Jaký

výplñový
materiál?
Prûvodce výbêrem a používáním
skloionomerních výplñových materiálû od GC.

Prûvodce výbêrem
		

a používáním

skloionomerní

technologie od GC.
Výplñové materiály, které jsou v souËasné dobê na trhu, se vyvíjely postupnê, a proto se liší svojí kvalitou, cenou, snadností použití, estetickými vlastnostmi, trvanlivostí
i bezpeËností. Z toho vyplývá, že rûzné klinické situace si vyžadují rûzné materiály.

Výbêr správného výplñového
materiálu je dûležitý
V rámci souËasné koncepce léËebného plánu minimální intervence, který vytvoõila spoleËnost GC,
je nejdûležitêjší prûbêžná kontrola kavit a orálního
zdraví pacienta. Stomatologie se promênila z Ëistê
mechanického oboru na obor, který se více zabývá
léËebnými põístupy.
Proto je velmi dûležité, jaký typ výplñového materiálu si pro danou indikaci vyberete, protože výbêr
mûže ovlivnit jak dlouhodobý výsledek klinické
procedury, tak spokojenost pacienta. Váš výbêr
mûže mít dopad i na ziskovost vaší ordinace, zejména pokud obvykle používáte jeden druh materiálu. Právê zde se naplno projeví rozdíly mezi jednotlivými výplñovými materiály, jako je snadnost
aplikace, doba používání a doplñky (napõ. bondovací Ëinidla). V nêkterých situacích možná budete muset materiály kombinovat, abyste dosáhli
nejlepšího výsledku.
Nejdûležitêjší je zachovat praktické hledisko: nejprve urËete, jaký výplñový materiál nebo kombinace materiálû je pro konkrétní indikaci nejlepší.

Dûkladnê zvažte zejména: ve kterém úseku chrupu
bude výplñ umístêna - põedním nebo postranním?
Na jakém místê se kavita nachází a jak je velká? Jaké
je u pacienta riziko zubního kazu? Jak je použitý materiál v souladu s léËebným plánem minimální intervence?

Minimální
Intervence
Vhodností materiálu pro danou indikaci však výbêr
nekonËí - musíte vzít v úvahu i další jeho vlastnosti.
Napõíklad hledisko „bezpeËnosti používání“. Pokud
víte, že pacient je põecitlivêlý na urËité monomery,
zvažte použití nepryskyõiËných materiálû.
Vybrat materiál s põíznivê vyváženými úËinky, cenou
i snadností použití mûže být také dûležité, zejména
pokud výplnê zhotovujete Ëasto a zajímá vás poËet
ošetõených pacientû za hodinu. V takovém põípadê
je zõejmê nejlepší volbou snadno použitelný výplñový
materiál, úËinný ve vlhkém prostõedí.

Ještê než zaËnete vybírat, je obvykle dobré dûkladnê si prostudovat vlastnosti jednotlivých materiálû. Poté mûžete zaËít srovnávat vlastnosti
konkrétního materiálu s úËinky, které od nêj v dané
klinické situaci oËekáváte.

GC SKLOIONOMERNÍ VÝPLÑ:

každodenní moderní
stomatologické praxe.
základ
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Jaký výplñový
materiál

Nejúspêšnêjší adhezívní systém klinicky ovêõeno!
Z nejnovêjšího systematického põehledu klinických
zkoušek adheziv se skloionomerní cementy umístily na
prvním místê díky svým klinickým úËinkûm a vynikající
retenci, a zaõadily se põed pryskyõiËné systémy (jinými
slovy jsou lepší než leptací a samoleptací adheziva,
a také lepší než tõífázová, dvoufázová a jednofázová
adheziva)*.
* Peumans M, Kanumilli P, De Munck J, Van Landuyt K,
Lambrechts P, Van Meerbeck B. Clinical effectiveness of contemporary adhesives: A systemic review of current clinical
trials. Dent Mater 2005;21:864-881.

