
Procedurāla daudzpusība.
Klīniski panākumi.



Saraušanās stress: SDR® Flow + salīdzinājumā ar konkurentiem
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Nepārspējamā

SDR® bulk fill tehnoloģija
2009. Gadā SDR® bulk fill bija pirmā tehnoloģija, kura ļāva izvietot 4mm materiāla plūstošā konsistencē. Vairāk nekā 50 miljonu 
lietošanas reizes, kā arī pēc neskaitāmiem ilgtermiņa klīniskajiem pētījumiem, šī ir bulk fill tehnoloģijas izvēle priekš ātrākas, 
vieglākas un uzticamākas tiešās restaurācijas. SDR® bulk full tehnoloģija atbild uz diviem tiešās restaurācijas izaicinājumiem: 
pielāgošanās un efektivitāte.

Pielāgošanās ir panākuma atslēga ilgtermiņā.
Pētījumi norāda, ka nelielas spraugas var izraisīt zobu sienu bojājumus, kuru rezultātā var rasties sekundārais kariess, galu galā 
pakļaujot riskam restaurācijas ilgdzīvi.

• Atstarpes un spraugas starp restaurāciju un kavitātes sienām tiešā veidā ietekmē sekondārā kariesa izveidošanos

• Nekorekta kompozītmateriāla pielāgošanās, izvietošanas laikā var novest pie atstarpes izveidošanās

• Augsts saraušanās stress var izraisīt mikro plaisu veidošanos

Plūstamība

SDR® bulk fill tehnoloģijas unikālā, ķīmiskā recepte palīdz 
nodrošināt lielapjoma restaurācijas kvalitāti un ilgdzīvi.
SDR® tehnoloģija piepilda un viegli pielāgojas kavitātei, ieplūstot 
spraugās un mikro plaisās, lai nodrošinātu izcilu kavitātes 
pielāgošanos, izvietojuma laikā.

Zems saraušanās stress

Polimerizācijas laikā, sveķu monomēri atrodas haotiskā kustībā, 
jo tie sāk veidot polimēra matricu.
SDR® tehnoloģija ļauj izveidot daudz mierīgāku darbības tīklu, 
samazinot stresa veidošanos. Šis samazina mikro plaisu un 
atstarpju veidošanos, polimerizācijas laikā.

1. Kuper NK, Opdam NJ, Ruben JL, de Soet JJ, Cenci MS,Bronkhorst EM, et al. Gap size and wall lesion developmentnext to composite. J Dent Res 2014;93, 108S–
13S

2.  Nedeljkovic  et al. Is secondary caries with composites a material-based problem? Dent Mater 31 (2 0 1 5), e247–e277
3.  Data on fi le
4. Nav reģistrēta preču zīme uzņēmumam Dentsply Sirona



Efektivitāte ir atslēga uz 
produktivitāti
Tiešās restaurācijas veido apmēram trešdaļu no vispārējās 
prakses gada ieņēmumiem.
Palielinot II klases apstrādes efektivitāti, tas ietekmētu ikdienas 
zobārstniecības ienākumus.
SDR® tehnoloģija ļauj materiālu vienā reizē uzklāt 4mm lielumā.
Šis automātiski samazina procedūras laiku un vajadzīgā 
inventāra daudzumu.

• Lielapjoma tehnika ļauj ietaupīt līdz pat 40% laika,
salīdzinot ar klasisko slāņošanas tehniku

• Izmantošana bez papildus oderes

• Pašlīmeņojas un neprasa papildus darbības, lai spētu
pielāgoties

Ierastā slāņošanas tehnika
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5. 2010 Survey of Dental Practice – Income from the Private Practice of Dentistry. http://www. ada.org/1444.aspx
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Kā padarīt labāko, vēl labāku ? 
Padariet to daudzpusīgāku.
Ajaunototā SDR® Flow+ formula, šim materiālam piešķir vēl vairāk daudzpusības, 
ieviešot jaunus toņus un paplašinot indikāciju diapazonu.

+ Vairāk toņu
Papildus vienam, universālajam tonim ir trīs jauni SDR® Flow+ toņi, A1, A2 un A3,
lai vēl vairāk palielinātu daudzpusību, plašā klīnisko gadījumu klāstā,
ieskaitot redzamās II klases restaurācijas, priekšzobu restaurācijās, III klases un V klases restaurācijās.



+ Vairāk indikācijas
Pateicoties tā unikālajai ķīmiskajai receptei un 
uzlabotajai nodilumizturībai, SDR® Flow+ materiāls ir 
apstiprināts, lai izmantotu III Klases un V klases 
restaurācijās, kur virsējais kompozīta slānis nav 
vajadzīgs. Šis paplašina mūsu iespējas, iekļaujot 
vairāk restaurāciju klases, nekā citiem plūstošajiem 
materiāliem.

