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Exist! o mi"care  
sus#inut! de 

la cimentarea 
conven#ional! 

la cea adeziv!, 
pe m!sur! ce 

clinicienii se 
distan#eaz! 

de restaur!rile 
turnate în favoarea 

materialelor 
estetice. 
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n mod !deal, aceste mater!-
ale de c!mentare adez!ve ar 
trebu! s" f!e ata#ate atât la 

$esutul dentar, cât #! la restaurare, 
s" f!e de culoare dentar" #! s!mplu 
de ut!l!zat. U#ur!n$a de ut!l!zare ar 
!nclude: l!vrarea în ser!ng", pr!za 
dual", vâscoz!tatea adecvat" #! l!psa 
neces!t"$!! de etape separate pentru 
gravare #! apl!carea adez!vulu!.
 
Unul d!ntre pr!mele produse a fost 
ParaCore (COLTENE) #!, de#! acesta 
a fost conceput ca un mater!al de 
reconst!tu!re coronar", propr!et"-
$!le sale de curgere, pr!za dual" #! 
culoarea l-au !nd!cat #! ca c!ment 
adez!v. Ch!ar dac" întrunea cele ma! 
multe d!ntre cer!n$ele men$!onate 
ma! sus, ParaCore, la fel ca multe 
mater!ale anter!oare pe baz" de 
r"#!n" (de exemplu, Nexus, Cal!bra, 
Panav!a), neces!ta un agent adez!v 
supl!mentar. 

Pr!n urmare, dezvoltarea ulter!oar" 
a dus la adez!v! încorpora$! care au 
f"cut pos!b!l" apar!$!a mater!alelor 
actuale populare d!n aceast" gam", 
a#a-num!tele c!mentur! autoadez!ve, 
cum ar f! RelyX Un!cem (3M) sau 
SoloCem (COLTENE). Acestea sunt 
pro!ectate pentru a f! ut!l!zate d!-
rect pe d!nte, f"r" a f! necesar" n!c!o 
gravare ac!d", n!c! apl!carea unu! 
agent adez!v separat.  

Î

Actualizarea sistemelor 
adezive de cimentare pentru 
restaur!rile indirecte

1

Figura: 1. Coroanele tradi!ionale din aur (stânga) "i 
coroanele metaloceramice pot fi cimentate conven!ional 
(de exemplu, cu fosfat de zinc) "i în practic# au rate de 
supravie!uire excep!ionale de aproape 50 ani. Acestea 
pot fi cimentate "i cu ajutorul protocolului adeziv. 
Restaur#rile indirecte estetice (dreapta) necesit# tehnici 
de cimentare adezive mai complexe.



