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Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συμβουλεύσετε τους ασθενείς σας από το να τους 
δείξετε τα δικά τους δόντια και τη στοματική τους κατάσταση. Το 3Shape Trios* σας 
βοηθά να αποκτήσετε μεγαλύτερη πειθώ και να βελτιώσετε το ποσοστό αποδοχής 
των προτεινόμενων σχεδίων θεραπείας. Θα δείτε ότι οι ασθενείς σας θα 
είναι πιο ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με τις υπηρεσίες σας και θα 
συνεισφέρουν στην επιτυχία του ιατρείου σας. 
Τι καλύτερο;

*  To 80% των δημοσιευμένων μελετών δείχνουν ότι οι ασθενείς προτιμούν την ψηφιακή από τη συμβατική αποτύπωση και το 88% των δημοσιεύσεων δείχνουν 
ότι το 88% των οδοντιάτρων προτιμούν την ψηφιακή από τη συμβατική αποτύπωση.

Δείτε περισσότερα στο http://www.sadent.com

Καλύτερη φροντίδα για τους ασθενείς σας
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Για τις διαδικασίες συγκόλλησης των ακίνητων 
ολοκεραμικών προσθετικών αποκαταστάσεων
KATANA Cleaner
Dr Stefano Daniele

Κατά τις διαδικασίες της 
συγκόλλησης σε ακίνητες 
ολοκεραμικές προσθετικές 

αποκαταστάσεις (FDPs), η δοκιμή 
με συγκεκριμένη απόχρωση κονίας 
συνδυάζοντας την πάστα γλυκερί-
νης είναι απαραίτητη για την επι-
λογή της σωστής απόχρωσης μιας 
ρητινώδους κονίας. Όμως κατά 
τη διάρκεια της δοκιμής, το σά-
λιο και το αίμα θα μπορούσαν 
να μολύνουν τις συγκολλούμενες 
επιφάνειες του κεραμικού και 
του σκληρού οδοντικού ιστού. 
Είναι απαραίτητο για την επι-
φάνεια του ολοκεραμικού και 
την επιφάνεια του σκληρού 
οδοντικού ιστού να είναι σχο-
λαστικά καθαρές από το βακτη-
ριακό βιοφίλμ και άλλους πα-
ράγοντες επιμόλυνσης πριν την 
εφαρμογή της συγκολλητικής 
κονίας. Και οι δύο διαδικασίες 
εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
συγκόλληση και μακρόχρονη 
αξιοπιστία της συγκολλούμενης 
ακίνητης προσθετικής αποκατά-
στασης.

Είναι απαραίτητο για την κερα-
μική επιφάνεια και την επιφάνεια 
του σκληρού οδοντικού ιστού να 
είναι τελείως καθαρές.
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Νέο STERN WEBER S380 TRc  
Η κορυφή της οδοντιατρικής τεχνολογίας 

ΝΙΚ. ΣΑΡΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3ης Σεπτεμβρίου 35, ΑΘΗΝΑ | Τηλ.: 210 5249261 | Fax: 210 5232537 | Ε-mail:sales@anthoshellas.gr  
• SINADENT - Θεσσαλονίκη: Βασίλης Καρακώστας | Σουμερνών 10 | Τηλ.: 2310 212121 | Ε-mail:info@sinadent.gr  

www.anthoshellas.gr

Όλα τα νέα μοντέλα της STERN WEBER , παρέχουν σύνδεση στο internet για άμεση τεχνική 
υποστήριξη από απόσταση.

ALWAYS  CONNECTED  

Νέες καινοτόμες λύσεις – απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής 
Το καλύτερο οδοντιατρικό μηχάνημα της παγκόσμιας αγοράς , τώρα ακόμα καλύτερο με τη νέα περιστρεφόμενη 
έδρα S380 TRc , που από μόνη της αποτελεί μια κατηγορία οδοντιατρικών Units .
Από άποψη εξοπλισμού το νέο S380 TRc διαθέτει ότι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η οδοντιατρική τεχνολογία 
σήμερα , όπως ενδεικτικά micro-motor 3 in 1 ( για θεραπείες restorative , endo & implants ) . Touch screen χειριστή-
ριο για σύνδεση ψηφιακού σένσορα . Ενσωματωμένη αντλία φυσιολογικού ορού για τη θεραπεία με εμφυτεύματα. 
Τεχνολογία σύνδεσης στο internet για απομακρυσμένο έλεγχο από τεχνικό και πολλά ακόμα .
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Συσκευή Φυγοκέντρισης αίµατος
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Universal
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27, Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100,
 e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr
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Εικ.2: Κεραμικές όψεις πριν τη δοκιμή 
τους.

