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Fluorescens fra UV-nært lys (405 nm)
har vist seg å være meget anvendelig som
alternativ til tradisjonelle preparat for å finne karies. Relevante produkters potensiale
når det gjelder undersøkende og diagnosestøttende egenskaper dekker mer enn
én indikasjon: Identifikasjon av mikrolekkasje eller plakk, kontroll av fissurrengjøring,
gjenkjennelse av fluoriserende kompositt/
resinsement, gjennomlysning av sprekker
er blant bruksområder som kan utheves.
D-Light® Pro fra GC er en LED herdelampe og deteksjonslampe som også avgir
UV-nært lys. Den har 3 innstillinger/ulike
funksjoner som kan være svært anvendelig
i det daglige arbeidet:
1. High Power (HP), utgangseffekt på 1 400
mW/cm2 og doble bølgelengder, effektiv
polymerisasjon av alle lysherdende dentale
materialer.
2. Low Power (LP), utgangseffekt på 700
mW/cm2: Perfekt om du ønsker å begrense varmeutvikling i for eksempel dype
kaviteter i pulpanære preparasjoner.
3. Detection-modus; et middels intensivt lys (390 mW/cm2) i området 405 nm
(UV-nært lys). Det åpner for ny klinisk bruk
basert på fluoriserende teknikk og gir herdelampen mange nye bruksområder.
Vi kan med normalt syn oppfatte et
lysspektrum som strekker seg omtrent fra
mørk fiolett med bølgelengde 390 nm
opp til mørk rødt med bølgelengde 750
nm (bilde 1). Spektret under 390 nm –

som kalles ultrafiolett lys, UV – kan ikke
oppfattes av det menneskelige øyet, men
skaper et fenomen som kalles UV-indusert
fluorescens; Et materials absorpsjon av
usynlig UV-lys med etterfølgende emisjon
av synlig lys. UV-indusert fluorescens er
et velkjent og veldokumentert fenomen
innen odontologi. Det oppstår naturlig i
hardt tannvev (spesielt i dentin) og avgir
en mild blå lysemisjon. (bilde 2).
Men det finnes en annen mindre kjent
form av fluorescens som også oppstår i
tannvevet: Fluorescens fra UV-nære lys.
I dette tilfellet er det snakk om et synlig fiolett lys som ligger nært det ultrafiolette bølgelengdeområdet (vanligvis ca
405–410 nm) og som avgir en svak grønn
fluorescensemisjon fra tannvev (bilde 3).
Dessuten avgir det UV-nære lyset en rød
fluorescensemisjon i porfyrinbakterier og
en sterkt blå fluorescensemisjon i de fleste
moderne komposittmaterialer. Det er disse
to fluorescensfenomen som sammen med
den kontrast som genereres med fluorescensen hos naturlige tenner som gjør det
mulig å ta i bruk lamper med UV-nære lys
til mange ulike kliniske formål.
Oppsummert kan man si at en lampe
som avgir middelintensitvt UV-nært lys
– som D-Light Pro – lett blir et uvurderlig
verktøy i det daglige arbeidet takket være
det betydelige undersøkelses- og diagnosestøttende potensiale. Det er åpenbart at
produktet fortjener en plass som standardverktøy mellom speil og sonde i moderne
konserverende odontologi.

Bruksområder for lamper med UV-nært lys
(Ref.: D-Light® Pro fra GC i ”Detection Mode”)
VISUALISERING AV AKTIVT PLAKK s
UV-nært lys viser forekomst av aktivt plakk på
tannoverflaten. Det gjør det enklere for deg å
identifisere risikområdene.

VISUALISERING AV INFISERT DENTIN s
Eksponert, infisert dentin (i preparasjoner og åpne
kaviteteter) viser rød fluorescens under ultrafiolett
lys. I dette tilfellet kan du i Detection-modus preparere kavitetene minimalinvasivt og gjennom denne
rutine sikre deg at bare kariøst dentin fjernes.

VISUALISERING AV FYLLINGER OG
SEMENTOVERSKUDD s
Mange kompositter har en overlegen fluorescerende effekt når de eksponeres for UV-nært lys. Det
gjør at kompositten enklere kan skilles fra naturlig
tannsubstans. Om du bruker Detection-modus når
du fjerner gamle fyllinger eller sementoverskudd, for
eksempel etter at ortodontiske brackets er fjernet,
blir det også lettere å bevare tannen intakt.

VISUALISERING AV MIKROLEKKASJE s
Når D-Light Pro brukes i Detection-modus er den
i tillegg et fantastisk verktøy for å bedømme kantavslutningene i gamle fyllinger. Det blir enklere å
avgjøre om kanttilslutningen fremdeles er tilstrekkelig, og til å skille mellom flekker og mikrolekkasje
ettersom bakteriell aktivitet vises i rødt under
UV-nært lys.

BESTEMME BAKTERIELL AKTIVITET I FISSURER
s
Ved forsegling av fissurer er det viktig å sikre at fissuren er bakteriefri før forseglingsmaterialet appliseres.
UV-nært lys er best til å bekrefte at utført rengjøring
har vært tilstrekkelig.

BESTEMME AV DYBDE AV SPREKKER s
Detection-modus fungerer med gjenomlysningsteknikk (lyser gjennom tannen fra den bukkale/
palatinale siden) og er et utmerket verktøy for å
bedømme dybden av sprekkdannelser. Om lyset
faller tvers igjennom (øvre bildet) betyr det at
sprekkene ikke er spesielt dype. Men om lyset
stopper i nivå med sprekken (nedre bildet) kan det
være et tegn på at sprekken er dyp og at ytterligere
undersøkelser er nødvendig.
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