TISSUE MANAGEMENT

PEŁNA HEMOSTAZA I
KONTROLA PŁYNÓW
Niezrównane tamowanie krwawienia i retrakcja rozpoczynają się od szybkiej, pełnej hemostazy.
Nikt nie oferuje bardziej kompletnej linii rozwiązań w zakresie tamowania krwawienia i kontroli
wypływu płynu dziąsłowego.

TISSUE MANAGEMENT INFORMACJE TECHNICZNE
Filozofia >>
Od ponad 35 lat lekarze dentyści polegali na produktach
systemu tissue managament firmy Ultradent w zakresie
natychmiastowej hemostazy, dokładnych wycisków i eliminacji
krwawienia i wypływu płynu tkankowego. Nasza kompletna
linia produktów stale ustanawia standardy dla lepszej kontroli
i przewidywalności, jednocześnie oferując dentystom szybkie,
niezawodne rozwiązania w przystępnej cenie.
Co było inspiracją do stworzenia produktów, które zmieniły
sposób postępowania z tkankami w stomatologii?
Filozofia firmy Ultradent dotycząca tamowania krwawienia i
retrakcji zrodziła się z potrzeby dr Dana Fischera.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Stomatologicznym Loma
Linda w latach 70-tych dr Fischer nie był usatysfakcjonowany
jakością preparatów hemostatycznych dostępnych na
rynku. Uważał on, że największymi wyzwaniami podczas
wykonywania wycisków wysokiej jakości była odpowiednia
kontrola krwawienia i przemieszczenie tkanek, konieczne
do dostarczenia masy wyciskowej do szczeliny dziąsłowej
w kontrolowany, przewidywalny sposób. Bez suchego
pola nie byłoby nigdy możliwe uzyskanie wysokiej jakości
odwzorowania brzegu preparacji. Zdeterminowany, by znaleźć
bardziej odpowiedni roztwór hemostatyczny, rozpoczął

eksperymentowanie z nowymi roztworami w laboratorium,
które stworzył w piwnicy swojego domu. Do testowania swoich
wynalazków wykorzystywał własną krew. Miesiące testów
doprowadziły w końcu do stworzenia roztworu hemostatycznego
Astringedent, produktu na bazie siarczanu żelaza (III), który
zapewniał szybką i przewidywalną kontrolę krwawienia i
wypływu płynu dziąsłowego. Dr Fischer rozpoczął produkcję
tego rewolucyjnego, nowego preparatu hemostatycznego w
swoim domu, z pomocą członków rodziny.
Obecnie, po ponad 35 latach, dr Fischer działa jako założyciel
i dyrektor generalny firmy Ultradent, światowego producenta
setek produktów stomatologicznych wysokiej jakości,
zatrudniającego powyżej 1000 osób na całym świecie.
Na drodze firmy Ultradent, pełnej sukcesów i nagród,
Astringedent i inne, kolejne produkty hemostatyczne pozostają
jednymi z najlepiej rozpoznawalnych, najczęściej stosowanych
i najbardziej lubianych produktów firmy.
Dr Dan Fischer zrewolucjonizował zagadnienie tamowania
krwawienia i retrakcji. Obecnie jego oferta produktów do
tamowania krwawienia i retrakcji, w połączeniu z unikalną
procedurą aplikacji, są złotym standardem w uzyskiwaniu
szybkiej, pełnej hemostazy.

