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A kerámia anyagok alkalmazása a fogászat és különösen a fogpótlástan területén 

évtizedek óta sikeres. Az indikációs területük fejlődése a jacket-kerámia fogaktól 

indult, át a kerámia leplezésen, egészen napjaink préskerámia és cirkónium oxid vázas 

megoldásain át. A leplező kerámiáknál észlelhető alacsony belső kohézió és a 

törékenység a mai napig klinikai felhasználhatóságuk korlátja. 

 

Az egyre terjedő fullkontúr kerámia megoldások mellett a cirkónium oxid és fémkerámia 

munkák még mindig a leggyakrabban alkalmazott, bizonyítottan tartós fogpótlások, 

megfelelő fizikai tulajdonságokkal, azonban elmondható, hogy a fémkerámia restaurátumok 

mintegy 2-8%-ánál mégis a leplezés fraktúrája következik be. A carieses lézió után ez 

a második leggyakoribb oka a rögzített fogpótlások idő előtti cseréjének. 

 

A kerámia fraktúra főleg azon régiókban következik be frekventáltan, ahol vékony 

a rétegvastagság, vagy megnövekedett nyíróerők hatnak. Mindkét faktor jelentős lehet az 

esztétikailag fontos szemfogak régiójában, ahol egy sérülés könnyen felkelti 

a figyelmet, ezzel kellemetlenséget okozván a páciensnek. 

 

A fraktúrák főbb kiváltó tényezői általában parafunkciók, mechanikus erőhatások, 

csonkelőkészítési, vagy korona tervezési hibák, elégtelen okkluzális kontaktok, esetleg 

gyengült belső kohézió a kerámiában, vagy a fém és kerámia között. 

Ezek az anyag lepattogzódásához vezethetnek, fémkerámia munkáknál a leplezés részleges, 

vagy teljes leválásához, mely főleg a fém és a kerámia közötti gyenge kötőerőnek 

köszönhető. Bár ezen kerámia fraktúrák gyors javítása kívánatos lenne, 

ez általában elmarad, vagy csak későn következik be. Ez gyakoribb, ha törésfelszín nem éri el 

a fémvázat, vagy a páciensnek nem okoz problémát esztétikailag, funkcionálisan, vagy nem 

marad vissza érdes felszín. 

  



Gyakorta előfordul, hogy a fogorvos ezen fraktúrált felszíneket csak felpolírozza, mert a 

tartós és adekvát intraorális helyreállításról nincs ismerete. Fogorvosi szemmel a kerámia 

töréseket fontos megjavítani, hogy a funkció és az esztétika helyre legyen állítva. 

A fraktúrált felszínek javíthatóak intraorálisan, direkt módon kompozit segítségével, 

különleges kezelési protokollt alkalmazva a sérült korona eltávolítása nélkül. Ez nemcsak 

funkcionális és esztétikai javulást eredményez, de a páciensek elégedettségét is elnyeri. 

 

A kerámia és kompozit közötti megfelelő kötőerő eléréséhez előzetes mechanikai, vagy 

kémiai megfontolások szükségesek. Ezek növelik a kötőerőt a javító anyag, mely általában 

kompozit, és a kerámia felszín között, ahol a precíz kezelési protokollt a fraktúra típusához és 

a javítandó felszínhez egyénileg kell igazítani. A számos eddig leírt javítási technikának és a 

rendelkezésre álló anyagok sokféleségének köszönhetően, a fogorvosnak nehéz kiválasztania 

a megfelelőt az adott szituációhoz.  

 

A szakirodalom is csak limitált segítséget nyújt e téren, mivel mind a vizsgálati módszerek, 

mind a kötési erők nagyon különbözőek. A legtöbb javító rendszer teljes szettben kapható, 

melynek állandóan rendelkezésre kellene állnia. Mivel ezek viszonylag ritkán kerülnek 

felhasználásra, a különböző komponensek vagy lejárnak, vagy a használati útmutatót kell 

újraolvasni - egyszóval a klinikai alkalmazásuk nem ideális. 