Skloionomery jsou stejnê úËinné
jako adhezívní spojení, protože:
•		jde o cementy na bázi vody s unikátní strukturou
matrice - ideální pro ústní prostõedí
•		 tolerují vlhkost bêhem umís†ování*
•		 chemicky se váží k dentinu, sklovinê a cementu, Ëímž
		 vytváõejí pevnou, stabilní a chemicky tuhnoucí výplñ
•		 odolávají vytékání tekutiny z pulpy (na rozdíl
		 od pryskyõiËných adhezívních systémû)
•		 uvolñují ionty fluoridu a stroncia, a tak chrání
		 strukturu okolního zubu
•		 napomáhají stimulovat vnitõní demineralizaci,
		 põi níž se vyluËují ionty fluoridu a stroncia,
		 a tím maximálnê podporují proces tvrdnutí **
•		 eliminují bakterie v raných fázích
•		 díky dobré biokompatibilitê na nê pulpa reaguje
		 pozitivnê
•		 jejich koeficient tepelné roztažnosti je podobný
		 dentinu

* Ihned po umístêní je potõeba zajistit ochranu põed
vlhkostí, a to až do poËáteËního tuhnutí.
** Remineralisation of carious dentine exposed to a glass
ionomer, an in-vivo study. Ngo H, Mount GJ, Morris M
McIntyre, Tuisuva J, Von Doussa R. J Dent Res 80 (IADR
Abstract no 919) 2001.”
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K dosažení optimálních klinických výsledkû musí být
okraje kolem spojení dentinu se sklovinou Ëisté a bez
kazû, aby skloionomer mohl podpoõit remineralizaci
základního dentinu. U zubû s hlubokými lézemi a symptomatickou pulpou radêji ponechte na dnê kavity
zmêkËený dentin, než abyste riskovali odhalení pulpy.
Skloionomery GC využívají sklo s obsahem stroncia,
o nêmž je známo, že je põi remineralizaci mêkkého dentinu úËinnêjší.
Ošetõete kavitu a odstrañte zbytky po preparaci.
Tím se mimo jiné zlepší povrchová energie, takže
skloionomer lépe teËe a põizpûsobí se dnu a stênám
kavity pro optimální chemickou adhezi. Ošetõení
navíc minimalizuje riziko zachycení vzduchu a vzniku
vzduchových bublin. Kyselina polyakrylová obsažená
v kondicionéru k ošetõení kavit zároveñ põipravuje
dentin a sklovinu na chemickou adhezi, a to bez otevírání dentinových kanálkû, Ëímž se vylouËí pooperaËní citlivost. Po opláchnutí kondicionéru zub jemnê osušte, abyste odstranili põebyteËnou vlhkost, ale
nepõesušujte.
Vytvoõení silné, chemicky-tuhnoucí výplnê: nejvêtší
výhody používání skloionomeru jako adhezívního
rozhraní zubu.
Na tomto snímku, poõízeném rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM), se kyselinovzdorná,
chemicky-tuhnoucí výplñ jeví jako zvýšený põedêl
mezi Fuji IX GP a dentinem. Vzorek byl odebrán
ze zubu, který byl vyplnên Fuji IX GP a následnê,
o devêt mêsícû pozdêji, z nesouvisejících dûvodû
extrahován. Vzorek byl 10 vteõin leštên a leptán, aby
došlo k odstranêní smear layer. Poté byl sejmut pryskyõiËný otisk k vyhodnocení SEM.
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Remineralizace

Hypermineralizace

Remineralizace

Povrch dentinu
s neporušenou
vrstvou smear layer.

Povrch dentinu
po ošetõení
kondicionérem
s obsahem kyseliny
polyakrylové.

Dr. H. Ngo

Základy skloionomerní technologie

Jaký výplñový
materiál

Dokážeme Vám, že skloionomerní
výplñ dalece põedËí vaše oËekávání
druhu ve svêtê, urËený pro postranní úsek chrupu: Fuji
IX. ProË? Tento nový skloionomer poskytl dlouhotrvající výplñ, trvalou ochranu a uspokojivý estetický vzhled
- vše v jednom. Výsledek hovoõí sám za sebe…

Dr. J. Neo

Tento pacient v r. 1995 požádal o výmênu kompozitní výplnê II. tõídy. Po zkontrolování okluze a zátêžových faktorû se operatér rozhodl aplikovat skloionomerní materiál s vysokou pevností, první svého

1995

1995

1998

2001

2007

Preparovaná kavita po
ošetõení kondicionérem.

