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H αποτελεσµατικότητα των ενδοστοµατικών επιδιορθώσεων      

Εσείς το γνωρίζατε;

∆ιάφορα κατά τόπους ελαττώµατα σε µία αποκατάσταση, όπως τα κατάγµατα και οι θραύσεις, 
συχνά οδηγούν σε συνολική αντικατάσταση της αποκατάστασης. Ωστόσο, πρόσφατες κλινικές µελέτες δείχνουν ότι οι επιδιορθώσεις 
είναι η βέλτιστη λύση για την αντιµετώπιση τέτοιων τοπικών ελαττωµάτων στην αποκατάσταση. 
Βοηθούν στη διατήρηση του υγιούς δοντιού και παρατείνουν τον κύκλο ζωής της αποκατάστασης, 
καθώς κάθε ολική αντικατάσταση καταστρέφει περισσότερο την υγιή δοµή του δοντιού.



Γιατί το GLUMA Bond Universal είναι ιδανικό 
για ενδοστοµατικές εργασίες     02

4

Η µεγαλύτερη πρόκληση µε τις ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις έγκειται στη συµβατότητα του 
συγκολλητικού παράγοντα µε τα διαφορετικά υλικά. Ανάλογα µε την αποκατάσταση, η πρόσφυση πρέπει 
να λειτουργεί στις επιφάνειες των δοντιών και σε διάφορα οδοντιατρικά υλικά.
Το GLUMA Bond Universal λειτουργεί στα περισσότερα οδοντιατρικά υλικά - µε µία µόνο φιάλη. Έτσι, δεν 
υπάρχει τυχαία ανάµιξη διαφορετικών συσκευασιών για διαφορετικά οδοντιατρικά υλικά. Ο universal 
συγκολλητικός παράγοντας GLUMA Bond Universal επιτρέπει στους οδοντιάτρους να επιδιορθώνουν 
ελαττωµατικές άµεσες και έµµεσες αποκαταστάσεις ή κατεστραµµένες
στεφάνες και γέφυρες µέσα σε λίγα µόνο λεπτά. Οι ενότητες που ακολουθούν παρακάτω δείχνουν 
ακριβώς τον τρόπο µε τον οποίον αυτό µπορεί να συµβεί.

Τα πλεονεκτήµατά σας µε µία µατιά
  To Gluma Bond Universal παρέχει ισχυρό και διαρκή δεσµό µε όλα τα οδοντιατρικά υλικά τα οποία 
επιδέχονται επιδιόρθωσης.
  ∆εν υπάρχει η περίπτωση ανάµιξης διαφορετικών συσκευασιών. Με τα περισσότερα οδοντιατρικά υλικά 
αρκεί η χρήση ενός φιαλιδίου.
   ∆εν υπάρχει ανάγκη να τοποθετείται το επιβλαβές υδροφθορικό οξύ στο στόµα του ασθενούς σας – 
Χρησιµοποιήστε το GLUMA Ceramic Primer ενδοστοµατικά για σιλανοποίηση των κεραµικών πριν 
τοποθετήσετε τον συγκολλητικό παράγοντα.
   Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισµό µε το να παρέχετε ελάχιστα επεµβατικές θεραπείες στους ασθενείς 
σας, µε χαµηλότερο κόστος και µε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. 



3. Βήµα προς βήµα ενδοστοµατική επιδιόρθωση 
αποκαταστάσεων µε ζιρκόνιο

 

www.kulzer.com/gluma-zirconia-video

2. Βήµα προς βήµα ενδοστοµατική επιδιόρθωση 
υαλοπυριτικού κεραµικού

www.kulzer.com/gluma-ceramics-video

1. Εξηγώντας τις ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις 
µε το GLUMA Bond Universal

 

www.kulzer.com/gluma-ior-video

Παρακολουθήστε τα βίντεο και µάθετε περισσότερα για τις ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις µε το 
GLUMA Bond Universal!
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Ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις υαλοπυριτικού κεραµικού
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Κλινική κατάσταση: 
δευτερεύουσες τερηδόνες σε 
επένθετο κεραµικό στον 16 άπω. 
Οι τερηδόνες έχουν προκληθεί 
από την αποκατάσταση στον 17. Η 
εν λόγω αποκατάσταση είχε ένα 
τεράστιο κενό όπου παγιδεύονταν 
τροφές.