 

A GLUMA Bond Universal kifejlesztésével a Heraeus Kulzer céljául tűzte ki jelen anyagnak 

nemcsak a mindennapi adhezívként való alkalmazását, hanem fém- és kerámia felszínek ezzel 

történő kondícionálását is. Az alábbi esetbemutatás egy fraktúrált kerámialeplezésű fémvázas 

korona helyreállítását mutatja be GLUMA Bond Universal és Charisma Diamond 

segítségével.  

 
GLUMA Bond Universal – Az adhezív 

 

A GLUMA Bond Universal egy fényrekötő, univerzális, all-in-one adhezív. 

Széles körű felhasználhatósága kevéssé technika szenzitív, mely könnyen kontrollálható, 

követvén a használati utasítást és a szakmai indikációkat. 

 

Ez egy univerzális adhezív, mely nemcsak szelektív zománc savazással, total-etch, vagy self-

etch technikával használható, de számos más fogászati anyaggal is kötést létesít, mint például 

a fémek, a kompozitok vagy a kerámiák felszínei. 

 



A szilikát kerámiákhoz (üvegkerámiák) való adhézió kialakulásához azok munkafelületének 

előkezelése szükséges GLUMA Ceramic Primerrel. Ezen fontos tulajdonságával a 

GLUMA Bond Universal kiválóan alkalmazható intraorális adhezív.  

 

Az egyszerű munkafolyamat, ahol maximum 2 üvegcse szükséges, a zománc és a dentin 

savazásának mellőzése, a csökkentett technika szenzitivitás, valamint a megnövekedett 

szájállóság különösen meggyőzőek a klinikumban. Az anyag mindenféle fogászati felszínen 

alkalmazva, minden típusú adhezív kezelésre alkalmas. 

 

GLUMA Bond Universal – Működési elv 

 

A GLUMA Bond Universal adhéziója elsődlegesen a 4-META és MDP funkcionális 

monomereknek köszönhető. Ezek savas csoportjaik segítségével érik el a zománc és a dentin 

megfelelő mértékű demineralizációját. Mélységben penetrálnak a demineralizált területbe, 

és optimális kapcsolatot és összeköttetést létesítenek a kompozittal a további metakrilát 

monomerjeik segítségével. 

 

Mindkét monomer képes kémiailag kapcsolódni a hidroxiapatit calcium ionjához. 

Az MDP egy további tulajdonsága, hogy képes fémhez és oxidkerámiákhoz kötődni, mely 

lehetővé teszi a GLUMA Bond Universal javító adhezívként történő használatát direkt 

intraorális kompozíciós javításoknál. A szilikát/üvegkerámia helyreállításoknál 

GLUMA Ceramic Primer alkalmazása is javasolt, az adhezív ideális funkcionalitása végett.  

 

Ennek eredményeként egy erősebb kémiai adhézióval rendelkező, szilanizált felszín jön létre. 

Hidroxil csoportjai révén a szilán egy bifunkciós molekulaként viselkedik az adhezív és a 

kerámia felszín szilikon-dioxid csoportjai között.  

 

A 4-META molekula kifejezetten a dentinhez való kötődést segíti elő. A széleskörű 

felhasználási lehetőségei miatt a GLUMA Bond Universal adhezív lefed minden indikációs 

területet a fogorvosi praxisban. Mindemellett lehetőséget biztosít a fogorvosnak, hogy 

eldöntse, hogy mikor és hol kívánja alkamazni a foszforsavat, valamint total-etch, self-etch, 

vagy éppen szelektív zománc savazásos technikát kíván- e alkalmazni.  

 

 

 



Előnyös adhéziós és javításra alkalmas tulajdonságai mellett, a GLUMA Bond Universal 

indirekt restaurátumok rögzítésénél is hasznos.  

 

Az anyag kibővült alkalmazási lehetőségei miatt mindössze egyetlen másik anyag szükséges 

a ragasztás során. A GLUMA Bond Universal egyesíti a korábbi adhezív rendszerek 

tulajdonságait és lehetőségeit, ezáltal jelentős klinikai előnyöket kínálva. 

 

Szemben számos más univerzális adhezívvel, a GLUMA Bond Universal nemcsak direkt 

kompozit restaurációknál használható, hanem minden fényrekötő, önkötő és duál kötésű 

kompozit cement használata előtt is.  

