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камера
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Каріозне
ураження дентину
BiodentineTM

Пульпотомія
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Резорбція
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Апікальна хірургія
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Перфорації
BiodentineTM

Апексифікація
BiodentineTM

Застосовується для лікування коронкової частини та кореня зуба.
Сприяє ремінералізації дентину.

Зберігає вітальність пульпи та сприяє її загоєнню.
Заміщає природний дентин і має такі ж самі механічні властивості.

ІННОВАЦІЯ
У ГАЛУЗІ ЛІКУВАННЯ

ДЕНТИНУ

це перший комплексний, біосумісний та біоактивний матеріал, який
застосовується у разі пошкодження дентину.

BiodentineTM

–

  АКТИВНА
 БІОСИЛІК АТНА
ТЕХНОЛОГІЯ



Каріозне
ураження дентину

Wherever dentine is damaged, 
you can use Biodentine

Перфорації

Внутрішня або
зовнішня резорбція

Апікальна
хірургія

Відкрита пульпова камера

Пульпотомія

Апексифікація

Biodentine™ – це перший матеріал, який є біоактивним, забезпечує прекрасну
герметизацію, може повністю замінити дентин як у коронковій, так і в кореневій
частині, та має унікальні переваги:

1) зберігання вітальності пульпи;

2) запобігання клінічним невдачам;

3) найякісніше заміщення дентину.

БІОАКТИВНИЙ ЗАМІННИК ДЕНТИНУ, –
ЯКЩО ДЕНТИН ПОШКОДЖЕНО,
МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ BIODENTINE™.

> 10 років наукових досліджень і розроблень у лабораторіях
компанії Septodont;

> унікальна технологічна платформа біосумісних і біоактивних матеріалів
сприяє ремінералізації дентину та загоєнню пульпи;

> трикальцієвий силікат власного виробництва є гарантією високого рівня
чистоти матеріалу;

> суворий контроль на кожному етапі виробництва забезпечує високу
якість кінцевого виробу.

Унікальна інноваційна технологія – це:

BiodentineTM

  АКТИВНА
 БІОСИЛІКАТНА
ТЕХНОЛОГІЯ



1     Запломбуйте 
кореневий канал за 
допомогою гутаперчі 
та ендодонтичного 
силера.

3     Перед тим, як 
створити кінцеву 
реставрацію, заповніть 
порожнину матеріалом 
Biodentine™.

2     Внесіть 
Biodentine™ у 
порожнину та 
запломбуйте 
перфорацію.

1 2 3 4

Пряма реставрація для глибокої порожнини

     Повністю заповніть 
порожнину матеріалом 
Biodentine™ і залиште 
його як тимчасову 
реставрацію.

     Не раніше ніж за 48 
годин після цього 
видаліть верхню частину 
Biodentine™, а нижню 
залиште замість 
відсутнього дентину.

     Завершіть реставрацію 
нанесенням шару 
композитного матеріалу.

     Відпрепаруйте 
порожнину.

Вкладки и накладки

1 2 3 4     Відпрепаруйте 
порожнину.

     Відновіть зуб до рівня 
емалі за допомогою 
Biodentine™ і залиште 
матеріал як тимчасову 
пломбу.

     Не раніше ніж за 48 
годин після цього 
видаліть верхню частину 
Biodentine™, а нижню 
залиште замість 
відсутнього дентину.

     Завершіть реставрацію 
нанесенням шару 
композиту, фіксацією 
вкладки або накладки.

1 2 3 4     Відпрепаруйте 
порожнину.

     Покрийте пульпу 
матеріалом Biodentine™ 
та одразу заповніть ним  
каріозну порожнину.

     Не раніше ніж за 48 
годин після цього 
видаліть верхню частину 
Biodentine™, а нижню 
залиште замість 
відсутнього дентину.