KoneËný výsledek po
dokonËení a vyleštêní.

Stejná výplñ o tõi
roky pozdêji.

Stejná výplñ o šest
let pozdêji.

Stejná výplñ o dvanáct
let pozdêji.

GC Fuji IX: materiál použitý již pro více než 250 milionû výplní po celém svêtê.

DLOUHODOBÉ ZAM˝ÕENÍ GC na výzkum a inovaci skloionomerû urËuje
nejnovêjší trendy: založené na ovêõené skloionomerní technologii.
Zesílením laminace dosažení optimálního zrání
G-Coat PLUS je pevný, samoadhezívní lak s nanoËásticemi, který se chemicky váže k Fuji IX GP a okolním
povrchûm zubu. Po aplikaci G-Coat PLUS na skloionomerní cement dojde k zesílení laminace, Ëímž se
znatelnê zvýší pevnost výplnê ve zlomu, její odolnost
vûËi opotõebení i vûËi pûsobení kyselin.

Náš výzkum zjistil, že maximálního zlepšení lze
dosáhnout, pokud se skloionomerní výplñ pokryje
ochranným lakem. To umožñuje jádru výplnê dozrát
a poté, v prûbêhu Ëasu, umožñuje odklad pûsobení
sliny, a tím poËátek procesu tvrdnutí povrchu prostõednictvím absorpce kalcia a fosfátu.

Skloionomery posilují dvêma zpûsoby: uvnitõ a zevnê. Uvnitõ dozrávají chemické reakce, které zpevñují
materiál, zatímco zevnê dochází k absorpci kalcia
a fosfátu ze slin, a tím ke zpevñování povrchu.

Kromê vylepšení fyzikálních vlastností skloionomeru
docílíte také vysokého lesku, a to za nesrovnatelnê
kratší dobu, než leštêním. To znamená, že výplñ je
pevnêjší a zároveñ hladší.

Povrch
skloionomeru.

Mechanická zátêž
se soustõedí na
povrchové póry,
což vede k šíõení
prasklin.

G-Coat PLUS se
naváže na povrch
a vyplní póry
(prázdná místa).

Díky zpevnêné
laminátové vrstvê
se mechanická
zátêž rozloží.
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Skloionomerní výplñové materiály od GC
- õada vhodná pro vêtšinu indikací

GC Fuji VIII GP - samotuhnoucí
pryskyõicí modifikovaný výplñový materiál
Vynikající chemicky tuhnoucí zesílený výplñový materiál pro cenovê-dostupné õešení. Má põirozený estetický vzhled, který mu propûjËuje správná translucence, a v kombinaci s vylepšenými fyzikálními vlastnostmi a spolehlivê pevnou vazbou, je to ten pravý
materiál pro váš rozpoËet, vhodný pro výplnê III. a V.
tõídy a pro výplnê povrchu koõene.
Hlavní výhody pro Vás
Dlouhotrvající vazba díky silné chemické
adhezi.

90 % svých mechanických vlastností dosahuje již v prûbêhu 10 minut.

Dobrá translucence bez vytvrzování
svêtlem.

Uvolñování fluoridû.

Speciální formule se specifickými
pryskyõicemi, díky níž se dokonale
doplñuje s odstíny Vita®, a je tedy ideální
pro výplnê v põedním úseku chrupu.

Radioopacita.

Vynikající fyzikální vlastnosti.

Snadné použití bez
nutnosti izolace.

Vynikající biokompatibilita.

Indikace
GC Fuji VIII GP
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I.
tõída

II.
tõída

III.
tõída

IV.
tõída

V.
tõída

Podkládání

DoBáze stavby

Jaký výplñový
materiál

GC Fuji II LC Improved
- svêtlem tuhnoucí,
pryskyõicí modifikovaný
výplñový materiál
Velmi snadno použitelný Fuji II LC Improved je
svêtlem tuhnoucí, pryskyõicí modifikovaný skloionomer, který põináší bezpeËné, úËinné a dlouhotrvající výsledky s úžasnými estetickými vlastnostmi. Je to perfektní volba pro anteriorní výplnê, jako
jsou výplnê III. a V. tõídy, a také báze.