H αποκατάσταση στον 17 εµφανίζει 
εδώ το µεγάλο αποχρωµατισµένο 
κενό µασητικά της αποκατάστασης 
µε ρητίνη. Το κενό ήταν εκτεθιµένο 
προς την εγγύς παρειακή επιφάνεια. 



2. -

3. Επιλεκτική αδροποίηση αδαµαντίνης, 
χρησιµοποιώντας το GLUMA Etch gel.

4.  
 

 

GLUMA Ceramic 
Primer

GLUMA Bond 
Universal
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Ο 16 µετά την εκκαθάριση της τερηδόνας κάτω από το 
κεραµικό επένθετο. Η αποκατάσταση στον 17 
επιδιορθώθηκε πρωτύτερα, χρησιµοποιώντας GLUMA Bond 
Universal και σύνθετη ρητίνη. Ένα τεχνητό τοίχωµα 
τοποθετήθηκε και διαµορφώθηκε ανάλογα για να σχηµατίσει 
την επιφάνεια της αποκατάστασης. Η στενή επαφή του 
τοιχώµατος επέτρεψε τη σωστή προφύλαξη του δοντιού από 
τυχόν επιµολύνσεις. Το κεραµικό υλικό αδροποιήθηκε µε 
διαµάντι. Εναλλακτικά, η κεραµική επιφάνεια µπορεί να 
αµµοβοληθεί ενδοστοµατικά.

Σιλανοποίηση της επιφάνειας του 
κεραµικού, χρησιµοποιώντας το 
GLUMA Ceramic Primer.



GLUMA Bond Universal

5.

6.
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Γυαλιστερή επιφάνεια ολόκληρης της 
κοιλότητας µετά από την εφαρµογή, 
στέγνωµα µε αέρα και φωτοπολυµερισµός 
του GLUMA Bond Universal.

Τελική αποκατάσταση του 17 και 16 
χρησιµοποιώντας τη ρητίνη Charisma Classic 
αµέσως µετά την προετοιµασία της κοιλότητας. 

Charisma Classic – η φωτο-πολυµεριζόµενη, 
ακτινοσκιερή µικρο-υβριδική ρητίνη της Kulzer.

Το GLUMA Bond Universal επιτρέπει 

Θεραπείες στις οποίες διατηρείται το φυσικό 
δόντι.
Αποφυγή χρήσης του επικίνδυνου 
υδροφθορικού οξέως ενδοστοµατικά πάνω 
στο κεραµικό υλικό.



1. 2. Αδροποίηση της σπασµένης επιφάνειας µε τη χρήση διαµαντιού. 

3. Τοποθέτηση του συγκολλητικού παράγοντα µε απαλές 
κινήσεις για 20 δευτερόλεπτα.

05

Tip: διαλέξτε το applicator tip 
ανάλογα µε το µέγεθος της 
κοιλότητας. 
Κόκκινο για µεγάλες
κοιλότητες, πράσινο για 
πιο µικρές.

 

GLUMA Bond Universal

20 sec.
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Ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις 
αποκαταστάσεων ρητίνης

Κλινική κατάσταση: αποφλοιωµένη 
αποκατάσταση ρητίνης.



4. Η αποκατάσταση µετά την τοποθέτηση της 
ρητίνης Charisma Topaz.

5. Τελική, γυαλισµένη επιδιόρθωση 
αποκατάστασης ρητίνης. 
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Το GLUMA Bond Universal επιτρέπει 

Ελάχιστα επεµβατικές επιδιορθώσεις στις 
αποκαταστάσεις ρητίνης.

∆ιατήρηση της οδοντικής δοµής.

Επιµήκυνση της ζωής µιας 
αποκατάστασης.



GLUMA Ceramic 
Primer

GLUMA Bond 
Universal

1.
 

Ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις µεταλλοκεραµικής γέφυρας   06

2.

Tip: Η αµµοβολή δεν είναι απαραίτητη, 
αλλά οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα 
όσον αφορά στην ισχύ του δεσµού. 

3.

courtesy of U. Krueger-Janson, Frankfurt, Germany
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Κλινική κατάσταση: 

αποφλοίωση του κεραµικού µιας 

µεταλλοκεραµικής γέφυρας. Η 

επιφάνεια αδροποιήθηκε µε ένα 

λεπτόκοκκο διαµάντι. Εναλλακτικά, 

η επιφάνεια της αποκατάστασης 

µπορεί να αµµοβοληθεί.

