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UUS

* Kui hemostaasi ei ole võimalik saavutada pärast täielikku pulpotoomiat, tuleb teha pulpektoomia ja juurekanali ravi tingimusel, 
 et hammas on taastatav (ESE Position Paper, Duncan et al. 2017)
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Biodentine™ päästab 
pulpi ISEGI pöördumatu 
pulpiidi tunnuste ja 
sümptomite korral
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Pulpotoomia + Biodentine™

Võib päästa kuni 85% pöördumatu pulpiidiga hammastest(2)

Heaks kiidetud CE-
märgise registreerimisel*

• Biodentine™-i kasutusjuhendid 
on ajakohastatud viimaste 
soovitustega

  

•

Toetatud ESE 
soovitustega

Pärast pulbi avamist, pulbi katmise, 
osalise pulpotoomia või täieliku 
pulpotoomia korral tuleks enne 
lõplikku restaureerimist asetada 
hüdrauliline kaltsiumsilikaatmaterjal 
otse paljastunud pulbile(6)
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Heakskiidetud ravivõimalus 
pöördumatu pulpiidi korral

* Kui hemostaasi ei ole võimalik saavutada pärast täielikku pulpotoomiat, tuleb teha pulpektoomia ja juurekanali ravi tingimusel, et hammas on taastatav (ESE Position Paper, Duncan et al. 2017)

Pulpotoomia
Biodentine™-iga



Minimaalselt 
invasiivne ravi 
hamba struktuuri 
säilitamiseks

Tugev sidusus 
dentiini tuubulitesse 
kinnitumise teel 
(infiltratsioon) (4)

Dentinaalse struktuuri 
mineraliseerumine (4)

Aluseline pH (> 11), 
mis piirab bakterite 
kasvu (5)

Puudub hammaste 
värvimuutus

 Kohene valu 
leevenemine 
patsiendil (1)

 
 

 

Biodentine™-i kliinilised eelised
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Vitaalse pulbi 
ravi
- väljaarenemata 

jäävhammaste 
normaalne 
juurte areng (2)

- täielik 
dentiinisildade 
moodustamine (3)
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Pulpotoomiate kliinilise
edu määr pärast pöördumatut

pulpiiti Biodentine™-i abil

Kinnitatud kliiniliste uuringutega(1, 2, 7)
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Biodentine™-i kliinilised eelised



Biodentine™: kliinilised juhtumid

Operatsioonieelne

Operatsioonieelne

Karioosse pulbi paljastumisega toimetulek
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  * Euroopa Endodontoloogia Selts
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E.S.E* 
Kliinilised 
juhised

▶ II klassi sügavate kariossete kahjustuste 
katmiseks tuleks kasutada täiustatud 
protokolli, mis hõlmab mikroskoobiga 
suurendamist, desinfitseerivat 
loputuslahust ja hüdraulilise 
kaltsiumsilikaattsemendi kasutamist.

▶ Karioossel paljastumisel pöördumatule 
pulpiidile viitavaid sümptomeid tuleks 
ravida aseptiliselt pulpektoomiaga, kui ei 
kasutata kofferdami ega kaariese 
eemaldamise käigus saastunud 
instrumente.

▶ Alternatiivina võib täieliku pulpotoomia 
teostamine olla edukas aseptilise tehnika 
abil juhtudel, kui koronaalses pulbis on 
osaline pöördumatu pulpiit.

Üheksateistkümneaastane meespatsient kaebab tugevat valu 
vasakul alumises seitsmendas hambas. Sügav oklusaal-bukaalne 
kaaries, mis paljastab pulbi periapikaalses radiograafias. Võrreldes 
kontrollhambaga, on hammas koputusele tundlik, reageerib 
külmatestile liigselt kestva valuga. Tehti täielik pulpotoomia, 
hemostaas saavutati 4 minutiga. Kattematerjalina kasutati 
Biodentine-i ning hammas restaureeriti laineri ja vaik-komposiidiga. 
12 kuu möödumisel on hammas asümptomaatiline ja periapikaalne 
ehitus on normaalne.

Neljakümne viie aastane naine kaebab tugevat valu vasakul 
seitsmendas alumises hambas. Läbivaatamisel on hammas 
koputamise suhtes tundetu, periapikaalse radiograafia põhjal 
avastati sügav distaalne kaaries, mis paljastab pulbi. Võrreldes 
kontrollhambaga, reageeris hammas külmtestile kestva valuga. 
Tehti täielik pulpotoomia ja hemostaas saavutati 4 minutiga. 
Kattematerjalina kasutati Biodentine-i ja hammas restaureeriti 
seejärel laineri ja vaik-komposiidiga. 12 kuu möödumisel on 
hammas asümptomaatiline ja periapikaalne ehitus on normaalne.
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Kohe operatsioonijärgselt

Kohe operatsioonijärgselt

6 kuu järelkontroll

6 kuu järelkontroll

12 kuu järelkontroll

12 kuu järelkontroll

Biodentine™: etapiviisiline protseduur
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Jätkake kaariese eemaldamist, 
loputades esmalt 5% NaOCl-ga, 
seejärel kasutades tavalisi 
karbiid-/teemantpuure.

Paljastage pulp ja laske veritseda. Kontrollige verejooksu 5% 
NaOCl-ga niisutatud 
vatitampooniga.

Kui verejooks saadakse 5 minuti 
jooksul kontrolli alla, täitke kaviteet 
Biodentine™-iga ja jätkake lõpliku 
emaili restaureerimisega 6 kuu 
jooksul.

Kui see ei õnnestu, eemaldage 
osa pulbist (osaline pulpotoomia) 
ja proovige veritsust veel 5 min 
jooksul kontrolli alla saada.

Tehke järkjärguline pulpotoomia, 
kuni verejooks saadakse 5 min 
jooksul kontrolli alla.

Kui juurekanali sissepääsud on 
nähtavad (täielik pulpotoomia) ja 
verejooks on 5 min jooksul 
kontrolli alla saadud, täitke kavieet 
Biodentine™-iga ja jätkake lõpliku 
emaili restaureerimisega 6 kuu 
jooksul.

Kui verejooksu pole 5 min jooksul 
võimalik kontrolli alla saada, siis 
tehke hamba juurekanali ravi.
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- Karbis: 15 kapslit + 15 vedeliku 
pipetti

- Karbis: 5 kapslit + 5 vedeliku 
pipetti
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