„Wyzwaniem numer jeden podczas wykonywania wycisków
wysokiej jakości była odpowiednia kontrola krwawienia i odsunięcie
tkanek, aby móc dostarczać masę wyciskową do szczeliny,
poddziąsłowo, w kontrolowany, przewidywalny sposób. Jest to
niezbędne w stomatologii adhezyjnej.”— dr Dan Fischer
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TISSUE MANAGEMENT
Technika >>
Droga do pomyślnego zatamowania krwawienia i retrakcji to nie tylko wybór właściwych produktów. Wykonywanie prawidłowej
techniki jest niezbędne do szybkiego uzyskania czystego, suchego pola. Jest to niezbędne do wykonania dokładnych wycisków,
nawet cyfrowych, jak również w stomatologii adhezyjnej. W celu spójnego przygotowania pola zabiegowego i osiągnięcia niezawodnej
hemostazy technika musi przebiegać w dwóch etapach:
1. Zatamowanie krwawienia i kontrola wypływu płynu dziąsłowego. Wtarcie żelu w szczelinę sprzyja jego głębokiej penetracji i
pewnie uszczelnia delikatne naczynia włosowate w szczelinie małymi skrzepami. Produkty na bazie siarczanu żelaza (III) zapewniają
koagulację w ciągu kilku sekund. Podczas zabiegu należy utrzymywać szczelinę wilgotną. Po uzyskaniu hemostazy nadmiar skrzepu i
żel należy usunąć silnym sprayem wodno-powietrznym. W przypadku prawidłowego zastosowania metoda ta prowadzi do uzyskania
trwałej hemostazy bez krwawienia spowodowanego sprayem wodno-powietrznym.
2. Retrakcja tkanek. Nić dziana Ultrapak zapewnia doskonałą retrakcję oraz utrzymanie kontroli hemostazy i wypływu płynu
dziąsłowego w przypadku nasączenia roztworem hemostatycznym. Opatentowana, dziana struktura umożliwia łatwe upychanie w
szczelinie, wchłania więcej płynów i rozszerza się w celu właściwej retrakcji lepiej niż w przypadku nici splatanej lub skręcanej.

1. Mocno wcierać środki
hemostatyczne w szczelinę, aż
do zatrzymania krwawienia i
nietworzenia się już skrzepu.

Oś czasu:
Krwawiąca
szczelina

0

2. Końcówka Dento-Infusor
Tip z puszystym „pędzelkiem
wygładzającym” umożliwia infuzję i
czyszczenie w rozciętej szczelinie.

1 minuta
Wetrzeć
mocno środek
hemostatyczny za
pomocą końcówki
Dento-Infusor Tip

Oczyścić szczelinę
sprayem wodnopowietrznym

3. Za pomocą mocnego sprayu
wodno-powietrznego usunąć resztki
skrzepu. Jest to jednocześnie dla
tkanek test jakości hemostazy. Jeśli
krwawienie nadal się utrzymuje,
powtórzyć technikę infuzyjną.

2 minuty

3 minuty

W razie potrzeby
powtórzyć
aplikację środka
hemostatycznego

„W stomatologii jest wiele produktów i procedur, których
efekt zależy od techniki wykonania. Dotyczy to zwłaszcza
tamowania krwawienia. Po właściwym wykonaniu efekt jest
wspaniały! Rezultaty są widoczne prawie natychmiast. W

Po całkowitym zatamowaniu
krwawienia doskonałą retrakcję
uzyskuje się poprzez zastosowanie
dzianej nici Ultrapak.

Wykonać końcowe
czyszczenie/
test mocnym
sprayem wodnopowietrznym

Wprowadzić
nasączoną nić
(nici) Ultrapak i
pozostawić na 1-3
minuty

4 minuty
Usunąć nić (nici)
Ultrapak; zastosować
spray wodnopowietrzny; osuszyć
powietrzem

przypadku niewłaściwego postępowania krwawienie nie jest
zatamowane, a koszmarny skrzep jest wszędzie.”
				
— dr Dan Fischer
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TISSUE MANAGEMENT PRODUKTY
ASTRINGEDENT®

15,5% siarczan żelaza (III)

ASTRINGEDENT® X

12,7% roztwór żelaza

Nagroda
„Reality 4 Star”

• Tamuje krwawienie w ciągu paru sekund
• Bardziej łagodny dla tkanek niż roztwory na bazie
pentasiarczanu (VI) diwodorotlenku tetrażelaza (III)
• Stosowanie jako alternatywa dla formokrezolu w
pulpotomii przyżyciowej

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek
procedury adhezyjnej konieczne jest
zatamowanie krwawienia.

Pacjent z ciężką próchnicą na linii
dziąseł wskutek suchości jamy
ustnej spowodowanej lekami.