Το αµµοβοληµένο κεραµικό και η 

µεταλλική επιφάνεια.

Σιλανοποίηση µε το GLUMA Ceramic Primer 

για να πετύχει η συγκόλληση στο υαλοπυριτικό 

κεραµικό. Ακολουθείται µετά την εφαρµογή, το 

στέγνωµα µε αέρα ο φωτοπολυµερισµός του 

GLUMA Bond Universal.



Tip: Για να µακιγιάρετε το γκριζωπό µέταλλο, χρησιµοποιήστε µια 
µίξη Charisma Opal Flow στην απόχρωση Baseliner και 
αποχρώσεις µακιγιάζ, π.χ. Venus Color σε απόχρωση choco.

Baseliner
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4. Μακιγιάρετε την µεταλλική επιφάνεια µε 
µια µίξη Charisma Opal Flow στην 
απόχρωση Baseliner και Venus Color 
στην απόχρωση choco.

 5. ∆ιαστρωµάτωση της αποκατάστασης
χρησιµοποιώντας Charisma Topaz και
φινίρισµα.

6. Τελική αποκατάσταση.

 

 
 

 

GLUMA Ceramic 
Primer

GLUMA Bond 
Universal13

Το GLUMA Bond Universal επιτρέπει 
Επιδιορθώσεις σε έµµεσες αποκαταστάσεις 
(µεταλλοκεραµικά ή ολοκεραµικά µε σκελετό 
ζιρκονίας)

Επιµήκυνση της ζωής µιας αποκατάστασης.

Ελαχιστοποίηση του έξτρα κόστους για τον 
ασθενή σας.



FAQs
Ποιές επιφάνειες µπορούν να συγκολληθούν µε το GLUMA Bond Universal;
Το GLUMA Bond Universal µπορεί να δηµιουργήσει δεσµό µε τις παρακάτω επιφάνειες: 
ζιρκόνιο, πολύτιµα και µη πολύτιµα κράµατα καθώς και µε ρητίνες και πολυµερή. 
Για να επιδιορθώσετε κεραµικά υλικά, εφαρµόστε πριν από το GLUMA Bond Universal στην 
αποφλοιωµένη κεραµική επιφάνεια το GLUMA Ceramic Primer.

Για ποιά υλικά το GLUMA Bond Universal απαιτεί τη χρήση primer;
Tο GLUMA Bond Universal απαιτεί τη χρήση του GLUMA Ceramic Primer µόνο στα υαλοπυριτικά κεραµικά υλικά.

Για ποιόν λόγο είναι απαραίτητη η χρήση του primer στα υαλοπυριτικά κεραµικά;

Μπορώ να αγοράσω το Ceramic primer ξεχωριστά; 

Σε ποιές περιπτώσεις επιδιορθώσεων µπορώ να χρησιµοποιήσω τεχνική 
αδροποίησης µε φωσφορικό οξύ πριν την εφαρµογή του GLUMA Bond Universal;
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Για την συγκόλληση µε το υαλοπυριτικό κεραµικό, η επιφάνεια του κεραµικού υλικού πρέπει να 

προ-παρασκευασθεί πάντα µε ένα επιπρόσθετο σιλάνιο. Ως εκ τούτου, το GLUMA Ceramic Primer πρέπει να 

τοποθετηθεί στην αποφλοιωµένη κεραµική επιφάνεια πριν την εφαρµογή του συγκολλητικού παράγοντα Gluma 

Bond Universal. Μια ανεξάρτητη µελέτη του πανεπιστηµίου του Erlangen έχει δείξει ότι συστήνεται πάντα η 

σιλανοποίηση µε χρήση Primer των κεραµικών επιφανειών για να δηµιουργηθεί ισχυρότερος δεσµός, ειδικά 

όταν δουλεύετε µε universal συγκολλητικούς παράγοντες.

