
Наукові дані

За останні десять років з'явилося безліч адгезивів формату «все в одному» зі спрощеним
протоколом застосування. На відміну від тих адгезивів, для нанесення яких необхідно
виконати кілька послідовних дій, якість результату в разі використання адгезивів типу
«все в одному» меншою мірою залежить від точності дотримання техніки нанесення.
Проте, такі адгезиви зі спрощеним протоколом раніше вважалися менш ефективними
у порівнянні з адгезивами, для нанесення яких потрібно виконати три дії, зокрема
протравлюваня та промивання*. У межах дослідження, мова про яке піде нижче, було
доведено, що це вже не так. Новий GLUMA Bond Universal представляє собою універсальний
адгезив для протравлювання у кількох режимах. Його можна використовувати
як самопротравлювальний адгезив або у поєднанні з попереднім протравлюванням 
фосфорною кислотою, в режимі селективного або тотального протравлювання з промиванням.
За 6 місяців реставрації, встановлені з використанням GLUMA Bond Universal, незалежно
від режиму протравлювання, не відрізнялися від реставрацій, для установки яких
використовували адгезив у трьохетапній техніці тотального протравлювання,
який вважається «золотим стандартом».

Клінічне дослідження – Лейпцизький університет, Німеччина

Трирічне клінічне дослідження було присвячено оцінці GLUMA Bond Universal,
використаного для усунення некаріозних уражень пришийкової зони
за допомогою прямих реставрацій

*Peumans M et al.: Clinical effectiveness of contemporary adhesives: a systematic review of current clinical trials. Dent Mater.
2005 Sep;21(9):864-81.

Допомога у збереженні здоров'я
ротової порожнини.

GLUMA® Bond Universal



W
21

39
7 

E
N

 0
1/

20
19

 O
R

T

Цілі

Методи

Результати

Висновок 

Примітка

Джерело

Клінічне дослідження – Лейпцизький університет,
Німеччина
Трирічне клінічне дослідження було присвячено оцінці GLUMA Bond Universal,
використаного для усунення некаріозних уражень пришийкової зони
за допомогою прямих реставрацій

Справжнє рандомізоване клінічне дослідження тривалістю 36 місяців було проведено для оцінки клінічної ефективності 
універсального адгезиву GLUMA Bond Universal у поєднанні з текучим композитом Charisma Opal Flow у разі усунення некаріозних 
уражень пришийкової ділянки у порівнянні з адгезивом Optibond FL, який наносився у три етапи з попереднім тотальним 
протравлюванням і промиванням.
GLUMA Bond Universal наносили в різних режимах: самостійного протравлювання, селективного протравлювання емалі та 
тотального протравлювання з промиванням.

Кожному з 50 пацієнтів з трьома-чотирма некаріозними ураженнями пришийкової ділянки були встановлені композитні реставрації 
(Charisma Opal Flow). Aдгезиви у рандомизованому порядку були нанесені на різні уражені ділянки всередині ротової порожнини 
кожного пацієнта. GLUMA Bond Universal наносили, керуючись трьома різними протоколами протравлювання: самопротравлювання (n 
= 50), селективне протравалювання емалі (n = 29) та тотальне протравлювання з промиванням (n = 50). Одна група пацієнтів, чиї зуби 
були відновлені за допомогою OptiBond FL (Kerr) у техніці тотального протравлювання з промиванням, використовувалася як 
контрольна група. На момент написання тексту повторні візити для оцінки ситуації були проведені за 14 днів і 6 місяців (у подальшому 
будуть проведені обстеження за 12, 24 і 36 місяців). Для оцінки стану реставрацій використовували критерії Міжнародної федерації 
стоматологів (Hickel зі співавт., 2010 р): щоб оцінити кожний біологічний, естетичний і функціональний параметр використовували 
п’ятирівневу шкалу (1-й рівень: відмінно з клінічної точки зору, 2-й рівень: добре з клінічної точки зору, 3-й рівень: задовільно з 
клінічної точки зору, 4-й рівень: незадовільно з клінічної точки зору, але можна полагодити, 5-й рівень: поганий стан з клінічної точки 
зору, потрібна заміна). Сумарний показник невдалого лікування та показник ретенції були проаналізовані за допомогою тесту 
МакНемара (р <0,05) і методу Каплана-Мейєра.

6 місяців потому на повторний візит прийшли 98% пацієнтів, зуби яких були відновлені за допомогою GLUMA Bond Universal у 
техніках самопротравлювання та тотального протравлювання з промиванням. Стільки ж пацієнтів прийшли з групи, яку лікували із 
застосуванням Optibond FL. З групи пацієнтів, чиї зуби обробили GLUMA Bond Universal у техніці селективного протравлювання 
емалі, на повторний візит прийшли 96,6%. У сукупному показнику невдалого лікування статистично важливих розбіжностей між 
групами не було. У групі пацієнтів, яким нанесли GLUMA Bond Universal у техніці самопротравлювання, і в групі пацієнтів, для 
лікування яких використовували Optibond FL у техніці протравлювання з промиванням, крайове прилягання за 6 місяців з точки 
зору статистики було суттєво вищим – на 2 і 3 рівні.

За 6 місяців з моменту лікування, якщо говорити про ефективність, результат застосування адгезиву GLUMA Bond Universal зі 
спрощеним протоколом застосування, не дуже відрізнявся від результату, отриманого під час використання адгезиву, який є 
«золотим стандартом» і нанесеного у трьохетапній техніці тотального протравлювання з промиванням.
 

Якщо говорити про клінічну ефективність, GLUMA Bond Universal не відрізняється від адгезиву-«золотого стандарту», який наносили 
у трьохетапній техніці тотального протравлювання з промиванням і використовували для контролю. Протягом часу, виділеного для 
оцінки результату, не було виявлено таких відмінностей, які виникли через використання певного режиму протравлювання 
(самопротравлювання, тотальне протравлювання з промиванням і селективне протравлювання емалі).

Haak R, Häfer M, Schneider H: Klinische 3-Jahres-Studie zur Bewertung des Universaladhäsivs GLUMA Bond Universal für die plastische 
Füllungstherapie nicht-kariöser Zahnhalsläsionen in Kombination mit quantitativer Randanalyse und Abbildung mit optischer Kohärenzto-
mographie. 6-months report. July 3rd, 2018. Unpublished data. Data on �le.

За дослідженням було підбито підсумки, написано примітки та зроблено витримки. Схеми й заголовки зроблено компанією Kulzer. 
За своїм хімічним складом вказані в тексті матеріали відповідають тим, які були спочатку протестовані компанією Kulzer.
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