 Εικ.2

 Εικ.3

Εικ.3: Πάστα γλυκερίνης που χρησι-
μοποιείται για τη δοκιμή.
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Εικ.4: Δοκιμή όψης.

Εικ.5: Χρήση του KATANA Cleaner 
για την απομάκρυνση των υπολειμμά-
των πάστας δοκιμής και των παραγό-
ντων επιμόλυνσης, όπως σάλιο, από τις 
επιφάνειες συγκόλλησης των ακίνητων 
προσθετικών αποκαταστάσεων.

Εικ.6: "KATANA Zirconia" UTML 
ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις.

1. Απομακρύνετε το μεγαλύτερο μέρος της πάστας γλυκερίνης από τις συγκολλούμενες επιφάνειες των ολοκεραμικών FDP αποκαταστάσεων ξεπλένοντας με νερό.

2. Εφαρμόστε το KATANA Cleaner στις συγκολλούμενες επιφάνειες της ολοκεραμικής FDP αποκατάστασης και του σκληρού οδοντικού ιστού και τρίψτε το για 10 δευτε-
ρόλεπτα.

3. Ξεπλύνετε το KATANA Cleaner από τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στεγνώστε με σπρέι αέρα.

4. Όι επιφάνειες συγκόλλησης της ολοκεραμικής FDP αποκατάστασης και του σκληρού οδοντικού ιστού είναι έτοιμες για να ακολουθήσουν οι διαδικασίες συγκόλλησης.

Εικ.1: Χρησιμοποιώντας KATANA Cleaner στις επιφάνειες συγκόλλησης της ολοκεραμικής FDP αποκατάστασης και του σκληρού οδοντικού ιστού μετά τη δοκιμή και πριν από τη συγκόλληση της 
αποκατάστασης.

 Εικ.4

 Εικ.5

 Εικ.6

Κλινικό Περιστατικό 1: Καθα-
ρισμός των "KATANA Zirconia" 
UTML FDPs ακίνητων προσθε-
τικών αποκαταστάσεων μετά 
τη δοκιμή χρησιμοποιώντας 
KATANA Cleaner

Εικ.7: Καθαρισμός των ακίνητων 
προσθετικών αποκαταστάσεων με 
KATANA Cleaner μετά τη δοκιμή.

 Εικ.7
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Μια τέλεια καθαρή κεραμική επι-
φάνεια συγκόλλησης είναι σημα-
ντική για την απόκτηση αποτε-
λεσματικής μικρομηχανικής συ-
γκράτησης μεταξύ υαλοκεραμι-
κού και κονίας.

