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Svarīgi zināt!

1. Kāda veida instrumentus es varu izmantot darbam ar Biodentine?
Jūs varat izmantot metāla vai plastmasas instrunemtus.
Sakņu indikācijām mēs iesakām Dovgan nesēju, MTA pistoli, Messing pistoli. Zobu kroņa 
indikācijām rekomendējam aplicējamos uzgaļus. Iesakām maigi aplicēt Biodentine 
kavitātē, nevis spēcīgi spiest.

2. Man šķiet Biodentine pārāk tekošs pēc kapsulas sajaukšanas.
Pēc kapsulas sajaukšanas un atvēršanas cietēšanas laiks jau ir sācies. Jūs varat pagaidīt 1-2 
minūtes, lai Biodentine sasniegtu tādu koncestenci, kas nepieciešama izvēlētā darba 
indikācijai.

3. Man šķiet Biodentine pārāk ciets pēc kapsulas sajaukšanas.
Pārliecinieties, ka visa (5 pilieni), vienas devas šķīduma ampula ir ielieta kapsulā un 
ka neviens piliens nav palicis pie pirkstiem vai aizliets garām.

a. Ja visi pilieni ir ielieti, iespējams sajaukšanas ierīcē ir iestatīts nepareizs jaukšanas 
ātrums vai laiks. Tādā gadījumā var atkārtot sajaukšanu uz 10 sekundēm.

b. Ja visi pilieni ir ielieti, pievienojiet papildus vienu pilienu šķidruma un atkārtojat 
sajaukšanu 10 sekundes.

4. Ja Biodentine ir lipīgs pēc aplicēšanas.
Biodentine pēc sajaukšanas ir jābūt normālai krēmveida koncestencei. Ja tas ir pārāk 
tekošs vai pārāk ciets, tad skatieties iespējamos iemeslus puktos 2 un 3. Biodentine ir 
pulvera/šķīduma cements, tāpēc uzreiz pēc sajaukšanas viskozitāte ir augsta un materiāls 
nav noturīgs. Ja jums ir nepieciešams materiālu modelēt, tad šis process būs vieglāks ja 
nogaidīsiet apm. 3-4 minūtes.
Nepārstrādāt materiālu ilgāk par 1 minūti, jo tas radīs izmaiņas materiāla kristālu struktūrā 
un novērsīs sākotnējos iestatījumus.

5. Neuzskatu Biodentine par sacietējušu pēc 12 min vairāki faktori var pagarināt 
cietēšanas laiku:

• Pārāk daudz mitruma kavitātē;
• Pārstrādāts materiāls, kur notikušas izmaiņas kristālu struktūrā un notikušas izmaiņas 
sākotnējā struktūrā. No kapsulas sajaukšanas brīža, pēc 12 minūtēm Biodentine izturība ir 
400g/mm2.

6. Biodentine nav sacietējis un ir irdens!
Sākotnējais maisījums var būt neprecīzs vai arī materiāls ir pārstrādāts. Ja jūs vēlaties 
modelēt Biodentine, dariet to darba cikla beigās, tas ir 6 minūtes pēc kapsulas 
sajaukšanas brīža.

7. 12 minūtes ir pārāk ilgs laiks, lai gaidītu!
12 minūtes ir kopējais Biodentine cietēšanas laiks no kapsulas sajaukšanas brīža. 
Respektīvi: darba laiks 6 minūtes un cietēšanas laiks mutē 6 minūtes. Instrumenti ir 
jānomazgā uzreiz pēc darba, lai izvairītos no liekā materiāla sacietēšanas uz instrumenta. 
Kamēr cietē Biodentine to nedrīkst aiztikt. Šajā laikā jums ir iespēja notīrīt instrumentus 
vai aizpildīt pacienta kartiņu utt.

8. Vai es varu apstrādār (pieslīpēt) Biodentine?
Slīpēšana Biodentine nav nepieciešama, jo sakodiena daļa materiālam būs jānoņem 1 
nedēļas (maks. 6 mēnešu) laikā.
Jūs varat mazliet pamodelēt Biodentine, lai izveidotu aptuvenu zoba anatomisko formu.
Lūdz nepārstrādājiet materiālu, jo tas kavē vai novērš Biodentine noteikto sacietēšanu!

9. Kā es varu strādāt ar Biodentine 2. posmā?
Biodentine pēc savas struktūras ir tāds pats kā dentīns, tapēc mēs iesakām smalku 
dimanta urbi (ar sarkanu marķējumu), ar kuru jūs varam apstrādāt Biodentine 2. posmā.

10. Kad un kā es varu noņemt matricu?
Matricu nedrīkst noņemt ātrāk par 12 minūtēm, kopš kapsulas sajaukšanas brīža. 
Matricas ieziešana ar vazelīnu, palīdzēs tās noņemšanu. Biodentine nevajadzētu būt 
pārāk šķidram ja to paredzēts ievietot kavitātē. Tādā gadījumā pēc sajaukšanas var 
nogaidīt 1-2 minūtes. Šķīdinātāju uzklāšana uz antagonistiem palīdzēs pielāgot 
restaurācijas oklūziju un nepieļaut Biodentine pielipšanu pie tiem.

11. Vai jānoņem Biodentine no visām zoba virsmām? 
Nē. Proksimālajā zoba virsmā cervikālā plombas mala var palikt. Obligāta Biodentine 
aizvietošana ar kompozītmateriālu ir tikai okluzālā zoba daļā, jo nodilums Biodentine var 
rasties tikai sakodiena virsmā.

12. Vai Biodentine šķīst?
Biodentine nešķīst siekalās, skābos dzērienos un citās vielās, kas atrodas mutes dobumā 
un ko cilvēks lieto uzturā.

13. Cik ātri Biodentine rodās nodilums?

Biodentine ir ar tādu pašu nodiluma līmeni kā dabīgais dentīns. Tapēc mēs neiesakām to atstāt 
uz sakodina virmām ilgāk par 6 mēnešiem.

14. Ko darīt ja Biodentine restaurācijas mala ir ar pārtraukumiem?

Tas nekādi neietekmē restaurācijas augšējo daļu, jo Biodentine tiks noņemts otrajā ārstēšnas 
posmā, saglabājot to tikai kā dentīna aizstājēju. Otrajā ārstniecības posmā (ne vēlāk kā pēc 6 
mēnešiem) nodrošina pastāvīgo restaurāciju. 

15. Kad pacients drīkst ēst un dzert pēc Biodentine restaurācijas?

Pacientiem jāiesaka ievērot pirmajās 2 stundās:

Ēšana: Pacientiem ieteicams neēst pirmajās 2 stundās pēc restaurācijas veikšanas. Ja tomēr 
pacients ēd, tad ieteicams pārtiku sagremot uz pretējās puses zobiem. Biodentine spiediena 
stiprība ar katru minūti palielinās un pēc pāris stundām tā būs pietiekama, lai izturētu ēšananai 
nepieciešamo.

Dzeršana: Pacientiem jāizvairās pirmajās 2 stundās pēc restaurācijas veikšanas no dzērieniem, 
kas ir pārāk karsti, pārāk auksti vai pārāk skābi. Ja Biodentine saskaras ar krāsojošu dzērienu 
(tēju, ka�ju, ...), tad var rasties virsējās kārtas iekrāsošanās.
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