НОВ МЕТОД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
НА КАРИОЗЕН ДЕНТИН С BRIX 3000
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЖАНЕТ КИРИЛОВА, АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ,
ВЕСЕЛИНА ЛЬОНДЕВА, СНЕЖАНКА ТОПАЛОВА-ПИРИНСКА

КАТЕДРА ПО КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ,
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Атравматично отстраняване на кариозно променения дентин се постига чрез въздей ствие с комбинирани химични
средства, съдържащи аминокиселини, алкални вещества, ензими и др. Химио-механичното въздей ствие е възможно
при употреба на препарати като Cariosolv, Caridex, а отскоро и с BRIX 3000. Този метод за минимално инвазивна
терапия на кавитирания кариес е все още малко известен в България, а и публикациите в световен мащаб не са много.

BRIX 3000 е гел, съдържащ ензимът папаин. Папаинът е ендопротеин, кой то е подобен на човешкия пепсин. Притежава
бактерицидни, бактериостатични и противовъзпалителни свой ства. Папаинът лизира колагеновите влакна, но
дей ства само върху увредения дентин. Протеолитичното дей ствие на ензима се предотвратява в здрава зъбна
субстанция, поради наличието на плазмена антипротеаза. Ензимът е био-капсулиран чрез специална технология Б.Е.К
(буферен емулгатор за капсулиране), която придава стабилност и повишава ензимната активност на край ния продукт.
Наблюдавани са 10 случая, при които кариозният дентин е отстранен с BRIX 3000.

Клиничен случай : На 17 годишна пациентка с дълбоко кариозно разрушение по медиалната повърхност на зъб 46
е поставена диагноза остро протичащ Caries profunda aproximalis. Запазеният оклузален емай л над кариозното
огнище е отстранен с ротиращи инструменти. Кариозната маса се обработва с папаинов гел за 2 минути, промива
се и се екскавира само с ръчни инструменти. Дентинната рана се промива с дестилирана вода и се озонира в
продължение на 24 секунди. Кавитацията се обтурира с естетичен материал.

Клиничен случай : На 39 годишна пациентка е поставена диагноза Hyperаemia pulpae на зъб 26. Кариозният дентин
е със светло-жълт цвят и сравнително мека консистенция. След прилагане на папаинов гел за 2 минути и
отстраняването му чрез промиване, кариозният дентин е отстранен внимателно с ръчни инструменти. Така
получената дентинна рана е промита внимателно с дестилирана вода за отстраняване на отпилките и е озонирана
за 24 секунди. Използван е Biodentin за превръзка и временна обтурация едновременно.

Лекуваните пациенти по описания комбиниран метод (с BRIX 3000 и озониране) намират този начин за
почистване на кариозната лезия за безболезнен, а самата манипулация лесно поносима и атравматична.
Проследяването на различни клинични случаи ще ни даде повече информация за ензимната технология за
отстраняване на кариес с Brix 3000. Началните наблюдения от прилагането на папаиновия гел показват
възможност по избор за щадящо и безболезнено лечение на неусложнен кариес. Нашите резултати са
обнадеждаващи особено за пациентите, изпитващи силен страх от дентално лечение.