Výhody pro Vás
Esteticky dokonalé výsledky díky
široké paletê odstínû.

Vylepšené mechanické vlastnosti,
jako je odolnost vûËi opotõebení.

Silná chemická adheze, která nepodléhá
vlivu vlhkosti: bez nutnosti naleptávání
nebo používání bondovacího Ëinidla.

Vysoká úroveñ uvolñování
fluoridû.

Materiál svêtlem tuhnoucí
s tzv. kontrolovanou dobou tuhnutí.

Biokompatibilní.

Vynikající dlouhotrvající okrajový
uzávêr.

Dobrá radioopacita.

Indikace

I.
tõída

II.
tõída

III.
tõída

IV.
tõída

V.
tõída

Podkládání

DoBáze stavby

GC Fuji II LC
Improved
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GC Fuji IX GP a
GC Fuji IX GP FAST „pakovatelný“ skloionomer
Fuji IX GP patõí ve svêtê mezi põední skloionomerní
výplñové materiály. Jedná se o konvenËní, chemicky
tuhnoucí, snadno kondenzovatelný skloionomer, který
se snadno tvaruje v kavitê a skvêle se hodí pro posteriorní výplnê I., II. tõídy, a také výplnê V. tõídy. Ideální je
i pro dostavbu koõenového pahýlu nebo jako báze.
S Fuji IX GP FAST, který nabízí veškeré výhody Fuji IX
GP a je urËený pro stejné indikace, zhotovíte výplnê
s prodlouženou trvanlivostí za polovinu Ëasu - pouhé
3 minuty od zaËátku míchání po zakonËení. Pokud je
pro vás rychlost na prvním místê, použijete Fuji IX GP
FAST.
Výhody pro Vás
Kondenzovatelný (pakovatelný) a nelepivý,
snadno se umís†uje a tvaruje.

Žádná kontrakce bêhem tuhnutí, stejná
tepelná roztažnost jako struktura zubu.

Silná chemická adheze, která nepodléhá
vlivu vlhkosti: bez nutnosti naleptávání
nebo používání bondu.

Vynikající dlouhotrvající okrajový uzávêr.

PreparaËní technika je šetrná k chrupu:
zub se nemusí podbrušovat.

Vysoká odolnost vûËi opotõebení.

Chemické tuhnutí umožñuje umístêní
bêhem jediného kroku bez vrstvení.

Vysoká úroveñ uvolñování fluoridû.

Ideální pro okamžité a odložené
sendviËové výplnê.

Biokompatibilní.

Dobrá radioopacita.

Indikace
GC Fuji IX a
GC Fuji IX FAST
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I.
tõída

II.
tõída

III.
tõída

IV.
tõída

V.
tõída

Podkládání

DoBáze stavby

Jaký výplñový
materiál

A v neposlední õadê nová generace. Výplñový
systém EQUIA
»ím se EQUIA liší od jiných výplní? EQUIA je vysoce kvalitní skloionomer spojený s vysoce lesklým
ochranným lakem, který vám umožní docílit estetického vzhledu, jakého není možné dosáhnout pomocí bêžných skloionomerû. S jeho pomocí vytvoõíte cenovê výhodnou, Ëasovê úspornou a vysoce
úËinnou výplñ. Tento systém, založený na nejmodernêjší skloionomerní technologii, nabízí nepõekonatelnou odolnost vûËi opotõebení, pevnost v tlaku,
trvanlivost a vysokou úroveñ uvolñování fluoridû.
Zkratka EQUIA vychází z prvních písmen anglických
slov, která znamenají „jednoduchý - rychlý - jedineËný
Výhody pro Vás

- chytrý - estetický“. EQUIA v sobê spojuje veškeré
põednosti Fuji IX GP EXTRA a G-Coat PLUS, pomocí kterých dosahuje nejefektivnêjších estetických
výplní v postranním úseku chrupu:

Jednoduchá: umís†ování v jedné porci bez nutnosti naleptávání a bondování.

Šestinásobná úroveñ uvolñování
fluoridû oproti bêžným skloionomerûm.

