
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzékenységcsökkentő a Hiperérzékeny Dentinhez 

Tartós védőréteg képzése a megnyílt dentintubulu-
sokon, a külső stimulációk kizárására 

Gyors, mégis hatékony kezelése a dentin  
érzékenységnek 
Kiváló védelem a preparált fogaknak 
Egyszerű használat: egyszeri applikáció, öblítés és 
dörzsölés nélkül, akárcsak a bond alkalmazásánál 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dentin Érzékenység Mechanizmusa 

A dentini stimuláció hatására folyadékáramlás indul meg a dentintubulusokban, amely a szabad 
idegvégződésekre hatva okoz fájdalmat. 

 

Tubulusok zárása a TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUSSZAL 

Dentin 

Folyadék 

Idegvégződés 

Gyors  
folyadékáramlás 

A TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS védőrétegként borítja 
be a dentintubulusokat, ezzel gátolva az érzékenységet és 
fájdalmat okozó folyadékáramlást. 

Resin képződés a dentintubulusokban. 

SEM kép – Magx1000 
R&D, Tokuyama Dental Corporation belső  
információ. Ez egy teszt model, amely a hiper-
érzékeny dentint demonstrálja emberi foggal. 

Idegvégződés 

Folyadék 
Dentin 

Levegő Megvilágítás 

Az SR Monomer Technológia sematikus ábrája. 

Applikálás után várjon 10 mp-et. Fújja gyengén (5 mp), erősen (5 mp). Világítsa meg 10 mp-en keresztül. 

Az SR Monomer reakciója a 
kalcium ionokkal. 

Resin réteg képződése, majd a víz 
és oldószer eltávolítása levegővel.  

A Resin réteg polimerizációja 
megvilágítás közben. 

Megvilágítás 

A TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS már az első applikálás után csökkenti a fájdalmat az SR Monomer 
szabadalomnak köszönhetően. Az SR Monomer összetevő a fog legalsó rétegeibe hatolva az apatittal 
és a kalciummal 3D-s térhálós szerkezetet alakít ki. Így a 3D SR Monomer szabadalom segítségével a 
kémiailag erős szerkezet lehetővé teszi, hogy a termék a tubulusokat egyenletesen, hajszálvékonyan, 
mégis nagy erővel vonja be. A szárítás stabilizálja a resin védőréteg kialakulását a dentinen és a 
tubulusokban, majd a végső polimerizációval megszilárdul a folyadék.   



 

 

 

 

 

 

 

Szennyeződések megtapadása 
elleni védelem. 

Baktériumok, szennyeződések 
távol tartása 

Hideg víz és levegő 
elleni védelem.  

A TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS direkt és 
indirekt restaurációk során enyhíti és meg-
előzi a hideg víz, illetve levegő okozta érzé-
kenységet, ugyanakkor távol tartja a kezelt 
felülettől a baktériumokat és szennyező-
déseket. A kiváló védelem lehetővé teszi a 
posztoperatív érzékenység megszüntetését 
is.  

A TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS ellenálló rétege segít 
megelőzni az abrázió és erózió okozta fognyaki dentin vesztést.  
A polimerizált felületet fogkefe tesztnek vetették alá és kiváló 
eredmények születtek: a 10,7 μm-ból csupán 1,5 μm kopott a 
10.000-szeri tesztelés során. 

Fogkefés Kopás Teszt 

Fogkefe Fogkefe Fogkefe 

Polimerizált réteg 

Seal & Protect ®* 

Seal & Protect ®* 

Fogkefés Kopás Teszt 
(10.000 x) 

A TOKUYAMA SHIELD 
FORCE PLUS a 10,7 μm-ból 
csupán 1,5 μm kopott, míg 
a Seal & Protect-ből ®* 43,6 
μm-ból 8,4 μm. 

 

 

 Termikus Teszt (10.000 x) 4◦C-60◦C ** 

 

A hiperérzékeny dentin modellje 

A hiperérzékeny dentin modellje 

A Shield Force Plus applikálása 
után 

A Seal & Protect ®*applikálása 
után 

A Termikus Teszt  
(10.000 x) után 

A Termikus Teszt  
(10.000 x) után 

A Tokuyama Shield 
Force plus réteg a 
dentin felszínén és a 
dentintubulusokban 
marad a teszt után is.  

A Seal & Protect®*réteg 
a dentin felszínéről és a 
dentintubulusokból 
kimosódik, és a teszt 
után több tubulus 
jelentkezett. 

* A Tokuyama Dental Corporation nem regisztrált terméke. 
** R&D, Tokuyama Dental Corporation belső információja. 