Podczas opracowania usuwana jest
próchnica, co prowadzi do krwawienia
dziąseł. Roztwór hemostatyczny
Astringedent X i końcówka DentoInfusor® Tip ułatwiają uzyskanie pełnej
hemostazy, nawet w najtrudniejszych
przypadkach.

Uzyskana głęboka hemostaza,
preparacja jest gotowa do
odbudowy lub założenia
koferdamu.

„Preparat hemostatyczny Astringedent był pierwszym
produktem wynalezionym przeze mnie ponad 35 lat temu,
aby pokonać frustrację pojawiającą się w sytuacjach, gdy nie
mogłem zatamować krwawienia przed pobraniem wycisku.”
— dr Dan Fischer
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W szczególnie trudnych przypadkach krwawienia zalecane
jest korzystanie z roztworu hemostatycznego Astringedent X.
Podczas gdy jego silny skład chemiczny nie jest tak łagodny
dla tkanek jak inne środki hemostatyczne firmy Ultradent,
jest on nadal mniej kwasowy niż konkurencyjne roztwory na
bazie pentasiarczanu (VI) diwodorotlenku tetrażelaza (III).

Zdjęcie: dr Bruce LeBlanc

Oryginalny preparat hemostatyczny, czyli roztwór
hemostatyczny Astringedent, pozostaje „klasycznym”
środkiem hemostatycznym do tamowania krwawienia i
wypływu płynu dziąsłowego. Ponieważ roztwór hemostatyczny
Astringedent może zatamować krwawienie w ciągu kilku
sekund, nadaje się on do stosowania podczas wielu różnych
zabiegów, w tym protetyki stałej, leczenia zachowawczego
oraz periodontologicznego. Jest również zalecany do wypełnień
wstecznych, gingivectomii, odsłanianiu zatrzymanych
zębów oraz pulpotomii. Środek hemostatyczny Astringedent
można także stosować do zapobiegania przeciekowi
spowodowanemu przez zanieczyszczenie płynem dziąsłowym
w leczeniu adhezyjnym.

„Tkanki się zagoją, ale przeciekające, słabo dopasowane
krawędzie nigdy się nie zagoją... Nigdy nie należy wykonywać
leczenia adhezyjnego, nigdy nie wykonywać wycisków poza
kontrolą.” — dr Dan Fischer

PRODUKTY

TISSUE MANAGEMENT

VISCOSTAT®

VISCOSTAT® CLEAR

20% siarczan żelaza (III)

25% chlorek glinu

Nagroda
„Reality 5 Star”

Nagroda
„Reality 4 Star”

Nagroda Dental
Townie Choice

Nagroda Dental
Townie Choice

Roztwór hemostatyczny ViscoStat jest jednym z najłagodniejszych preparatów hemostatycznych do umieszczania na
strukturach zmineralizowanych zęba. Jego zmatowiona krzemionka różni się od środka hemostatycznego Astringedent.
Ma ona bardziej lepką konsystencję, która nie wypływa i nie
kapie. W skład roztworu hemostatycznego ViscoStat wchodzą
opatentowane środki wiążące i pokrywające, chroniące tkanki podczas uzyskiwania pełnej hemostazy i kontroli wypływu
płynu dziąsłowego w ciągu kilku sekund. Lepki, powodujący krzepnięcie roztwór nadaje się do różnych zabiegów
stomatologicznych i chirurgicznych w obrębie jamy ustnej
do zatrzymywania powierzchniowego krwawienia z naczyń
włosowatych i można go stosować w takich zabiegach jak
protetyka stała, leczenie odtwórcze i zachowawcze oraz periodontologiczne, wypełnienia wsteczne, gingivectomii, odsłanianiu zatrzymanych zębów oraz pulpotomii. Roztwór hemostatyczny ViscoStat można również stosować jako „środek
utrwalający” w pulpotomii lub jako pomoc do zapobiegania
przeciekowi spowodowanemu przez zanieczyszczenie płynem dziąsłowym w leczeniu adhezyjnym.