Υπάρχουν οδοντίατροι που ‘καθαρίζουν’ τις επιφάνειες των αποκαταστάσεων αδροποιώντας µε φωσφορικό 

οξύ πριν από την επιδιόρθωση. Αυτό µπορεί να γίνει αν η επιφάνεια που θέλετε να επιδιορθώσετε είναι 

κατασκευασµένη από υαλοπυριτικό κεραµικό ή από ρητίνη. Αν η επιφάνεια που θέλετε να επιδιορθώσετε έχει 

ως σκελετό τη ζιρκονία ή το µέταλλο, η επιφάνεια δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή µε φωσφορικό οξύ! Ο 

δεσµός µε το µέταλλο και τη ζιρκονία γίνεται µέσω των φωσφορικών οµάδων των MDP µονοµερών, το οποίο 

είναι και συστατικό του GLUMA Bond Universal. Αν η επιφάνεια του µετάλλου ή της ζιρκονίας έχει έρθει λοιπόν 

σε επαφή µε φωσφορικό οξύ, εµποδίζεται η ένωση των MDP µονοµερών µε τις επιφάνειες µε σκελετού 

µετάλλου ή ζιρκονίας.

Ναι, το GLUMA Ceramic Primer (1x4ml) είναι διαθέσιµο σε ξεχωριστό φιαλίδιο. (Κωδικός προϊόντος: 66061425)



Μια πρόσφατη έρευνα από το πανεπιστήµιο του Μονάχου έχει καθορίσει τα εξής 4 πρωτόκολλα:

1. Παρακολούθηση αποκαταστάσεων σε περίπτωση ανεπαίσθητων ατελειών όπως για παράδειγµα αποχρωµατισµοί 

ή µικρές ατέλειες οι οποίες δεν δηµιουργούν πρόβληµα στον ασθενή αν µείνουν χωρίς θεραπεία.

2. Βελτίωση µιας αποκατάστασης αν η ατέλεια µπορεί να διορθωθεί χωρίς την προσθήκη έξτρα υλικού έµφραξης. 

Παραδείγµατα αυτής της περίπτωσης είναι η αφαίρεση περισσίων, το γυάλισµα τον αποχρωµατισµένων περιοχών ή 

η κάλυψη µικρών κενών ή πόρων. 

3. Συνιστώµενη επιδιόρθωση εάν η αποκατάσταση έχει τοπικές ατέλειες/ελαττώµατα τα οποία απαιτούν την 

προσθήκη έξτρα υλικών αποκαταστάσεων. Η επιδιόρθωση εδώ πρέπει να γίνει, διότι διαφορετικά οι ατέλειες θα 

οδηγήσουν σε αλλοίωση αν µείνουν χωρίς θεραπεία. Παραδείγµατα είναι τοπικά εντοπισµένες όµορρες τερηδόνες, 

θραύση  του υλικού αποκατάστασης ή των παρακείµενων δοντιών, αυχενικά κενά κ.α. 

4. Συνίσταται ολική αντικατάσταση αν η αποκατάσταση δείχνει σηµάδια γενικών ή πιο σοβαρών προβληµάτων, τα 

οποία χρήζουν θεραπείας. Επίσης, αν η ατέλεια δεν είναι απόλυτα προσβάσιµη ή δεν είναι λογικό να επιδιορθωθεί, 

τότε προχωράµε σε αντικατάσταση. Παραδείγµατα απαραίτητων αντικαταστάσεων της αποκατάστασης είναι 

µεγάλες τερηδόνες ή πολλαπλά συµβάµατα σε ένα µόνο δόντι.

Όταν τοποθετείτε έµµεσες αποκαταστάσεις από κεραµικά υλικά, η επιφάνεια του κεραµικού πρέπει να αδροποιηθεί 

µε υδροφθορικό οξύ και έπειτα να επικαλυφθεί µε σιλάνιο, όπως το GLUMA Ceramic Primer. Η εξωστοµατική χρήση 

του υδροφθορικού οξέως για την αδροποίηση των κεραµικών υλικών είναι ασφαλής. Αντιθέτως, η ενδοστοµατική 

χρήση του εµπεριέχει το ρίσκο της µερικής ή ολικής νέκρωσης του βλεννογόνου ή ακόµα και νέκρωση των οστών. 

Όταν χρησιµοποιείτε λοιπόν τέτοιου είδους υλικά κατά τη διάρκεια µιας ενδοστοµατικής επιδιόρθωσης σε κεραµικό, 

απαιτείται η χρήση αποµονωτήρα και το οξύ πρέπει να χρησιµοποιείται µε εξαιρετική προσοχή. 