Καθαρισμός της κεραμικής συ-
γκολλούμενης επιφάνειας με-
τά τη δοκιμή
Η δοκιμή των ακίνητων ολοκε-
ραμικών προσθετικών αποκατα-
στάσεων (FDP) είναι μια διαδι-
κασία κλειδί για την αξιολόγηση 
της προσαρμογής της οδοντικής 
παρασκευής και, στις πολύ λε-
πτές όψεις, για το ταίριασμα με 
τη ρητινώδη κονία που θα χρη-
σιμοποιηθεί για τη συγκόλληση 
των κεραμικών αποκαταστάσε-
ων με τον σκληρό οδοντικό ιστό. 
Αισθητικά χαρακτηριστικά—αξι-
οσημείωτα—των λεπτών όψεων 
εξαρτώνται από διαφορετικούς 
παράγοντες, και ένας από τους 
πιο σημαντικούς είναι η επιλογή 
της απόχρωσης της ρητινώδους-
κονίας που χρησιμοποιείται κάτω 
από τη λεπτή κεραμική όψη. Για 
να γίνει πιο εύκολη και επανα-
λαμβανόμενη αυτή η διαδικασία, 
πολλοί κατασκευαστές παρέχουν 
πάστες γλυκερίνης που έχουν τις 
ίδιες αποχρώσεις με εκείνες των 
αντίστοιχων ρητινώδη κονίων. 
Αυτή η διαδικασία προ-συγκόλ-
λησης για τη δοκιμή των ολοκε-
ραμικών FDP αποκαταστάσεων 
επιτρέπει την επιλογή της καταλ-
ληλότερης ρητινώδους κονίας. Όι 
πάστες γλυκερίνης είναι γενικά 
υδρόφιλες και μπορούν να ξεπλυ-
θούν από την κεραμική επιφά-
νεια συγκόλλησης μετά από τη 
δοκιμή με ψεκασμό αέρα-νερού, 
αλλά κάποιοι παράγοντες επιμό-
λυνσης, όπως το σάλιο, το αίμα 
και το υγρό των ουλοδοντικών 
σχισμών, μπορεί να παραμένουν 
στην επιφάνεια και αυτό μπορεί 
να επηρεάσει την αποτελεσματι-
κότητα του δεσμού με τον σκλη-
ρό οδοντικό ιστό. Η αμμοβολή 
των μολυσμένων ολοκεραμικών 
επιφανειών των FDP αποκατα-
στάσεων μπορεί να είναι η κα-
λύτερη επιλογή για την απομά-
κρυνση παραγόντων επιμόλυν-
σης από τις επιφάνειες συγκόλ-
λησης, αλλά είναι σημαντικό να 
λάβουμε υπόψη ότι δεν διαθέ-
τουν όλοι οι οδοντίατροι συσκευ-
ές αμμοβολής στα ιατρεία τους. 
Για το σκοπό αυτό, η Kuraray 
Noritake Dental κυκλοφόρησε 
το KATANA Cleaner, ένα συ-
γκεκριμένο καθαριστικό για την 
απολύμανση των συγκολλούμε-
νων επιφανειών κεραμικών που 
είναι σε θέση να παρέχει πλήρη 
απομάκρυνση των παραγόντων 
επιμόλυνσης από τις επιφάνει-
ες συγκόλλησης των κεραμικών 
FDP αποκαταστάσεων μετά τη 
διαδικασία δοκιμής. Μια τέλεια 

καθαρή κεραμική επιφάνεια συ-
γκόλλησης είναι σημαντική για την 
απόκτηση μιας αποτελεσματικής 
μικρομηχανικής συγκράτησης με-
ταξύ υαλοκεραμικού και κονίας, 
επίσης επιτρέπει την αντίδραση 
χημικού δεσμού μεταξύ ενός 10-
MDP ενεργοποιητή συγκόλλησης 
και της συγκολλούμενης επιφά-
νειας του ζιρκονίου.

Καθαρισμός της επιφάνει-
ας των σκληρών οδοντικών 
ιστών όταν δεν συνίσταται η 
αμμοβολή 
Η επιφάνεια συγκόλλησης του 
σκληρού οδοντικού ιστού πρέ-
πει να είναι καθαρή πριν από 
τη συγκόλληση της ολοκεραμι-
κής FDP αποκατάστασης, και 
αυτές οι διαδικασίες μπορεί να 
γίνουν μέσω αμμοβολής με «μα-
λακή» σκόνη όπως η ερυθριτόλη. 
Ό στόχος αυτής της διαδικασί-
ας δεν είναι να δημιουργήσει ένα 
επιπλέον ποσοστό συγκράτησης 
για τη κεραμική επιφάνεια, αλ-

λά να αφαιρέσει το βακτηριακό 
βιοφίλμ από την επιφάνεια του 
σκληρού οδοντικού ιστού πριν τη 
συγκόλληση. Πράγματι, οι ολο-
κεραμικές FDP αποκαταστάσεις 
έχουν σχεδιαστεί για να έχουν 
υπερουλικά όρια. Υπερουλικές 
παρασκευές είναι επίσης σημα-
ντικές για να επιτρέψουν την 
ιδανική απομόνωση με τον ελα-
στικό απομονωτήρα. Στην κλι-
νική πράξη, συχνά τα όρια των 
αποκαταστάσεων μπορεί να εί-
ναι (εν μέρει) υποουλικά για συ-
γκεκριμένους λόγους, για παρά-
δειγμα στις παρασκευές των όψε-
ων που έχουν σχεδιαστεί για να 
κλείσουν το οδοντικό διάστημα 
και τα αυχενικά μαύρα τρίγωνα 
μεταξύ των πρόσθιων δοντιών.
Σε αυτές τις κλινικές περιπτώ-
σεις, η εφαρμογή ελαστικού απο-
μονωτήρα μπορεί να είναι δύσκο-
λη και η αμμοβολή του σκληρού 
οδοντικού ιστού μπορεί να απο-
τελεί πολύ υψηλό κίνδυνο αιμορ-
ραγίας του περιοδοντικού ιστού. 