 
 

Kerámia leplezés javítása GLUMA Bond Universal & Charisma Diamond 

segítségével 

Klinikai esetismertetés 

 

Fémkerámia koronákat viselő páciens érkezett a rendelőbe a 23-as fogon lévő porcelán 

leplezés lepattanása miatt (Ábr. 1,2). Az előző fogorvos által készített koronák elkészültének 

ideje és a felhasznált anyagok típusa a páciens számára ismeretlen volt. A pácienst 

különösképpen a lepattant felszín érdessége és esztétikai megjelenése nyugtalanította. 

A klinikai vizsgálat a páciens fogainak konzerváló fogászati beavatkozásokkal, valamint 

fogpótlással történő helyreállítás szükségességét mutatta meg. Generalizált vékony 

ínyrecesszió kifejezetten a szemfog régióban volt megfigyelhető. A szájhigiéné mértéke jónak 

mondható, a 23-as fogon lévő korona széle ugyan látható, de klinikai rendellenességnek nincs 

jele (Ábr. 2). Sem a korona, sem pedig a koronai szél jelenlegi állapotában nem indokolja 

a teljes korona cseréjét. A pácienssel történő egyeztetést követően a korona direkt, intraoralis 

helyreállítására esett a választás, melyhez a Charisma Diamond nano-hybrid kompozit lett 

felhasználva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ábra 

A kiindulási helyzet a fémkerámia pótlás 
leplezésének lepattanását mutatja mesiálisan 

a 23-as fogon. 

2.ábra 

A 23-as fog lepattant része közelebbről. 
Úgynevezett egyszerű törés, amikor csak a 
kerámia rész érintett a fémváz expozíciója 

nélkül. 



A 23-as fogon lévő kerámia leplezés lepattanása úgynevezett egyszerű törésnek számít, mivel 

a letörött rész teljes egészében a kerámiában helyezkedik el, a fémváz expozíciója nélkül. 

A fog polírozását követően kofferdám izolálás került felhelyezésre, majd a törésszélek 

kb. 1mm szélességben egy finomszemcsés gyémánt fúróval lettek kiterjesztve. 

 

Ezután alapos lemosást és szárítást követően a teljes felszín egy szilikon-karbid kő 

segítségével lett felérdesítve. Az így előkészített kerámia felszín könnyen 

megkülönböztethető a környező részektől (Ábr. 3). Alternatívaként az intraorálisan 

alkalmazott, homokfújásos technika alumínium-oxid felhasználásával kivitelezhető, a 

lágyszövetek megfelelő védelme mellett. Intraoralisan, a szilikát kerámia felszín folysavas 

előkezelése magas kockázata miatt elhagyható. 

A GLUMA Ceramic Primer vékony rétegben került felvitelre a tiszta és száraz kerámia 

felszínre (Ábr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GLUMA Ceramic Primer felvitele kötelező lépésként csak azon adhezív bond mellett 

alkalmazható, amelyet szilikát kerámián, üvegkerámián vagy lítium diszilikáton használunk.  

 

A kompozithoz, fémhez, cirkónium-oxidhoz vagy alumínium-oxidhoz a GLUMA 

Ceramic Primerrel történő előkezelés nem szükséges. Amennyiben – ahogyan ebben az 

esetben is – a javítani kívánt kerámia anyaga ismeretlen, a GLUMA Ceramic Primer 

nyugodtan alkalmazható a kötőerő gyengülése nélkül. 

  

3.ábra 

A lepattant kerámia felszín előkészítése 
GLUMA Bond Universal felviteléhez: 

A felszín kb. 1mm szélességben kiterjesztésre és 
felérdesítésre került a törésszélek mentén 
finomszemcsés gyémánt fúrót és szilikon-

karbid követ használva, ezt követően a felszínt 
lemosva és szárítva. 

4.ábra 

GLUMA Ceramic Primer felvitele a 

felérdesített és leszárított felszínre. 

 



A GLUMA Ceramic Primer a felérdesített felszínen egyenletesen egy bondecsettel lett 

eloszlatva. A megnedvesített felszíneket könnyű elkülöníteni a még nem kezelt felszínektől, 

mivel ezek fényesek. A GLUMA Ceramic Primer 20 másodpercig maradt a felületen, majd 

gyors leszárítás következett (Ábr. 5). A GLUMA Bond Universal felvitele a felületre volt a 

kovetkező lépés. Az anyag 20 másodperces alkalmazása után a GLUMA Bond Universal 

oldószere leszárításra került, amíg az adhezív filmréteg hullámzása megállt. Ezt követően 

10 másodperces polimerizáció következett (Ábr. 6). 