     Завершіть реставрацію 
нанесенням шару 
композитного матеріалу.
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Відкрита пульпа

Перфорація дна пульпової камери

BIODENTINE™
КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ



ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІТАЛЬНОСТІ ПУЛЬПИ

• Відсутність післяопераційної чутливості, – висока біосумісність знижує ризик
   виникнення реакції пульпи та тканин.

• Біоактивність – ремінералізація дентину забезпечує дію унікального механізму
   загоєння пульпи.

• Створення реакційного дентину та дентинних містків.

• Сприяння загоєнню пульпи після порушення цілісності пульпової камери:
   оборотні пульпіти, травми та ятрогенне пошкодження.

Публікується зі згоди  професора G. Koubi, Університет Екс-Марсель, Франція.

Публікується зі згоди професора Goldberg, Паризький університет, Франція.

Доопераційна рентгенограма Відкрита пульпа

Клінічна картина за 3 рокиРентгенограма за 3 роки

«Biodentine™ стимулює формування реакційного дентину та дозволяє зберегти вітальність пульпи,
незважаючи на препарування глибокої каріозної порожнини і внесення пломбувального матеріалу».
(Goldberg, 2009 р.)

Непряме захисне покриття пульпи: дослідження на прикладі
молярів щура

40-80 мкм 140-180 мкм 180-200 мкм

3 місяць1 тиждень 2 тиждень 1 місяць

20-40 мкм

Товщина реакційного дентину в молярах щура.

BiodentineTM

Пряме покриття пульпи дорослого пацієнта

Нанесення Biodentine™ для
прямого покриття пульпи

Biodentine™ вноситься як
матеріал для заповнення
каріозної порожнини та заміщає
відсутній дентин.



ЗАПОБІГАННЯ КЛІНІЧНИМ НЕВДАЧАМ

Biodentine™ має кращу стійкість до мікропідтікань у ділянці з’єднання емалі й дентину, ніж Fuji II LC.
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Публікується зі згоди професора Dejou.

Порівняння глибини проникнення барвника у ділянці з’єднання емалі й дентину. 0 – барвник взагалі не проникає.
3 – повне проникнення барвника.

Публікується зі згоди лікаря Amre Atmeh,
Королівський коледж Лондона.

Biodentine™, позначений флюоресцентним
барвником, просунувся від цементу до
дентинних канальців. Зверніть увагу на
«заглушки» з матеріалу в отворах дентинних
канальців.

Мінералізація дентинних канальців.

Дентин

5

• Довготривала герметизація – мінералізація дентинних канальців у поєднанні з
   високою розмірною стабільністю протягом тривалого часу.

• Менший ризик потрапляння бактерій  – виняткова стійкість до мікропідтікань.

• Відсутність пiсляопераційної чутливості, – немає усадки.

• Немає потреби у кондиціонуванні й використанні адгезиву, – природне механічне
   зчеплення у дентинних канальцях.

Мікромеханічне зчеплення забезпечує довготривалу
герметизацію

Висока стійкість до мікропідтікань

Biodentine™

Публікується зі згоди професорів Franquin,
Koubi, Dejou, 2007 р.
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Міцність на стискання, МПа
(1 місяць)

Мікротвердість за Віккерсом, HV
(24 години)

Модуль вигину, ГПа
(24 години)

За міцністю матеріал є схожим
на природний дентин.

Biodentine™ ріжеться,
як дентин.

За гнучкістю та здатністю
компенсувати навантаження матеріал
є схожим на природний дентин.

ІДЕАЛЬНИЙ ЗАМІННИК ДЕНТИНУ

• Зручність роботи з матеріалом робить його оптимальним для клінічного
   використання.

• Завдяки винятково високій рентгеноконтрастності результат можна відстежувати
   як одразу після внесення, так і після тривалого часу.

• Близький до природного дентину, матеріал має схожі механічні властивості.

Трохи змоделюйте Biodentine™ протягом робочого часу.
Не обробляйте його надмірно.

>

> Залиште матеріал твердіти на 6 хвилин і не торкайтеся його.

