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Wypełnienia w odcinku bocznym 
z użyciem Admira Fusion
James Robson
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James Robson

Posterior restorations using 
Admira Fusion

Lek. dent., ukończył Newcastle Uni-
versity w 1998 r. i spędził 6 lat pracując 
w  gabinecie dentystycznym w  ramach 
NHS w  Teesside. Następnie podobnie 
długi czas przepracował w  prywatnym 
gabinecie w Yorku, który kupił w 2010 r.

Artykuł przedrukowany z: Clinical Ca-
ses|VOCO GmbH (https://www.voco.
dental/en/portaldata/1/resources/products/
clinical  ‑cases/gb/admira  ‑fusion_cas_dr ‑
‑robson_2020_gb.pdf)

Wypełnienia w odcinku bocznym 
z użyciem Admira Fusion

Do gabinetu zgłosił się 26‑letni męż‑
czyzna. U pacjenta w wielu zębach 
bocznych rozpoznano próchnicę. 
Uzgodniono plan leczenia. Pacjent 
oczekiwał rozwiązania funkcjonal‑
nego i estetycznego, natomiast jego 
budżet pozwalał jedynie na odbudo‑
wy wykonane metodą bezpośrednią.

Leczenie prowadzono kwadran‑
tami. Niniejsza prezentacja przy‑
padku dotyczy leczenia w obrębie 
kwadrantu lewego dolnego. Rozpo‑
znano próchnicę w zębach 37, 36 
i 35 (ryc. 1).

Zastosowano znieczulenie miej‑
scowe lewego dolnego kwadrantu. 
Zęby odizolowano koferdamem nie‑
zawierającym lateksu (Unodent), za‑
kładając klamry Hygienic (Coltène) 

na zęby 37  i 34  (ryc. 2). Usunię‑
to próchnicę, opracowując ubyt‑
ki MO w zębie 37 oraz DO w zę‑
bach 36 i 35 (ryc. 3). Ubytki spraw‑
dzono preparatem VOCO Caries 
Marker.

Ubytki wypiaskowano przy uży‑
ciu Aquacare Twin (Velopex In‑
ternational) i  tlenku glinu 29 μm 
pod ciśnieniem 3 barów, a następ‑
nie przy użyciu Sylc pod ciśnie‑
niem 2 barów w celu zwiększenia 
retencji i ostatecznego oczyszcze‑
nia przed zastosowaniem systemu 
łączącego. Stało się to nieodzow‑
ną częścią standardowego postępo‑
wania autora, ponieważ gwarantuje 
wolne od płytki podłoże, do które‑
go można uzyskać adhezję.
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Wytrawiacz VOCO Vococid na‑
łożono najpierw na brzegi szkliwne 
na 15 sekund, a następnie na zębi‑
nę na kolejne 15 sekund, wcierając 
przy użyciu mikroaplikatora VOCO 
Single Tim, a następnie wypłukano.

Założono formówkę Palodent V3 
(Dentsply Sirona) w rozmiarze śred‑
nim (5,5 mm) na ząb 35 i zastoso‑
wano średni klin w  celu zapew‑
nienia dobrego, szczelnego kontak‑
tu (ryc. 4).

Nałożono VOCO Futurabond U, 
wcierając go za pomocą mikroapli‑
katora VOCO Single Tim, a  na‑
stępnie rozdmuchano powietrzem 
i utwardzono lampą polimeryzującą 
VALO (Ultradent). Do dodziąsłowej 
części ubytku wprowadzono bardzo 
cienką warstwę płynnego kompo‑
zytu nanohybrydowego VOCO Ad‑
mira Fusion Flow, aż do formówki, 
a następnie go utwardzono.

W obrębie obu punktów stycz‑
nych wprowadzono niezależnie 
uniwersalny nanohybrydowy ma‑

teriał odtwórczy typu ORMOCER, 
VOCO Admira Fusion A3, używając 
narzędzia American Eagle w kształ‑
cie kropli, wykonanego z azotku ty‑
tanu. Materiał utwardzono oddziel‑
nie z każdej strony, przekształca‑
jąc ubytek w ograniczony do po‑
wierzchni zwarciowej (klasa I we‑
dług Blacka).

Następnie zdjęto formówkę Pa‑
lodent V3  i  powtórzono te same 
etapy kolejno dla ubytku DO w zę‑
bie 36 i MO w zębie 37, stosując 
średnią formówkę 5,5 mm i małe 
kliny (ryc. 5).

Odbudowano morfologię zę‑
bów guzek po guzku, stosując uni‑
wersalny nanohybrydowy mate‑
riał odtwórczy typu ORMOCER, 
VOCO Admira Fusion A3 i narzę‑
dzia American Eagle z azotku tyta‑
nu (ryc. 6). Szczegóły powierzchni 
żującej wymodelowano narzędziem 
Fissura (LM  ‑Arte). Do utwardzenia 
zastosowano lampę polimeryzacyj‑
ną VALO.

Następnie wstępnie nadano kształt 
turbiną powietrzną NSK  X600L 
z użyciem wierteł z drobnym na‑
sypem diamentowym (z żółtym pa‑
skiem) i  wstępnie wypolerowano 
jednoetapowym systemem do pole‑
rowania z nasypem diamentowym 
VOCO Dimanto, pracując z niskimi 
obrotami i strumieniem wody kątni‑
cą NSK Z25L. Ostateczny wysoki po‑
łysk wypełnienia uzyskano poleru‑
jąc systemem ShapeGuard Compo‑
site Plus (Coltène): 23SG11RA (ró‑
żowy), a następnie 24SG11RA (nie‑
bieski).

Na tym etapie zdjęto koferdam 
i sprawdzono kontakty zwarciowe 
używając kalki zwarciowej Arti ‑
‑Check  40  μm (Dr Bausch) i  fo‑
lii Shimstock 8 μm (Hanel), doko‑
nując ostatecznej korekty. Oczysz‑
czono punkty styczne nitką Satin‑
floss (Oral  ‑B) i wypolerowano ta‑
śmami Epitex (GC) (ryc. 7). 

Efekt? Szczęśliwy pacjent!

Ryc. 1. Widok przed leczeniem od strony zwarciowej – widoczne ubyt-
ki próchnicowe MO w zębie 37, DO w zębie 36 i DO w zębie 35.

Ryc. 2. Izolacja z zastosowaniem koferdamu.

Zdjęcia
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Ryc. 7. Efekt ostateczny po sprawdzeniu zwarcia i wypolerowaniu.

Ryc. 6. Gotowa odbudowa guzek po guzku.Ryc. 5. Odbudowane ściany, po zdjęciu formówek i pierścieni.

Ryc. 4. Sytuacja po założeniu formówki.Ryc. 3. Ubytki MO w zębie 37, DO w zębie 36 i DO w zębie 35 opra-
cowane i przygotowane z zastosowaniem AquaCare Twin.
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PŁYNNY I JEDNOCZEŚNIE PLASTYCZNY

• Unikalny i innowacyjny – podgrzanie materiału sprawia, że jest on 
 płynny w czasie nakładania, a chwilę później można go modelować 
 (technologia lepkości zależnej od temperatury)

•  Wysoka jakość wypełnień – optymalna adaptacja materiału do dna 
 i brzegów ubytku oraz do podcieni

• Oszczędność czasu – nie trzeba stosować dodatkowej warstwy zewnętrznej

• Łatwość użycia – wąska kaniula ułatwiająca precyzyjne nałożenie 
 materiału bez pęcherzy powietrza 
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