Η αιμορραγία του ιστού κοντά 
στο αυχενικό όριο της παρα-
σκευής πριν από τις διαδικασί-
ες συγκόλλησης των ολοκεραμι-
κών FDP αποκαταστάσεων μπο-
ρεί να επηρεάσουν την έμφραξη 
μεταξύ της αποκατάστασης και 
της παρασκευής. Αυτά τα κλι-
νικά περιστατικά υποδηλώνουν 
τη χρήση καθαριστικών παραγό-
ντων από ότι της αμμοβολής για 
τον καθαρισμό επιφανειών πριν 
τη συγκόλληση.

Περιορισμοί των συμβατικών 
παραγόντων που χρησιμοποι-
ούνται για τον καθαρισμό των 
επιφανειών συγκόλλησης
Όι περισσότεροι συμβατικοί κα-
θαριστικοί παράγοντες δεν απο-
τελούν αποτελεσματικά καθα-
ριστικά των κεραμικών, συμπε-
ριλαμβανομένου του ζιρκονίου, 
επιφανειών ολοκεραμικών FDP 
αποκαταστάσεων και επιφανειών 
σκληρού οδοντικού ιστού όταν η 
αμμοβολή αντενδείκνυται όπως 

περιγράφεται. Τα ακόλουθα εί-
ναι μια σύντομη λίστα των περι-
ορισμών και των ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων των κύριων καθα-
ριστικών που χρησιμοποιούνται 
στην κλινική πράξη πριν από τις 
διαδικασίες της συγκόλλησης:
- Αιθανόλη: Δεν είναι πολύ απο-
τελεσματική για την απομάκρυν-
ση μολυσματικών παραγόντων και 
δεν είναι σε θέση να αφαιρέσει 
πλήρως το σάλιο και τις πρωτε-
ΐνες του αίματος. Συχνά η αιθα-
νόλη σταθεροποιεί τις πρωτεΐνες 
αντί να τις αφαιρεί.
- Υποχλωριώδες νάτριο: Έχει κα-
λή αποτελεσματικότητα ως κα-
θαριστικό, συμπεριλαμβανομέ-
νης της απομάκρυνσης του σά-
λιου και των πρωτεϊνών του αί-
ματος, αλλά μπορεί να έχει αρ-
νητική επίδραση στις διαδικασί-
ες συγκόλλησης λόγω των οξει-
δωτικών του ιδιοτήτων (ελεύθε-
ρες ρίζες που απελευθερώνονται 
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Εικ.10: Κεραμική ακίνητη αποκατάσταση (όψεις) πριν τη δοκιμή και τις δια-
δικασίες της συγκόλλησης.

Εικ.12: Συγκόλληση των ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων σε συνεδρία 
επανελέγχου

 Εικ.11: Καθαρισμός της συγκολλούμενης επιφάνειας του σκληρού οδοντικού 
ιστού σ’ένα κλινικό περιστατικό όπου η αμμοβολή δεν προτείνεται λόγω υψη-
λού κινδύνου αιμορραγίας των περιοδοντικών μαλακών ιστών.

 Εικ.13: Ενδοστοματική εικόνα των όψεων στο χαμόγελο του ασθενούς.

 Εικ.8: Το παρασκευασμένο δόντι καθαρίζεται με KATANA Cleaner πριν την 
εφαρμογή του συγκολλητικού παράγοντα και τη συγκόλληση με ρητινώδη 
κονία.

 Εικ.9: Ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις στο στόμα του ασθενούς σε 
συνεδρία επανεξέτασης.

 Εικ.8

 Εικ.10

 Εικ.12

 Εικ.9

 Εικ.11

 Εικ.13

Κλινικό περιστατικό 2: Καθαρισμός της οδοντικής επιφάνειας χρησιμοποιώντας KATANA Cleaner
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Δύσκολο περιστατικό ανάπλασης  
και ραντεβού με τους φίλους για ποτό  
το ίδιο απόγευμα;

OraGRAFT MD 70/30. Προβλέψιμο και σίγουρο αποτέλεσμα! 
Το μοναδικό οστικό μόσχευμα ανθρώπινης προέλευσης 
στον κόσμο, με το υψηλότερο οστεοεπαγωγικό δυναμικό! 
Με σύνθεση 70% mineralized - 30% demineralized, 
προσφέρει προβλέψιμα, εντυπωσιακά αποτελέσματα οστικής 

αναγέννησης  και σίγουρο αποτέλεσμα κάθε φορά. Το OraGRAFT MD 70/30 
δημιουργεί το τέλειο υπόβαθρο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων. 