6 хвилин 6 хвилин

ЧАС ЗМІШУВАННЯ 
ТА ВНЕСЕННЯ

ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
ВСЕРЕДИНІ

РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

12 хвилин
хвилин

BiodentineTM

Винятково висока рентгеноконтрастність

> Рентгеноконтрастність – 3,5 мм Al

> Матеріал легко відрізнити від зубних тканин як одразу
після внесення, так і після тривалого часу.

Джерело: внутрішні, неопубліковані дані компанії Septodont.

З матеріалом зручно працювати

Схожість із природним дентином



КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Публікується зі згоди лікаря М. Kaup, Вестфальський університет, Німеччина.

Клінічний вигляд кінцевої реставрації
з використанням матеріалу N’Durance®.

Доопераційна рентгенограма:
карієс у проксимальній зоні
на верхньому премолярі.

Глибока каріозна порожнина
з дистального боку

Внесення Biodentine™ у порожнину
з дистального боку

Частина Biodentine™ зберігається
як замінник втраченого природного
дентину. Відпрепаровано каріозну
порожнину з мезіального боку.

Для виготовлення постійної
реставрації додається N’Durance®
Dimer Flow як основний матеріал.
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Публікується зі згоди лікаря F. Bronnec, Паризький університет, Франція.

Доопераційна
рентгенограма
зі штифтом,
введеним у свищ
із піднебінного боку.

Після видалення пломбувального
матеріалу помітна перфорація
дна пульпової камери.

Втрачений об’єм дентину заміщено
матеріалом Biodentine™.

Післяопераційна
рентгенограма.

Непряме покриття пульпи

Перфорація дна пульпової камери



Париж VII  – проф. Machtou

Марсель – проф. Koubi

Марсель – проф. Koubi

Ліон – проф. Colon, д-р Grosgogeat

Брюссель – д-р Shayegan

Марсель – проф. About

Париж – проф. Colon

Лондон – проф. Watson

Париж – проф. Goldberg

Марсель – проф. About

Клінічне дослідження «Застосування в ендодонтії»

Клінічне дослідження «Пряме покриття пульпи»

Клінічне дослідження «Усунення порожнин
класів І і ІІ»

Бактерицидні властивості

Пульпотомія на зубі свині

Генезіс дентину на ранніх стадіях

Мікропідтікання реставрацій, зроблених
у відкритій «сандвіч-техніці»

Оцінка вологопроникності

Непряме покриття пульпової камери у зубах щурів

Провокування специфічних реакцій на клітинному
рівні на матеріал на основі Са3SiO5.

3 роки

3 роки

3 роки

3 місяці

1 рік

1 рік

1 рік

3 місяці

1 рік

1 рік

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2008

Університет Предмет вивчення Тривалість
Дата

публікації

З 2005 РОКУ ПОНАД 300 ПАЦІЄНТІВ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КЛІНІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ.

Професор Pierre Machtou, Паризький університет, Франція
«Матеріал Biodentine™ від компанії Septodont, який за своїми біологічними властивостями є схожим до МТА
та не має недоліків, – це альтернативний оптимальний матеріал майбутнього для лікарів-стоматологів
різних спеціалізацій».

Коробка містить:
15 капсул і
15 контейнерів-унідоз

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВИЗНАНИМИ
СПЕЦІАЛІСТАМИ
У ГАЛУЗІ СТОМАТОЛОГІЇ

Професор Michel Goldberg, Паризький університет, Франція
«Біоактивний цемент стимулює формування реакційного дентину і дозволяє зберегти вітальність пульпи,
незважаючи на глибоку каріозну порожнину і внесення пломбувального матеріалу».

Професор Gilles Koubi, Університет Екс-Марсель, Франція
«Biodentine™ можна використовувати як замінник дентину для ефективного заміщення об’єму
природного дентину».

Всі товарні знаки та захищені авторським правом назви продукції є власністю відповідних компаній та афілійованих із ними організацій.

Форма випуску

BiodentineTM


