
IN THE NAME OF GOD



Pit And Fissure Sealants

دکتر اعظم نحوی                   متخصص دندانپزشکی کودکان



Epidemiology

90درصد پوسیدگی های دندانهای دایمی در پیت و فیشورها رخ می دهد



دالیل شیوع بیشتر پوسیدگی های اکلوزالی

 مینا نابالغ
مورفولوژی پیت و فیشور
ضخامت کم مینا
 زمان طوالنی برای رویش کامل
اثر کمتر فلوراید







Pit and Fissure sealants



Sealant Types

Resin Sealant   

Glass Inomer Sealant



محتوای فیلر

ویسکوزیته

جریان

مقاومت به سایش



Sealant Shades

Clear

Tinted

Opaque



Types of curing for Sealants

Light cure

Self cure



Accepted Sealant Materials

 3M ESPE – Clinpro Sealant

 Confi-Dental Products Company

 Dental Technologies

 Dentsply International – FluroShield

 Ivoclar Vivadent, Inc. – Helioseal

 Kuraray America Inc. – Teethmate F-1

 PracticeWares Dental Supply

 Pulpdent Corporation

 Southern Dental Industries

 Tru-Tain Prime Dental

 Ultradent Products, Inc. - Ultraseal

 Zenith/DMG Dental Manufacturing 



چه کسانی به سیالنت نیاز دارند

ارزیابی ریسک پوسیدگی

سن



Selection of teeth

اولین ودومین مولر دایمی



اندیکاسیون

 پیت وفیشورهای دارایWedging ,Catching 

ن و اپسیتیپیت و فیشورهای رنگ گرفته با حداقل نمای دکلسیفیکاسیو

عدم وجود پوسیدگی بین دندانی

استفاده از سایر درمانهای پیشگیری

امکان ایزوالسیون کافی



کنترا اندیکاسیون

پیت و فیشورهای خودتمییزشونده

وجود پوسیدگی بین دندانی

ترمیم های زیاد بدون داشتن برنامه پیشگیری

عدم امکان ایزوالسیون کافی



Check teeth



Suspicious Lesions?

قرار دادن سیالنت



Prepare The Tooth

تمییز کردن دندان

آماده سازی میکانیکی

اچینگ

کیورینگ



Isolate Tooth



Apply acid etch

2-3میلیمتر
15-20ثانیه



Dry Tooth

نمای سفید گچی



Apply bond agent

تافزایش گیر سیالن
ایزوالسیون مشکل



Apply Sealant Material

Light cure



Check sealed teeth

رزیابی ریتنشن ا
وجود حباب





Common problem

آلودگی مینای اچ شده با بزاق



Failure of sealant

دبری در شیار باقی مانده

بزاق مینا را آلوده کرده

دندان کامال خشک نشده



Partially erupted teeth?

50: وجود اپرکلوم روی مارجینال ریج دیستالی%

26: بافت لثه ای در ارتفاع مارجینال ریج دیستالی%



ارزیابی مجدد

درصد 10تا 5: میزان از دست رفتن ساالنه سیالنت



THANK YOU