Rychlá: od míchání až k finální vysoce
lesklé výplni za pouhé 3,5 minuty.

Nemusíte použít kofrdam.

JedineËná: díky zvýšené odolnosti
vûËi opotõebení je zvláštê vhodná
k nahrazování amalgámových výplní.

Põirozená adheze k dentinu a sklovinê.

Chytrá: vylepšená odolnost vûËi zlomu
a sekundární zrání, pokud Ëasem põijde
do styku se slinou.

Umístêní bêhem jediného kroku.

Estetická: jedineËný výplñový materiál
s vylepšenou translucencí k dosažení
põirozenêjších odstínû odpovídajících
struktuõe zubu.

Dobrá radioopacita.

Vynikající biokompatibilita.

Výplñový systém EQUIA: põedstavuje skuteËnê
úspornou, vysoce úËinnou alternativu, urËenou pro
indikace v postranním úseku chrupu, pokud potõebujete rychle vytvoõit esteticky krásnou výplñ. Nezapomínejte, že kolik bude vaše výplñ stát, ve velké
míõe závisí na tom, jak dlouho bude pacient sedêt
v kõesle.
Indikace

I.
tõída

II.
tõída

III.
tõída

IV.
tõída

V.
tõída

Podkládání

DoBáze stavby

GC Fuji IX
GP EXTRA
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Skloionomerní výplñové materiály od GC
- õada produktû, které když použijete jednou,

budete se k nim znovu a znovu vracet
KlíËovým aspektem dnešní koncepce léËebného plánu minimální intervence,
který vytvoõila spoleËnost GC, je šetrná prûbêžná kontrola kavit a orálního zdraví
Vašich pacientû. Uvádíme nêkolik põíkladû:
Výplñ pro zuby s minimální kazivou lézí
V ideálním põípadê by výmêna výplnê mêla znamenat obnovu povrchu poškozené výplnê, põiËemž
vnitõní výplñ by mêla zûstat zachována a ve struktuõe zubu by nemêlo dojít k žádným dalším ztrátám.
Podstatou filozofie minimální intervence je oprava
a zachování stávající výplnê.
To vše je možné díky EQUIA.
Dr. G. Milicich

Prvním zbroušením zubu v podstatê zaËíná cyklus
destrukce. Výsledkem je: progresivní ztráta struktury
zubu, protože každá výplñ se Ëasem znehodnotí
a následnê vymêní. Põi výmênê dentinu použijte
skloionomer jako trvanlivé rozhraní s dentinem
v rámci dlouhodobé strategie zamêõené na minimalizaci „biologické ztráty“ zubu.

1

2

3

4

5

1 Preparace kavity; 2 Na dentin se aplikuje kondicionér; 3 Nepreparovaná sklovina se naleptá kyselinou; 4 Umístí se Fuji IX
GP EXTRA; 5 Na skloionomer a okolní naleptanou sklovinu se aplikuje G-Coat PLUS.

Põetrvávající kaz
EQUIA je ideální jako põechodná výplñ
pro pacienty s aktivním kazem a jako
souËást strategie na ochranu pulpy.

I pões Vaši maximální snahu põi peËetêní fisur se
mûže stát, že u pacienta s põetrvávajícím vysokým
rizikem zubního kazu vzniknou nové léze. Nové léze
se Ëasto tvoõí v okolí stávajících výplní, a to zejména
pokud põetrvávají nepõíznivé faktory prostõedí.

2

3

4

Dr. S. Vouliotis

1
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8

9

5

6

1 Nová léze na zubu 47; 2 Odstranêní kazu; 3 Nanesení
kondicionéru; 4 Naleptání okolní skloviny a stávajícího
peËetidla; 5 Umístêní Fuji IX GP EXTRA v odstínu B1; 6
Vytvarování v okluzi; 7 Na celý povrch skloviny, peËetidla a
skloionomerního cementu se aplikuje G-Coat PLUS; 8 Vytvrzování svêtlem po dobu 20 sekund; 9 DokonËená výplñ.