Preparat hemostatyczny ViscoStat Clear jest zalecany do
odbudowy zębów w odcinku przednim, ponieważ szybko
tamuje mniejsze krwawienia bez pozostawiania resztek.
Opatentowana, łagodna dla tkanek formuła krzemionkowa
tymczasowo zamyka końce naczyń włosowatych, powodując
w nich pęcznienie kolagenu. Proces ten szybko tamuje
mniejsze krwawienia bez tworzenia skrzepu lub pozostawiania
pozostałości środka hemostatycznego na preparacji, dzięki
czemu zęby i tkanki miękkie nie są przebarwione, co jest
nadzwyczaj ważne w „strefie estetycznej”. W przeciwieństwie
do innych roztworów hemostatycznych na bazie siarczanu
żelaza (III), preparat hemostatyczny ViscoStat Clear nie ma
negatywnego wpływu na wiązanie.
• Tamuje niewielkie krwawienie w strefie estetycznej
• Przezroczysty żel nie pozostawia resztek i daje się
łatwo spłukać
• Wygodna aplikacja bezpośrednia minimalizuje
straty materiału
• Niekapiący żel jest lepki, ale łatwy do rozprowadzenia
• Nie ma negatywnego wpływu na wiązanie*

• Pełna hemostaza w ciągu paru sekund, 			
oszczędzająca czas
• Niezwykła łagodność dla tkanek twardych i miękkich
• Eliminuje zanieczyszczenie płynem dziąsłowym,
zapewniając optymalne wiązanie
• Redukuje liczbę kosztownych powtórnych wycisków
• Doskonale nadaje się do pulpotomii przyżyciowej
„Podczas pracy w gabinecie z moją córką Jaleena najczęściej
używam preparatu hemostatycznego ViscoStat. Jest
to prawdziwa pomoc i rozwiązanie problemu w wielu
nieprzewidzianych sytuacjach związanych z krwawieniem,
wypływem płynu dziąsłowego itp.” — dr Dan Fischer

Preparat hemostatyczny ViscoStat
Clear jest idealny do odbudowy
zębów w odcinku przednim,
ponieważ nie przebarwia zęba ani
tkanek.
*Dane z badań własnych.

Tępo zakończona, wygięta kaniula z
puszystym pędzelkiem na końcówce
Metal Dento-Infusor Tip umożliwia
tymczasowe zamknięcie przez
środek hemostatyczny ViscoStat
Clear końców naczyń włosowatych
poprzez spowodowanie pęcznienia
kolagenu.
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TISSUE MANAGEMENT PRODUKTY
®

NIĆ DZIANA ULTRAPAK

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Upychacze
Fischera do
nici Ultrapak®

Cienkie, ząbkowane upychacze

Nagroda
„Reality 5 Star”

Nagroda Dental
Townie Choice

ORYGINALNA NIĆ DZIANA Dzięki
łatwemu upychaniu, doskonałej
absorpcji i nadzwyczajnej retencji,
opatentowanej oraz dzianej
strukturze nić Ultrapak jest
już od wielu lat preferowanym
produktem.

Pełne, zakończone powodzeniem tamowanie krwawienia
i retrakcja wymagają pochłaniającej nici dzianej Ultrapak
w celu skutecznego odsunięcia dziąsła. Nici skręcane i
splatane nie są tak łatwe do zakładania i retrakcji tkanek
jak nić dziana Ultrapak. Wykonana w 100% z bawełny,
uformowana w zazębiający się łańcuszek składający się
z tysięcy drobnych pętelek, nić ta jest łatwa do upychania
poniżej brzegu dziąsłowego. Dzięki wyjątkowemu utkaniu
nici wywierają po upchaniu lekki i stały ucisk na zewnątrz,
gdy pętelki próbują się rozprężać, zapewniając optymalne
odsunięcie tkanek w ciągu jednej do trzech minut. W
przypadku nasączenia środkiem hemostatycznym, takim
jak preparat hemostatyczny ViscoStat, i pozostawienia na
miejscu podczas leczenia odtwórczego nić zarówno tamuje
krwawienie, jak i kontroluje wypływ płynu dziąsłowego.
• Zapewnia szybkie odsunięcie tkanek, dokładne krawędzie
• Ułatwia upychanie i pozostaje na miejscu lepiej niż
jakiekolwiek inne nici skręcane lub splatane
• Ulega kompresji podczas zakładania i następnie rozszerza
się w celu optymalnej retrakcji
• Nie wkręca się w wiertło diamentowe
• Jasne kolory ułatwiają zlokalizowanie i usuwanie
„Nić dziana Ultrapak oznacza nowy, wspaniały wymiar
stomatologii zachowawczej oraz wykonywania koron i
mostów.”
— dr Dan Fischer
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Te upychacze są specjalnie opracowane w celu ułatwienia
umieszczania nici Ultrapak.
Ich cienkie krawędzie i drobne ząbki zagłębiają się w nitkę,
zapobiegając jej ześlizgiwaniu się i zmniejszając ryzyko
rozcięcia przyczepu nabłonkowego. Dostępne w małych i
standardowych rozmiarach.
Główka pod kątem 45° względem uchwytu: najpopularniejsze, z trzema stronami do upychania, bez konieczności
przerzucania instrumentu
Główka pod kątem 90° i równoległa względem uchwytu: z trzema stronami do upychania, jedna główka jest w
linii z trzonkiem, a druga jest pod kątem prostym względem
trzonka

