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Στην καθηµερινή οδοντιατρική πρακτική, συχνά δεν υπάρχει χρόνος για να δοκιµαστούν 
καινούργιες τεχνικές - έτσι οι οδοντίατροι, ακολουθούν αποδεδειγµένες µεθόδους. Ο Dr. 
Stefano Daniele, οδοντίατρος που εδρεύει στο Μιλάνο της Ιταλίας, εξηγεί βήµα προς βήµα 
πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενδοστοµατική επιδιόρθωση µερικής αποκατάστασης 
χρησιµοποιώντας το GLUMA Bond Universal.

Αρχικά, η κοιλότητα παρασκευάστηκε για µερική 
αποκατάσταση. Πριν ληφθεί η αποτύπωση, είχα ήδη 
επεξεργαστεί τα δόντια 16 και 17 µε άµεση σφράγιση 
οδοντίνης και ακολούθησε πολλαπλή διαστρωµάτωση 
του δοντιού µε ρητίνη.

Στο επόµενο βήµα, έκανα τις µερικές αποκαταστάσεις 
µε τη βοήθεια διπυριτικού λιθίου. Η σύγκλειση και ο 
εκλεκτικός τροχισµός έγινε εκτός στόµατος. 
Αδροποιήθηκε µε 5% υδροφθορικό οξύ για 20 
δευτερόλεπτα και έπειτα ακολούθησε σιλανοποίηση.
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DR STEFANO DANIELE 

Οδοντίατρος µε βάση το Μιλάνο της Ιταλίας
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∆υστυχώς, µετά από τρία χρόνια, το υπερώιο τοίχωµα του 
16 έσπασε. Εποµένως, έβαλα µια ελαστική αρπάγη για 
αποµόνωση.

Αυτές είναι οι µερικές αποκαταστάσεις µία εβδοµάδα 
µετά την συγκόλληση.

Έπειτα τρόχισα τις σπασµένες επιφάνειες των δοντιών 
και του διπυριτικού λιθίου χρησιµοποιώντας αδρόκοκκο 
διαµάντι.



∆υστυχώς, µετά από τρία χρόνια, το γλωσσικό τοίχωµα 
του 16 έσπασε. Εποµένως, έβαλα µια ελαστική αρπάγη 

για αποµόνωση.8
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; 

Κατεβάστε τον οδηγό εφαρµογής του Gluma Bond Universal στον παρακάτω σύνδεσµο: 
https://bit.ly/Gluma_Bond_Universal_Application_guide_GR
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Κατόπιν, σιλανοποίησα τις επιφάνειες διπιρυτικού 
λιθίου µε GLUMA Ceramic Primer. Όταν το κάνετε αυτό, 
είναι σηµαντικό να µην αγγίζετε την επιφάνεια της 
οδοντίνης µε το primer. Το primer το στέγνωσα µε αέρα 
µετά από 20 δευτερόλεπτα.

Τέλος, δόµησα το σπασµένο υπερώιο τοίχωµα του 
υπερώου σε τρεις στρώσεις, χρησιµοποιώντας το 
Charisma Diamond. Οι αποκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν 
λειάνθηκαν και στιλβώθηκαν.

Στο επόµενο βήµα, εφάρµοσα το GLUMA Bond Universal 
στην επιφάνεια των δοντιών και του διπυριτικού λιθίου. 
Μετά από 20 δευτερόλεπτα ενεργού εφαρµογής, το 
συγκολλητικό το στέγνωσα µε αέρα µέχρις ότου το 
συγκολλητικό στρώµα δεν µετακινούταν πλέον. Το 
συγκολλητικό στη συνέχεια φωτοπολυµερίστηκε για 10 
δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, αδροποίησα και καθάρισα το δόντι και τις 
επιφάνειες διπυριτικού λιθίου χρησιµοποιώντας φωσφορικό 
οξύ (GLUMA Etch 35 Gel) και τα ξέπλυνα µε νερό.


