
ASYSTA DENTYSTYCZNA16
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P olega ona na wypełnie-
niu płynną żywicą mikropo-
rów szkliwa, które powstały 
w wyniku utraty minera-
łów. Celem tego zabiegu jest 

uszczelnienie zniszczonej powierzchni 
światłoutwardzalną, płynną żywicą.
Do wypełnienia pustych przestrzeni w struk-
turze szkliwa i 1/3 grubości zębiny docho-
dzi dzięki działaniu sił kapilarnych. Żywica, 
która wypełnia te przestrzenie, nie tylko sta-
bilizuje infiltrowaną strukturę, ale, co równie 
ważne, stanowi barierę izolującą od oddzia-
ływania bakterii kariogennych oraz niesprzy-
jającego środowiska (spadek pH), co zapo-
biega utracie minerałów. Producent preparatu 
Icon DMG dedykuje go do mikroinwazyjnego 
leczenia wczesnego stadium próchnicy (mak-
symalna głębokość ubytku D1*) w obszarze 
proksymalnym oraz ograniczonych szkliwem 
w obszarze przedsionkowym.
Mimo że białe plamy (ang. white spot lesions) 
kojarzą się klinicystom głównie z deminerali-
zacją spowodowaną niewystarczającą higieną 
jamy ustnej, dietą bogatą w cukry i produkty 
obniżające pH śliny (co prowadzi do wystą-
pienia wczesnego etapu próchnicy) warto 
pamiętać, że takie zmiany mogą być również 
niepróchnicowego pochodzenia. Etiologia 
białych plam niepróchnicowego pochodze-
nia jest bardzo zróżnicowana, ich przyczyną 

INFILTRACJA 
PŁYNNĄ ŻYWICĄ 
– remedium na białe plamy 
niepróchnicowego pochodzenia

Metoda infiltracji 
płynną żywicą 

stosowana jest głównie 
do leczenia powierzchni 

zdemineralizowanych 
szkliwa oraz zębiny 
do 1/3 jej grubości. 
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mogą być anomalie zębowe lub czynniki 
zewnętrzne, np.: fluoroza, zespół MIH (hipo-
mineralizacja trzonowcowo-siekaczowa), leki 
przyjmowane w okresie mineralizacji szkliwa, 
urazy i inne. 
Istotnym elementem w procedurze infiltra-
cji płynną żywicą jest dokładne wypolerowa-
nie powierzchni po zabiegu, ponieważ po spo-
limeryzowaniu żywicy na powierzchni zęba 
powstaje cienka, delikatnie chropowata war-
stwa. Aby zapobiec przebarwieniom i akumu-
lacji biofilmu w tym obszarze, należy dokład-
nie wypolerować powierzchnię poddaną 
infiltracji. 
Podczas zabiegu zęby poddawane są trawie-
niu 15-proc. kwasem solnym (Icon Etch) oraz 
całkowitej dehydratacji przy pomocy alkoholu 
etylowego (Icon Dry), co powoduje, że osta-
teczny efekt estetyczny będzie widoczny 
po około tygodniu (gdy nastąpi uwodnienie 
zębów).

Case study
35-letni pacjent z białymi, rozsianymi zmia-
nami usytuowanymi na zębach obu łuków. 
Zmiany nie mają charakteru zmian próchni-
cowych, są pasmowate, ciągnące, o kredowym 
kolorze. Z wywiadu: pacjent często choro-
wał w dzieciństwie i przyjmował antybiotyki. 

Higiena: niewystarczająca, miejscowo płytka 
bakteryjna, osad, lekki stan zapalny dziąseł. 
Uwagi dodatkowe: potrzeba leczenia zacho-
wawczego i ortodontycznego.
U pacjenta przeprowadzono infiltrację zębów 
11 i 21 preparatem Icon. Przeprowadzono 
instruktaż higieny jamy ustnej, dobrano 
przybory i produkty do domowej higieny 
jamy ustnej. Pacjent jest zadowolony z uzy-
skanych efektów, został umówiony na zabieg 
profesjonalnej higienizacji, leczenie zacho-
wawcze oraz dalsze zabiegi infiltracji. Został 
poinformowany o konieczności zachowa-
nia „białej diety” przez najbliższe 48 godzin 
(fot. 7-8).

Podsumowanie
Zabieg infiltracji płynną żywicą daje dużo 
możliwości zarówno w leczeniu obszarów 
znacznie zdemineralizowanych (co zdarza 
się często po zakończeniu leczenia ortodon-
tycznego), jak i w niwelowaniu zmian o nie-
próchnicowym pochodzeniu. Chcąc posze-
rzyć wachlarz swoich usług, warto rozważyć 
wprowadzenie tego zabiegu do gabinetu sto-
matologicznego. 

* Radiologiczna klasyfikacja głębokości ubytków 
na podstawie zdjęć skrzydłowo-zgryzowych 
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Zabieg infiltracji płynną żywicą
Procedura zabiegu infiltracji płynną żywicą: 
1. Przygotowanie powierzchni – oczyszczenie (np. piaskowanie).
2. Jeżeli istnieje potrzeba, należy zabezpieczyć tkanki miękkie – koferdam/płynny 

koferdam.
3. Naniesienie preparatu trawiącego Icon Etch na 2 minuty.
4. Spłukiwanie wytrawiacza przez 30 sekund.
5. Osuszenie powierzchni przez 30 sekund strumieniem powietrza.
6. Kilkukrotne powtórzenie kroków nr 3-5 (wytrawianie, płukanie i suszenie).
7. Naniesienie Icon Dry (etanol) w celu całkowitego osuszenia pola zabiegowego.
8. Naniesienie infiltratu Icon Infiltrant na 3 minuty.
9. Usunięcie nadmiaru preparatu (jeżeli jest taka konieczność), kontrola 

powierzchni stycznych za pomocą nici dentystycznej.
10. Utwardzenie powierzchni po 3 minutach infiltracji światłem lampy 

polimeryzacyjnej przez 40 sekund.
11. Ponowne naniesienie cienkiej warstwy infiltratu Icon Infiltrant na minutę. 
12. Usunięcie nadmiaru preparatu (jeżeli jest taka konieczność), kontrola 

powierzchni stycznych za pomocą nici dentystycznej.
13. Utwardzenie powierzchni po ponownej infiltracji światłem lampy 

polimeryzacyjnej przez 40 sekund.
14. Wypolerowanie powierzchni infiltrowanej.

Fot. 1. Nanoszenie płynnego koferdamu
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Fot. 2. Aplikacja wytrawiacza Icon Etch

Fot. 3. Spłukiwanie wytrawiacza
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Fot. 4. Osuszanie powierzchni

Fot. 5. Nanoszenie infiltratu Icon Infiltrant
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Fot. 6. Polimeryzacja infiltratu

Fot. 7. Polerowanie

6

7



ASYSTA DENTYSTYCZNA22

Praca z pacjentem

Fot. 8. Stan przed zabiegiem infiltracji zębów 11 i 21

Fot. 9. Stan bezpośrednio po zabiegu infiltracji zębów 11 i 21
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