Χάρη στο σύστηµα GLUMA Bond Universal αυτός ο κίνδυνος αποφεύγεται. Εδώ η χρήση του επιβλαβούς 

υδροφθορικού οξέως δεν είναι απαραίτητη για τις ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις στα κεραµικά υλικά. Η χρήση του 

primer ακολουθούµενη από την εφαρµογή του GLUMA Bond Universal στην κεραµική επιφάνεια είναι αρκετή!

Πότε µπορώ να προχωρήσω σε µία επιδιόρθωση και πότε 
θα πρέπει να αντικαταστήσω την αποκατάσταση;

Ποιό είναι το πλεονέκτηµα του να χρησιµοποιώ το σύστηµα GLUMA Bond Universal 
για ενδοστοµατικές επιδιορθώσεις στα υαλοπυριτικά κεραµικά;

 

 
 

FAQs
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Αδροποιείστε την επιφάνεια του σκελετού που θα επιδιορθωθεί χρησιµοποιώντας ένα λεπτόκοκκο  διαµάντι ή 

αµµοβολή. Ξεπλύνετε επιµελώς και στεγνώστε µε αέρα ελεύθερο ελαίου. Στην περίπτωση του υαλοπυριτικού 

κεραµικού, η επιφάνεια της αποκατάστασης πρέπει να προ-παρασκευασθεί µε το GLUMA Ceramic Primer. 

Εφαρµόστε το GLUMA Bond Universal µε απαλές κυκλικές κινήσεις για 20 δευτερόλεπτα, στεγνώστε µε αέρα και 

πολυµερίστε για 10 δευτερόλεπτα πριν την εφαρµογή της ρητίνης.

Μην εφαρµόζετε το GLUMA Ceramic Primer στην οδοντίνη ή αδαµαντίνη καθώς µειώνεται έτσι η ισχύς του δεσµού 

µε το δόντι. Χρησιµοποιείστε ένα λεπτό applicator tip (για παράδειγµα το πράσινο tip της Kulzer) για να το 

εφαρµόσετε στην αποκατάσταση σε µικρές, στενές κοιλότητες. Αν κατα λάθος η επιφάνεια επιµολυνθεί µε το 

GLUMA Ceramic Primer, ξεβγάλετέ το µε νερό και αέρα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συγκόλλησης, όπως 

περιγράφεται και στις Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος.

Ποιά προ - θεραπεία είναι απαραίτητη για την παρασκευή του δοντιού σε 
περίπτωση επιδιόρθωσης µιας αποκατάστασης;

Τί συµβαίνει αν το GLUMA Ceramic Primer έρθει κατά λάθος σε επαφή µε την 
επιφάνεια του δοντίου; 

Περισσότερες πληροφορίες προϊόντος στο Gluma Bond Universal
www.kulzer.com/glumabonduniversal

1  Frankenberger R: Lecture at the Meeting of the International Academy for Adhesive Dentistry in Philadelphia, PA, USA, June 2017.
2  National Institute of Dental and Craniofacial Research: Increasing the Service Life of Dental Resin Composites.  

https://www.nidcr.nih.gov/grantsandfunding/See_Funding_Opportunities_Sorted_By/ConceptClearance/CurrentCC/DentalResinComposites.htm
3  Fernandez E  et al. : Can repair increase the longevity of composite resins? Results of a 10-year clinical trial. Journal of Dentistry 43 (2015): 279-86.
4  Martin J  et al.
5  Gordan VV  et al. : Repair or replacement of restorations: a prospective cohort study by dentists in The National Dental Practice-Based Research Network.  

JADA 246 (12), 2015: 895-903
6  Hickel R  et al. : Repair of restorations – Criteria for decision making and clinical recommendations. Review. Dental Materials 29 (2013): 28-50
7  Zorzin J, Wendler M, Belli R, Petschelt A , Lohbauer U: Tensile bond strength of universal adhesives to lithium disilicate ceramic.  

Poster 62 at the European Dental Materials Meeting, 2015.
8  Hickel R, Brüshaver K, Ilie N: Review. Repair of restorations – Criteria for decision making and clinical recommendations. Dent Mat 29, 2013:28-50. 16
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Contact in Germany
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau
Germany  
info.dent@kulzer-dental.com