Jaký výplñový
materiál

Tunelové výplnê
Zachováním neporušené struktury obvodové hrany
ve skuteËnosti zpevníte zub v postranním úseku.
Proto použijte k odstranêní proximálního kazu a pro
põístup k proximální lézi techniku tunelové preparace, põi níž nedojde ke ztenËení hrany.

1

5

2

6

4
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S dokonale ladícími odstíny, které vám nabízejí
pryskyõicí modifikované skloionomery, napõ. Fuji II
LC Improved, dosáhnete estetiËtêjších výsledkû u
cervikálních kavit. Využijte úžasné výhody skloionomerû, jako je tolerance vlhkosti u cervikálních kavit.
Díky spolehlivé chemické adhezi dosáhnete ještê
lepšího zapeËetêní okrajû.
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Dr. G. Knight
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Cervikální výplnê

1 Pacient vykazuje distální lézi na horních prvních premolárech; 2 Ve sklovinê se vytvoõí põístupová kavita ve tvaru „T“ a pomocí kulatého vrtáËku Ë. 5 se odstraní zubní
kaz; 3 Interproximálnê se umístí mylarový proužek a zaklíní se proti preparované kavitê; 4 Po ošetõení se kavita
mírnê põeplní skloionomerem; 5 Skousnutím pacienta se
proužek põitlaËí na cement; 6 Výplñ se vytvaruje a vyleští; 7 DokonËená výplñ: nejmírnêjší a nejestetiËtêjší volba
pro výplnê poËínajících kavit II. tõídy; 8 Vrstva ochranného
laku mûže eliminovat poškození proximálního povrchu skloionomerní výplnê; 9 Tunelová výplñ 14 mêsícû po umístêní.
Snímky poprvé zveõejnêné v ADA News Bulletin, No 358, 2007
a reprodukované se svolením Australské asociace stomatologû.

1 Cervikální léze; 2 Po preparaci zubu naneste kondicionér;
3 Opláchnête a osušte; 4 Vytvarujte a v põípadê potõeby
umístête transparentní matrici; 5 Vytvrzujte svêtlem 20 sekund; 6 DokonËete pod vodním sprejem s pomocí super-

jemného diamantového vrtáËku, silikonové koncovky a
leštících proužkû; 7 Po vyleštêní naneste lak jako ochranu
skloionomeru bêhem prvních 24 hodin; 8 DokonËená výplñ.
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Výplnê proximálního povrchu
u dêtských pacientû
Jako výplñový materiál použijte Fuji IX GP samostatnê nebo ve spojení s kompozitem za použití laminaËní techniky. Díky rychlému opracování a vysoké
úrovni uvolñování fluoridû je obzvláštê vhodný pro
výplnê u dêtí.
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Dr. J. Lucas
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1 Preparace kavity v distálním úseku 84; 2 Na dobu 10 sekund naneste kondicionér, opláchnête a jemnê osušte; 3
Umístête Fuji IX GP EXTRA odstín B1 a vytvoõte bázi; 4 Na
preparovanou sklovinu a skloionomerní bázi aplikujte na 10
sekund G-Bond; 5 G-Bond dûkladnê vysušte proudem
vzduchu a vytvrzujte svêtlem 10 sekund; 6 Naneste kompozit
Gradia Direct posterior v odstínu A1 a vytvr¢te svêtlem; 7
Vyleštête jemnými diamantovými koncovkami; 8 DokonËená
výplñ.

Minimální okluzální výplnê
u trvalého chrupu
Pro rychlé výplnê poËínajících okluzálních lézí s omezenou okluzální zátêží použijte skloionomery, které
põedstavují minimálnê invazivní techniku.