στην οστική ανάπλαση

ΑΘΗΝΑ  T. 210 80 30 341 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310 268 020 • ΚΥΠΡΟΣ T. 25 322 895

AD

Tόμος 18  - τεύχος 90

από την αντίδραση του υποχλω-
ριώδους νατρίου θα μπορούσε να 
προκαλέσουν παρεμβολές στον 
αυτοπολυμερισμό και τον φω-
τοπολυμερισμό των μονομερών 
της ρητίνης).1

- Υπεροξείδιο του υδρογόνου: 
Δεν έχει καμία ιδιότητα για την 
απομάκρυνση των επιμολυσμένων 
παραγόντων, και, σε μεγαλύτερο 
βαθμό από το υποχλωριώδες νά-
τριο, μπορεί να οδηγήσει σε πα-
ρεμβολές στον πολυμερισμό των 
ελεύθερων ριζών των ρητινωδών  
υλικών που χρησιμοποιούνται σε 
διαδικασίες συγκόλλησης.
- Χλωρεξιδίνη: Δεν έχει καμία 
ανεπιθύμητη αντίδραση αλλά 
επίσης δεν έχει την ικανότητα 
αφαίρεσης παραγόντων επιμό-
λυνσης.

Το KATANA Cleaner και τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά του
Το KATANA Cleaner είναι ένα 
ειδικό καθαριστικό διάλυμα για 
τον καθαρισμό των επιφανειών 
όλων των ειδών των προσθετι-
κών αποκαταστάσεων, είτε με-
ταλλικών ή ολοκεραμικών και για 
τις συγκολλούμενες επιφάνειες 
του σκληρού οδοντικού ιστού. 
Το KATANA  Cleaner είναι και 
για εξωστοματική και ενδοστο-
ματική χρήση. Η χημική σύνθε-
ση του KATANA Cleaner περι-
λαμβάνει 10-MDP και 10-MDP 
τριαιθανολαμίνη (TEA)-άλας σε 
υδατικό διάλυμα. Το 10-MDP-
TEA είναι ένας γαλακτωματο-
ποιητής και μια επιφανειοδρα-
στική ένωση ικανή να διαλύει 
πολλές ουσίες μη διαλυτές στο 
νερό και να αυξάνει την ικανό-
τητα διαβροχής αυτών. Αυτά 
τα χημικά χαρακτηριστικά του 
10-MDP-TEA επιτρέπουν την 
ευκολότερη απομάκρυνση των 
παραγόντων επιμόλυνσης από 
τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας 
ψεκασμό νερού για να αποκτήσε-
τε μια καθαρή επιφάνεια. 

Το KATANA Cleaner στοχεύει 
κυρίως στις πρωτεΐνες, το σάλιο, 
το αίμα και παρόμοιους παράγο-
ντες. Το 10-MDP-TEA-άλας εί-
ναι αμφίφιλο. Το μη πολικό μέ-
ρος εισέρχεται στην επιμόλυν-
ση σχηματίζοντας μικκύλια. Τα 
μικκύλια ξεπλένονται εύκολα με 
ένα σπρέι αέρα-νερού.

Το KATANA Cleaner είναι ένα 
ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστι-
κό. Έχει ήπιο pH 4,5, επομένως 
δεν υπάρχει ανεπιθύμητη αδρο-
ποίηση του σκληρού οδοντικού 
ιστού. Η παρουσία του 10-MDP 
στο διάλυμα το καθιστά συμβα-
τό με όλους τους συγκολλητι-
κούς παράγοντες. Το KATANA 
Cleaner είναι ένα διάλυμα μωβ 
χρώματος και αυτό το χαρακτη-

ριστικό του επιτρέπει την εύκο-
λη και ακριβής εφαρμογή του σε 
όλες τις προ καθαρισμό επιφά-
νειες. Ακολουθεί ένα εύκολο δι-
άγραμμα ροής διαδικασιών που 
εξηγεί τη χρήση του KATANA 
Cleaner μετά τη δοκιμή με πάστα 
γλυκερίνης πριν από την συγκόλ-
ληση με κονία της ολοκεραμικής 
FDP αποκατάστασης.
 
Ευχαριστίες:
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύ-

νουμε στον υπεύθυνο οδοντοτε-
χνίτη Daniele Rondoni για την 
κατασκευή των ολοκεραμικών 
FDP αποκαταστάσεων.
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