Cu toate acestea, rez!sten$ele 
adez!ve rezultate în cazul c!mentu-
r!lor autoadez!ve au fost ma! reduse 
decât cele ale mater!alelor adez!ve 
de c!mentare care au fost ut!l!zate 
cu un agent adez!v supl!mentar. 
În t!mp ce, în unele s!tua$!!, rez!s-
ten$ele adez!ve rezultate d!ntr-un 
protocol autoadez!v ar f! suf!c!ente, 
în alte s!tua$!! nu sunt.
Acesta este mot!vul pentru care cea 
ma! recent" evolu$!e în sfera c!men-
t"r!! adez!ve este reprezentat" de 
mater!alele de c!mentare un!versale 
(de exemplu, RelyX Un!versal, 3M). 
Compan!!le au recunoscut c", în 
anum!te s!tua$!!, poate f! necesar" o 
rez!sten$" adez!v" supl!mentar" #! 
#!-au dezvoltat propr!!le mater!ale 
de c!mentare autoadez!ve compat!-
b!le cu agentul adez!v. 
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Figurile:  2. Situa!ia ini!ial# în cavitatea oral# a pacientului.  3, 4. Scanare.   
5. Îndep#rtarea obtura!iei de amalgam "i prepara!ia.  6. Scanare dup# 
preparare, verificând marginea prepara!iei.  7. Proiectarea onlay-ului "i 
verificarea ocluziei.  8. Materialul de restaurare indirect#: BRILLIANT Crios 
Block.  9. Onlay-ul înainte de lustruire.  10. Onlay-ul dup# lustruire.  11. Produse 
utilizate pentru restaurare: ONE COAT 7 UNIVERSAL, Etchant Gel S !i 
SoloCem.
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SoloCem (!n!$!al un mater!al au-
toadez!v) poate f! ut!l!zat acum cu 
un strat de adez!v un!versal ONE 
COAT 7 UNIVERSAL (COLTENE) 
dac" pract!c!anul alege s" îmbun"-
t"$easc" rez!sten$a adez!v" la smal$ 
#! dent!n". Ch!ar dac" ONE COAT 7 
UNIVERSAL este fotopol!mer!zab!l, 
este pro!ectat astfel încât ac!d!tatea 
sa s" nu afecteze propr!et"$!le de 
pol!mer!zare ale mater!alulu! de c!-
mentare SoloCem. Aceasta înseam-
n" c" pentru ONE COAT 7 UNI-
VERSAL nu este necesar" ut!l!zarea 
unu! act!vator supl!mentar.
Pentru a îmbun"t"$! #! ma! mult 
rez!sten$a adez!v" la smal$, v" reco-
mand s" ut!l!za$! în plus tehn!ca de 
gravare select!v". A# cons!dera acest 
lucru esen$!al atunc! când se c!men-
teaz" cu r"#!n" la smal$ o punte cu 
cadru metal!c. A#adar, se graveaz" 
smal$ul (nu dent!na) cu gel standard 
de ac!d fosfor!c 35% (de exemplu, 
Etchant Gel S, COLTENE) t!mp de 
25 de secunde, se cl"te#te #! se usuc" 
u#or. Se ev!t" d!spersarea ac!dulu! 
pe d!n$!! ad!acen$!, altfel cur"$area 
dev!ne ma! d!f!c!l". În mod !deal, 
d!n$!! vec!n! se protejeaz" cu o 
bar!er" #! se cont!nu" protocolul de 
c!mentare adez!v" (f!g. 12-18). Este 
demn de re$!nut faptul c" întrucât 
agentul adez!v neces!t" fotopol!me-

r!zare, aceast" etap" trebu!e efectuat" 
îna!nte de plasarea restaur"r!!. Pr!n 
urmare, stratul adez!v trebu!e s" f!e 
foarte sub$!re, altfel poate împ!ed!ca 
a#ezarea restaur"r!!.

CONCLUZII

Ex!st" un mot!v înteme!at pentru a 
s!mpl!f!ca c!mentarea restaur"r!lor. 
No!le compoz!te de c!mentare autoa-
dez!ve un!versale sunt un ajutor pen-
tru cl!n!c!en!. Rez!sten$a lor adez!v" 
redus" atunc! când se ut!l!zeaz" în 
man!er" autoadez!v" poate f! îmbu-
n"t"$!t" pr!n ad"ugarea unor op$!un! 
precum: 
- ut!l!zarea cu gravarea ac!d" a smal-
$ulu! acolo unde este necesar #! 
- apl!carea unu! strat supl!mentar de 
adez!v pentru a îmbun"t"$! rez!sten-
$a adez!v".
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Figurile:
12. Band# din PTFE pentru protec!ia din!ilor 
adiacen!i.
13. Gravare selectiv# cu Etchant Gel S.
14. Onlay dup# pretratamentul suprafe!ei 
restaur#rii, aplicarea "i fotopolimerizarea 
adezivului ONE COAT 7 UNIVERSAL.
15. Prepara!ia dup# aplicarea "i 
fotopolimerizarea ONE COAT 7 UNIVERSAL.
16. Aplicarea SoloCem pe onlay.
17. Amplasarea onlay-ului.
18. Aspectul postoperator.
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