Molāra restaurācija ar SDR® Flow
+ pēc diviem gadiem.
Dr. V. Ehlers

+ Piena sakodiena sānu zobi
Piena molāros SDR® Flow+  var tikt
izmantots bez papildus
kompozītmateriāla pat līdz okluzālajai
virsmai. Ātra un viegla uzklāšanas
tehnika padara to ideālu priekš bērnu
ārstēšanas.

+Bedrīšu un fisūru aizpildīšana
Šaurais kapsulas uzgalis palīdz
materiālam ļoti precīzi ieplūst visās
fisūrās.

Dentsply Sirona iekšējais foto

+Serdes piepildīšana
4mm ar SDR® Flow+ materiālu
padara zoba serdes piepildīšanu
par ļoti ātru un vieglu procesu.

Dr. van der Vyver

Papildu iespējas izmantot SDR® 
Flow+ materiālu



Uzticama adhēzija un cieša 
izolācija augstās C-faktora 
kavitātēs

Pirmstesta kļūmes [%] mikrovilkmes adhezīva stiprības testēšanā, līdz kavitātes apakšai 7,8
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7.  Van Ende A et al., 2016: Eff ect of Bulk-fi lling on the bonding effi  cacy in Occlusal Class I Cavities. J Adhes Dent.; 18(2):119-24
8.  Internal Report Ebert J, Study No 14 1408 (2011). Pieejams pēc pieprasījuma
9.  Nav reģistrēta preču zīme uzņēmumam Dentsply Sirona
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+Uzticama adhēzija
Endodontiskās kavitātes ir īpaši sarežģītas priekš bulk 
fill kompozītmateriāliem, kā arī I Klases kavitātēs.Tas 
palielina saraušanās stresa iespējamību, ko norāda 
augsts C-faktors.Pētījumi liecina par to, kad augsta C-
faktora kavitāte tiek pildīta ar bulk fill materiālu, 
kompozītmateriāla izvēle ir svarīgs elements, lai 
izvairītos no adhezīva atdalīšanās.

SDR® Flow+ materiāls ar SDR® tehnoloģiju, spēj tikt 
galā ar augstām C-faktora kavitātēm, kas palīdz 
izveidot ciešu, koronālo blīvējumu pat priekš pēc-
endodontiskajām kavitātēm.

+Cieša izolācija

"SDR® Flow+ materiāls nodrošina ciešu 
izolāciju endodontiskajās piekļuves kavitātēs 
- kā svarīgs faktors ilgtermiņa endodontiskās 
ārstēšanas panākumiem."

Prof. Dr. Schirrmeister, 
Freiburgas Universitāte, Vācija



Ceram.x Spectra™ ST (n=91)

          Izdzīvoja: 85                    Cieta neveiksmi:  6

Klīnisko pētījumu rezultāti pēc 36 mēnešiem12 J. Burgess and C. Munoz

PĀRBAUDE PĒC 5  GADIEM 11

Kopā tika pārbaudītas 183 I Klases un II Klases restaurācijas.

92 gadījumos tika izmantots SDR® flow+ un Ceram.x Spectra™ 
ST kompozītmateriāls un 91 gadījums tikai ar Ceram.x Spectra™ 
ST kompozītmateriālu ar slāņošanas tehniku.

Novērotāji secināja:

• Abu restaurāciju gadījumos rezultātā bija redzama laba zoba 
virsma, marginālā stabilitāte un krāsu noturība

• Netika novēroti statistiski atšķirīgi neveiksmes gadījumi starp 
bulk fill un slāņošanas tehnikām.

• Pēc restaurācijas sensitivitāte netika novērota vispār

“Pēc piecu gadu pārbaudes 4mm pildīšanas tehnika ar bulk fill 
sveķu kompozītu rādīja nedaudz labāku, bet ne statistiski 
nozīmīgu izturību, pret ierasto 2mm slāņošanas tehniku sānu 
zobu kompozītmateriāla restaurācijās."11

• Nekādu kļūmju, kas saistītas ar SDR® flow+ materiālu

• Nav jutīgums pēc restaurācijas

• Nav negatīvas ietekmes, ja SDR® flow+ radies kontakts 
ar smaganu.

"Dēļ samazinātā stresa sveķos, pētījumu laikā, netika novērots 
atkārtots kāriess, vai citi nevēlami atgadījumi."12

Gadiem ilgi klīniskie panākumi
Kamēr padarot I Klases un II Klases restaurācijas vieglākas  un ātrākas, SDR® tehnoloģija SDR® flow+ materiālā, parāda arī lielisku 
ilgtermiņa uzticamību neskaitāmos klīniskajos pētījumos.