 

Amennyiben a bondecset színére koncentrálunk, látható, hogy a GLUMA Ceramic Primer és 

a GLUMA Bond Universal könnyen elkülöníthető egymástól. Amíg a Ceramic Primer 

színtelen, addig a polimerizálatlan GLUMA Bond Universal sárgás árnyalatú. A restauráció 

különleges kihívását a Charisma Diamond adaptációja jelentette a kerámia felszínhez, 

valamint az optimális kötődés kialakítása a régi felület és a felvitt kompozit réteg között. 

A Charisma Diamondra jó formálhatósága miatt esett a választás. 

 

Az színek kiváló adaptációja a környezethez és a természetes esztétikum igazolta a megfelelő 

anyagválasztást. Az árnyalat a Charisma Diamond színkulcs szerint lett kiválasztva, amelyet 

az eredeti anyag is tartalmazott. A polimerizált GLUMA Bond Universal réteg a kívánt 

kompozit árnyalattal bevonásra került, ami ebben az esetben az A3-as színnek felelt meg. 

(Ábr. 7). A reparátum minimális rétegvastagsága miatt, a Charisma Diamond egyetlen 

rétegben és egyetlen árnyalatban volt alkalmazva (Ábr. 8). 

5.ábra 

A GLUMA Ceramic Primer segítségével bekent 
felszínt egyszerű elkülöníteni a még be nem kent 
területektől a felszíni csillogás miatt. GLUMA 

Ceramic Primer 
20 másodpercig felületen történő alkalmazása 

majd gondos leszárítása. 

6.ábra 

GLUMA Bond Universal az előkészített 
kerámia felszínre azonnal alkalmazásra került. 
Az anyag 20 másodperces alkalmazása után, a 
GLUMA Bond Universal oldószere leszárításra 

került, majd 10 másodperces polimerizálás 
következett. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kofferdám eltávolítását követően, még a finírozó, polírozó fázis megkezdése előtt, 

a színátmenet a kerámia és a kompozit között még mindig látható volt (Ábr. 9). A finírozás 

majd a Charisma EasyShine polírozóval a polírozás végeztével a kerámia és a kompozit 

átmenet nélkül folytatódott egymásban. A 10. ábra szemlélteti a Charisma Diamond 

reparátum tökéletes színadaptációját a környező kerámia leplezéssel. A páciens kifejezetten 

elégedett volt a kezelés kitűnő eredményével, valamint a minimális idő és pénzráfordítás 

mértékével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

7.ábra 

A polimerizált GLUMA Bond Universal réteg a 
választott kompozittal fedésre került, ami ebben 

az esetben az A3-as színnek felelt meg. 

8.ábra 

A minimális rétegvastagságnak köszönhetően a 
Charisma Diamond egyetlen rétegben és 

egyetlen árnyalatban került alkalmazásra. 

9. ábra 

A képen a 23-as fog látható a polimerizáció és a 
Kofferdám izolálás eltávolítása után. Magas 

esztétikai eredmény érthető el mininális 
finírozás után. 

10.ábra 

Az elkészített mesioincizális kerámia 
helyreállítás Charisma Diamonddal a 23-as 
fogon, GLUMA Bond Universallal történő 

adhezív előkezelést, majd Charisma 
EasyShine polírozóval történő polírozást 

követően. 



Következtetés 

 

A javallat szerint, a sérült kerámia restaurátum intraorális helyreállítása jó kezelési 

lehetőség, mivel gyorsan és egyszerűen kivetelezhető. A fogkeményszövet a lehető 

leghosszabb ideig megőrizhető, a meglévő fogpótlások élettartama kiterjeszthető. 

A GLUMA Bond Universal és a Charisma Diamond kombinált alkalmazása segíti a fogorvost 

a tökéletes kezelési lehetőség, kiváló esztétikai megjelenés és stabil eredmény elérésében 

páciense számára. 

 

 

Kapcsolat: 

 

Heraeus Kulzer GmbH 

Grüner Weg 11 

63450 Hanau 

 