Upychacze do
nici Ultradent®
Cienkie, koliste,
gładkie upychacze

Te cienkie, gładkie upychacze do nici są przeznaczone do
umieszczania i wciskania nici posuwistymi ruchami wokół
preparacji. Cienka główka zagłębia się w nić, a gładka, kolista główka umożliwia umieszczanie nici wokół preparacji,
bez podnoszenia narzędzia. Dostępne w małych i standardowych rozmiarach.

PYTANIA

TISSUE MANAGEMENT

Często zadawane pytania >>
Próbowałem zalecanej metody używając preparatu hemostatycznego ViscoStat, ale wystąpiły problemy z czarnym skrzepem
przyklejonym do kikutów. Było to bardzo trudne do usunięcia.
Podczas zajmowania się szczeliną asystentka powinna wielokrotnie używać sprayu i odsysać. Samo odsysanie doprowadzi do
wysuszenia, a wtedy usunięte skrzepy mogą rzeczywiście trwale
się przykleić. Nie należy się bać, że spray zmniejszy działanie
hemostatyczne. W przypadku używania razem z końcówką DentoInfusor Tip i przy odpowiedniej technice wcierania preparaty hemostatyczne ViscoStat i Astringedent utrzymają hemostazę mimo
używania sprayu i odsysania.
Jeśli krwawienie jest niewielkie, preparat hemostatyczny
ViscoStat Clear może być dobrą alternatywą.
Próbowałem zalecanej metody używając preparatu hemostatycznego ViscoStat, ale hemostaza była niepełna.
Podczas aplikacji preparatu hemostatycznego ViscoStat ważne
jest wywarcie odpowiedniej siły końcówką Dento-Infusor Tip.
Tylko wtedy preparat na bazie siarczanu żelaza (III) może wniknąć
w końce naczyń włosowatych. Odpowiedni nacisk powoduje
również usunięcie skrzepów. Przy prawidłowym postępowaniu
widoczne są wtedy tylko małe, ciemne plamki u podstawy szczeliny.
Aplikacja środka hemostatycznego przed użyciem nici retrakcyjnej wydaje się być zbyt czasochłonna.
To wrażenie jest mylne. Czas wymagany na właściwe zakończenie tej procedury pozwala zwykle zaoszczędzić na czasie
całego zabiegu. Aplikacja środka hemostatycznego w szczelinie
jest rzeczywiście dodatkowym etapem, ale zapewnia, że nici
retrakcyjne będą musiały być na miejscu tylko przez 1‑2 minuty
do uzyskania pełnej retrakcji. Natomiast bez tego etapu nici
muszą być często trzymane przez 5‑10 minut, a nawet dłużej!
Prawidłowe zatamowanie krwawienia i retrakcja jest, jak udowodniono, najszybszą i najskuteczniejszą metodą hemostazy w
szczelinie.
Inną korzyścią prawidłowego zatamowania krwawienia i retrakcji
jest fakt, że już nigdy nie będzie konieczne powtarzanie wycisku
z powodu krwawienia. Zaoszczędzi to masę czasu i zapewni
również mniej problemów podczas wpasowywania koron i
mostów, ponieważ będą lepiej pasować do brzegu preparacji.
Technika ta stanowi różnicę podczas wykonywania uzupełnień
adhezyjnych. Zapewnia niezawodne wiązanie bez przebarwienia
filarów.
Pracuję już z płynem zawierającym chlorek glinu do nasączania
nici retrakcyjnej. W czym preparat hemostatyczny ViscoStat jest
lepszy? Jest on wszak również na bazie chlorku glinu.
Baza chemiczna może jest taka sama, ale preparat hemostatyczny ViscoStat Clear oferuje dwie wyraźne zalety: jego postać
żelu umożliwia dokładną aplikację bez wypływania i można