Faktiski, ilgtermiņa lielapjoma restaurācijas, pildītas ar SDR® tehnoloģiju ir ekvivalentas tām restaurācijām, kuras tika veiktas ar 
ierasto slāņošanas tehniku.

Dažādi pētījumi no J.W.V van Dijken and U. Pallesen 10, 11

PĀRBAUDE PĒC 6 GADIEM 10

Kopumā tika novērtētas 98 I Klases un II Klases agrāk veiktās 
restaurācijas. 49 no tām bija pildītas ar SDR® flow+ un Ceram.x 
Spectra™ ST kompozītmateriālu un tāds pats daudzums 
izmantojot tikai Ceram·X kompozītmateriālu ar slāņošanas 
tehniku.

• Klīniski drošs

• Ļoti pieņemama klīniskā izturība

• Klīniskie rezultāti un neveiksmju iespējamība bija ekvivalenta 
ierastajai slāņošanas tehnikai (trīs gadījumi cieta neveiksmi, 
katrā tehnikā)

"Pārbaudē pēc sešu gadu ilga perioda, tika pierādīts, ka bulk fill 
tehnika ir klīniski droša, ļoti pieņemama un klīniski izturīga"

Cieta neveiksmi: 3Izdzīvoja:46

SDR® flow+/Ceram.x Spectra™ ST (n=49)

Ceram.x Spectra™ ST (n=49) 

    Izdzīvoja: 46                  Cieta neveiksmi: 3

Cieta neveiksmi: 4Izdzīvoja: 88

SDR® flow+/Ceram.x Spectra™ ST (n=92)

10. van Dijken JWV, Pallesen U, 2017: Bulk-filled posterior resin restorations based on stress-decreasing resin technology: a randomized, controlled 6-year evaluation.; Eur J Oral Sci. 2017 
Aug;125(4):303-309. 
11. van Dijken JWV, Pallesen U, 2016: Posterior bulk-filled resin composite restorations: A 5-year randomized controlled clinical study; J Dent 2016 Aug;51:29-35
12. Internal report #765-540 (2012-02-17); Data on file
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SDR® fl ow+ Intro Kit with Prime&Bond active 60603032
45 Compula Universal
Compules® Tips Gun
2.5 ml Prime&Bond active
CliXDish
Storage Box

SDR® fl ow+ Compula Refi ll Universal Shade 60603040
15 Compula Universal (0.25g each)

A1 Shade 60603041
A2 Shade 60603042
A3 Shade 60603043

SDR® fl ow+ Compula Eco Refi ll 
Universal Shade 60603033
50 Compula (0.25g each) 

SDR® fl ow+ Syringe Refi ll Universal Shade 61c130G
2x Syringe Universal shade (1g each)
15x Syringe tips

SDR® fl ow+ Syringe Eco Refi ll Universal Shade 60603050
10x Syringe Universal shade (1g each)
60x Syringe tips

SDR® fl ow+ Syringe Tip Refi ll 61c111G
60x Syringe tip

SDR® fl ow+ Bulk Fill Flowable

Informācija priekš pasūtīšanas
Kapsulas Šļirces

Integral to Class II Procedural Success

Palodent® V3
Sectional Matrix System

Ceram.x Spectra™ ST
Universal Restorative

• Pielāgojās zoba dabiskajai formai

• Izveido paredzamu, precīzu un ciešu 
smaganu blīvējumu

• Var tikt izmantots vairākām 
restaurācijām vienlaicīgi 

• Daudzpusība visām kodināšanas metodēm, 
visām indikācijām

• Pašlīmeņojas - mazāk adhezīva uzkrāšanās un 
sausu vietu

• Aktīva mitruma kontrole, kas nodrošina 
uzticamu sniegumu pat pārāk mitrā, vai 
pārāk sausā dentīnā

• Pēc operācijas praktiski nav jutīgums

• Pielāgojas zoba formai un kavitātes sienām, kā 
arī plūstošajam kompozītam, it īpaši SDR® flow+, 
un arī zobārsta ieveidošanas metodēm.

• SphereTEC® apvieno konsistenci ar izcilu 
kompozītmateriāla pretestību pret pilēšanu un 
vieglu ieveidošanu

• Īpašs hameleona efekts, kurš aptver visu VITA* 
skalu, tikai ar pieciem toņiem

©2019 Dentsply Sirona. All rights reserved.
* Not a registered trademark of Dentsply Sirona.

Prime&Bond active™
Universal Adhesive