Dr. J. Lucas

Kombinace EQUIA (Fuji IX GP EXTRA a G-Coat
PLUS) poskytuje trvalou adhezi a dokonalou ochranu zubu, díky níž je trvalá výplñ silnêjší a odolnêjší
vûËi opotõebení.
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1 Zubní kaz v okluzi; 2 Aplikujte kondicionér na 10 vteõin;
3 Aplikujte Fuji IX GP EXTRA; 4 Vytvarujte konturu okluze;
5 Aplikujte G-Coat PLUS a vytvr¢te svêtlem; 6 DokonËená
výplñ.
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Jaký výplñový
materiál

SendviËová technika
Pokud musíte vyõešit vysokou zátêž v okluzi nebo
potõebujete výplñ umístit do vysoce kyselého prostõedí, použijte kondenzovatelný (pakovatelný) skloionomer a kompozitní výplñ za použití laminaËní
techniky. Pokud jsou kavity vêtší anebo pod vêtší
okluzální zátêží, mûžete na bázi z Fuji IX GP nebo
Fuji II LC umístit vnêjší výplñový materiál, jako je
Gradia Direct Posterior. Põestože se jako vnêjší materiál Ëasto používá kompozitní pryskyõice na põímé
výplnê, možná budete chtít zvážit i použití jiných
druhû nepõímých výplní.

K provedení sendviËové techniky pomocí oõezání,
põeplñte kavitu skloionomerem, poté oõezáním
vytvarujte obrys kavity takového tvaru a velikosti,
jaký potõebujete pro laminovanou výplñ. OsvêdËilo
se vylepšení této kombinace pomocí G-Bond jako
adhezivního spojení mezi skloionomerem a kompozitem, které mikromechanicky i chemicky naváže
laminát na cementovou bázi.
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Dr. S. Lasocinski
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1 Põed preparací; 2 Hotová preparace; 3 Aplikace Cavity
Conditioner po dobu 10 sekund; 4 Aplikace Fuji IX GP FAST;
5 Hotová báze výplnê z Fuji IX GP FAST; 6 Naleptání samotné skloviny; 7 Aplikace G-Bond; 8 Vytvrzení bondu; 9
Umístêní kompozitu vËetnê vytvrzení; 10 DokonËená kompozitní výplñ; 11 Aplikace G-Coat PLUS; 12 DokonËená
sendviËová výplñ.
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Výmêna stávajících výplní
Pokud kvûli põetrvávající aktivitê kazu stávající proximální výplnê selhávají, možná vám põipadá obtížné
najít výplñ s odpovídajícím odstínem, která by zub
trvale zapeËetila, ochránila a odolávala kyselému
ústnímu prostõedí, a navíc byla cenovê põístupná
a dobõe vypadala. V takových põípadech použijte
tzv. uzavõenou sendviËovou techniku pomocí Fuji IX
GP. Nejprve zub zapeËe†te a zakryjte, poté laminujte veškeré odkryté vnêjší povrchy kompozitní pryskyõicí (napõ. Gradia Direct Posterior).
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Dr. G. Milicich
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1 Amalgámová výplñ v zubu 24 má opakující se kaz a potõebuje vymênit; 2 Dentin ošetõíme 10% kyselinou polyakrylovou a sklovinu naleptáme gelem z 37% kyseliny fosforeËné; 3 Do kavity aplikujeme Fuji IX GP EXTRA a vytvarujeme bázi; 4 Na naleptanou sklovinu a bázi z Fuji IX GP
EXTRA naneseme G-Bond. Vytvrzujeme svêtlem po dobu 10
sekund; 5 Na gingivální okraj umístíme tekutou pryskyõici a polymerujeme; 6 Ke snížení kontrakce umístíme
Gradia Direct Posterior (A2), kterou rozdêlíme na jednotlivé
dávky; 7 Umístíme poslední vrstvu Gradia Direct Posterior,
odstín Natural Translucent a vytvrdíme svêtlem; 8 Hotová
výplñ po dokonËení a vyleštêní.
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Jaký výplñový
materiál

Põechodné výplnê a dostavby
Skloionomery jsou ideálním materiálem pro zhotovení põechodné výplnê, pokud potõebujete ihned
akutnê ošetõit zlomené plošky. Jakmile zhotovíte
põechodnou výplñ, mûžete se s pacientem domluvit na pozdêjší návštêvu kvûli zhotovení protetické
výplnê. Põi ošetõování fraktur dbejte, abyste zhotovili prvotõídní dentinový ochranný kroužek, který
poslouží k redukci skloionomerní výplnê a k vytvoõení koõenové dostavby pro korunku.
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Pûvodní stav pacienta; 2 Odstranêný amalgám a zlomená palatální ploška; 3 Umístêná matrice; 4 Umístêní
Fuji IX GP EXTRA; 5 Hotová põechodná výplñ z Fuji IX GP
EXTRA; 6 Põíprava pro korunku o Ëtyõi týdny pozdêji; 7 Nasazená korunka z okluze; 8 Nasazená korunka z faciálního
pohledu.
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Prûvodce výbêrem výplñového materiálu
Druh výplñového
materiálu