go również wetrzeć do szczeliny końcówką Dento-Infusor Tip.
Właściwa aplikacja końcówką Dento-Infusor Tip potęguje działanie chlorku glinu.
Czy mogę stosować mikropędzelki, peletki lub jednorazowe pędzelki zamiast końcówki Dento-Infusor Tip?
Końcówka Dento-Infusor Tip jest istotnym przyrządem do właściwego zatamowania krwawienia i retrakcji. Umożliwia ona
wywieranie właściwego nacisku podczas aplikacji preparatu
hemostatycznego, co optymalizuje działanie hemostatyczne.
Użycie strzykawki i końcówki do aplikacji preparatu hemostatycznego eliminuje konieczność używania specjalnego naczynia, co
jest konieczne w przypadku innych metod aplikacji. Końcówka
Dento-Infusor Tip jest bez porównania najlepszą metodą aplikacji.
Zlecam w aptece przyrządzanie moich roztworów do tamowania
krwawienia. Jest to tańsze.
Rzeczywiście istnieje możliwość uzyskiwania roztworów hemostatycznych w aptece. Jednak takie roztwory mają pewne wady.
Często nie są stabilne w dłuższej perspektywie i rozpuszczają się
dość szybko, przez co stają się nieskuteczne. Są one również
bardzo kwasowe i często nie są buforowane, co może mieć
działanie wytrawiające na ząb. Nie są to lepkie roztwory i mają
skłonność do wypływania, co sprawia, że dokładna aplikacja jest
trudna.
Ponadto 1,2 ml strzykawki aplikacyjne roztworów ViscoStat i
ViscoStat Clear można szybko, łatwo i czysto napełniać przy
użyciu strzykawek IndiSpense. Można ich również używać w oszczędzający i celowy sposób, a aplikacja środka hemostatycznego
może być efektywniejsza przy użyciu końcówki Dento-Infusor Tip.
Chciałbym używać środki zawierające adrenalinę.
Środki zawierające adrenalinę mają bardzo silne działanie zwężające naczynia, co przyczynia się do suchego pola zabiegowego.
Działanie na układ krążenia pacjenta bywa problematyczna. Poza
tym jednoczesne stosowanie preparatów na bazie siarczanu
żelaza (III) i adrenaliny mogłoby prowadzić do niebiesko-czarnego
przebarwienia, które jest trudne do usunięcia.
W przypadku prawidłowej aplikacji roztwór hemostatyczny i nić
retrakcyjna nasączona roztworem hemostatycznym mogą zatamować krwawienie bez powodowania ryzyka dla pacjenta.
Dlaczego nici Ultrapak nie są wstępnie nasączone?
Wstępnie nasączona nić jest skuteczna tylko wtedy, gdy u
pacjenta występuje wystarczająca ilość płynu dziąsłowego do
aktywacji suchego roztworu. Dlatego efekt jest względnie zawodny. Lepiej jest nasączyć nić retrakcyjną w świeżym roztworze
hemostatycznym w specjalnym naczyniu lub użycie końcówki
Dento-Infusor Tip. Należy użyć ViscoStat Clear do nasączenia
nici Ultrapak i niezwłocznie upakować ją w szczelinie po wtarciu
roztworu hemostatycznego.
„Nasze produkty do tamowania krwawienia i retrakcji
stworzyły fundamenty dla naszej firmy i staliśmy się dzięki
nim znani.” — dr Dan Fischer
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