JESTY™ ES-2 Universal (U 
απόχρωση). Ενώ η διεθνής 
απόχρωση της σύνθετης ρη-
τίνης χάνεται μέσα στον περι-
βάλλοντα οδοντικό ιστό, η φυ-
σική εμφάνιση ολοκληρώνεται 
προσθέτοντας μια μικρή καφέ 
απόχρωση στις σχισμές του 
δοντιού.

Εικ. 3: Τοποθέτηση τμηματικού 
τεχνητού τοιχώματος και σφή-
νας. Και τα δύο συγκρατούνται 
από ένα δακτύλιο, που αυξάνει 
το μεσοδόντιο χώρο και έτσι 
εξασφαλίζει τα στενά και ανα-
τομικά σωστά σημεία επαφής.

Εικ. 5: Ένα λεπτό στρώμα λε-
πτόρρευστης σύνθετης ρητί-
νης (CLEARFIL MAJESTY™ ES 
FLOW High) τοποθετείται στο 
έδαφος της κοιλότητας ως επι-
κάλυψη ρητίνης.

Εικ. 7: Το αποτέλεσμα της 
θεραπείας αμέσως μετά την 
αφαίρεση του ελαστικού απο-
μονωτήρα. Το εγγύς σημείο 
επαφής είναι σφιχτό και η ανα-
τομία της μασητικής επιφάνει-
ας καλά διαμορφωμένη σύμ-
φωνα με την ατομική μασητική 
δυναμική του ασθενούς. Το 
όριο της αποκατάστασης είναι 
ουσιαστικά αόρατο, ενώ το 
παρειακό φύμα είναι πιο ανοι-
χτό λόγω της αφυδάτωσης του 
φυσικού οδοντικού ιστού.

Εικ. 8: Το αποτέλεσμα της θεραπείας μετά από 2 μήνες.

Τελική κατάσταση