KonvenËní pryskyõicí
modifikovaný skloionomer

KonvenËní pryskyõicí
modifikovaný skloionomer

Kondenzovatelný
skloionomer

Kondenzovatelný
skloionomer

GC Fuji VIII GP

GC Fuji II LC
Improved

GC Fuji IX GP a
GC Fuji IX GP FAST

GC Fuji IX GP
EXTRA

Vlastnosti
Kondicionér

Ano

Ano

Ano

Ano

Radioopacita

Ano

Ano

Ano

Ano

Vysoké uvolñování fluoridû
Estetické vlastnosti
Fyzikální vlastnosti

Ano
Dobré

Ano
Vynikající

Ano
Stõední

Ano
Vynikající

Dobré

Dobré

Vynikající

Vynikající

Pracovní Ëas
(min)*

P/T

1‘30“

3‘45“ práπek/tekutina

2‘00“ Fuji IX GP P/T

kapsle

1‘30“

3‘15“ kapsle

1‘15“ kapsle

P/T

2‘10“

20“ vytvrzování svêtlem

2‘00“ Fuji IX GP kapsle
1‘15“ Fuji IX GP FAST
2‘20“ Fuji IX GP P/T

kapsle

2‘10“

2‘20“ Fuji IX GP kapsle
2‘00“ Fuji IX GP FAST

2‘00“ kapsle
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
B3, C4

IndikACE
pro výplñ
Výplnê I./II. tõídy,
doËasný chrup
Stõednêdobé výplnê
I./II. tõídy u trvalých
(pre)molárû
Výplnê III. tõídy
VýplnêV. tõídy, kaz na povrchu
koreñe, krËkové defekty
Podložka pod amalgámové
nebo kompozitní výplnê
Báze pod amalgám,
kompozitní nebo
keramické inleje a onleje
Dostavby

Dostupné odstíny

A2, A3, A3.5, B2, B3,
C4

A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, B4, C2, C4, D2

A1**, A2, A3, A3.5, B2,
B3, C4

Forma dodání

Kapsle

Kapsle

Kapsle

Prášek/tekutina:

Prášek/tekutina:

50 kapslí sortiment nebo
jednotlivê (min. množství
smêsi v jedné kapsli: 0,10 ml)
Balení 1-1: 15 g prášku,
8 ml tekutiny, põíslušenství
Náhradní balení:
lahviËka s 15 g prášku,
lahviËka s 8 ml tekutiny

Všechny Ëasy jsou mêõeny od zaËátku mícháni
*Zkuπební podmínky: teplota ( 23+/-1°C)
Relativní vlhkost (50+/-10%)
ISO 9917: 1991 (E) (Dentální cementy na bázi vody)
** pouze pro GC Fuji IX GP FAST

50 kapslí sortiment nebo
jednotlivê (min. množství
smêsi v jedné kapsli: 0,10 ml)
Balení 3-2: 3 x 15 g prášku
(A2, A3, B3), 2 x 6,8 ml
tekutiny, põíslušenství
Náhradní balení:
lahviËka s 15 g prášku,
lahviËka s 6,8 ml tekutiny

50 kapslí (min. množství
smêsi v jedné kapsli: 0,14 ml)

Fuji IX GP Prášek/tekutina:

Kapsle

50 kapslí (min. množství
smêsi v jedné kapsli: 0,14 ml)

Balení 3-2: 3 x 15 g prášku
(A2, A3, B3), 2 x 6,4 ml
tekutiny, põíslušenství
Balení 1-1: 15 g prášku,
6,4 ml tekutiny, põíslušenství
Náhradní balení:
lahviËka s 15 g prášku,
lahviËka s 6,4 ml tekutiny
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Doba tuhnutí
(min) põi
teplotê v ústech
37 stupñû C

