
Tips & Tricks
GLUMA Desensitizer & GLUMA Desensitizer PowerGel

Giving a hand to oral health.

Tips & Tricks



Wilt u meer tips & tricks ontvangen? 

 Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief! 
 www.kulzer.nl/nieuwsbrief

Video uitleg GLUMA Desensitizer /
GLUMA Desensitizer PowerGel
www.kulzer.nl/video-desensitizer

Bekijk de video om te zien hoe GLUMA Desensitizer (PowerGel) werkt
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Overgevoelige tanden hebben duidelijk een negatieve invloed op de levenskwaliteit van patiënten en kunnen tijdens een 
tandheelkundige behandeling voor de patiënt zeer onaangenaam zijn. Al sinds 1992 wordt GLUMA Desensitizer met succes 
gebruikt voor de behandeling en het voorkomen van overgevoelig dentine. GLUMA heeft zich wereldwijd bewezen omdat het, 
zowel bij directe als indirecte restauraties, effectief, betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken is.  

In deze brochure willen we u kennis laten maken met de eenvoudige toepassing van GLUMA Desensitizer en GLUMA 
Desensitizer PowerGel voor drie verschillende indicaties: 

 ■ Behandeling van overgevoelig cervicaal dentine.
 ■ Voorkomen van postoperatieve pijn bij directe restauraties.
 ■ Voorkomen van postoperatieve pijn bij indirecte restauraties.

We leiden u door een aantal applicatie stappen. Kijk zelf hoe gemakkelijk het is om uw patiënten te beschermen tegen 
overgevoeligheid en postoperatieve pijn.

Dr. med. dent. Janine Schweppe
Global Scientific Affairs Manager
Direct Restorations
Hanau (Duitsland), mei 2018

Introductie
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Behandeling van overgevoelig cervicaal dentine met 
GLUMA Desensitizer / GLUMA Desensitizer PowerGel01

Bescherm de gingiva door middel van een 
cofferdam en reinig de tanden met puimsteen.

Tip: Bescherm altijd de gingiva 
om irritatie door glutaaraldehyde 
te voorkomen.

1. Voorbereiding

Breng GLUMA Desensitizer aan 
op het blootliggende dentine van 
de tandhals.

2. Applicatie 
A) GLUMA Desensitizer

Tip: Het kan tot enkele uren 
duren voordat het optimale 
desensibiliserende effect is 
bereikt. In zeldzame gevallen 
moet GLUMA Desensitizer 
meer dan 1 keer worden 
aangebracht.

GLUMA Desensitizer

GLUMA Desensitizer
 ■ Langdurige vermindering van 
dentine-overgevoeligheid.

 ■ Eenvoudig aan te brengen.
 ■ Niet-invasieve behandeling.
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Behandeling van overgevoelig cervicaal dentine met  
GLUMA Desensitizer / GLUMA Desensitizer PowerGel

Reken voor GLUMA Desensitizer of GLUMA Desensitizer PowerGel een 
inwerktijd tussen 30 en 60 seconden. GLUMA Desensitizer daarna 
droogblazen totdat de glans van de vloeistof verdwijnt. GLUMA Desensitizer 
PowerGel hoeft niet droog geblazen te worden.

Spoel GLUMA Desensitizer of GLUMA Desensitizer PowerGel 
volledig weg met voldoende water. Alleen het spoelen van de 
mond door de patiënt is niet genoeg.

30 – 60 
sec.

3. Inwerktijd 4. Afspoelen

Tip: De spuit altijd met de 
originele dop afsluiten. Dit zorgt 
ervoor dat het product niet 
uitdroogt en voorkomt verlies 
van het materiaal.

GLUMA Desensitizer PowerGel

2. Applicatie 
B) GLUMA Desensitizer  

PowerGel

OF

Tip: Als u een kleine 
microbrush of sonde 
gebruikt, kan de gel 
nauwkeuriger worden 
aangebracht.

Appliceer de gel 
rechtstreeks uit de spuit…

… gebruik een kleine 
microbrush of sonde.
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Voorkomen van postoperatieve pijn bij directe restauraties 
dankzij GLUMA Desensitizer / GLUMA Desensitizer PowerGel 02

Prepareer de caviteit voor een 
directe composietrestauratie.

1. Voorbereiding

GLUMA Desensitizer
 ■ Volledig compatibel met alle 
tandheelkundige adhesieven 
en cementen.

 ■ Snelle en eenvoudige applicatie.

30 – 60
sec.

Appliceer GLUMA Desensitizer op de dentine 
gedurende 30 - 60 sec. Daarna moet het drooggeblazen 
worden totdat de glans van de vloeistof verdwijnt.

2. Applicatie 
A) GLUMA Desensitizer

Tip: Als de total-etch 
techniek voor de gehele 
caviteit wordt toegepast, 
is GLUMA Desensitizer 
na de etsstap aan te 
brengen.

GLUMA Desensitizer
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Spoel GLUMA Desensitizer /
GLUMA Desensitizer PowerGel af 
met ruim water. Verwijder hierna 
het overtollige water.

Breng het adhesief 
(bijvoorbeeld iBOND Universal) 
aan op de volledige caviteit. 

Tip: GLUMA Desensitizer en
GLUMA Desensitizer PowerGel
zijn volledig compatibel met 
alle dentale adhesieven 
en cementen. Het heeft geen 
effect op de hechtsterkte.

Plaats tot slot de composiet 
in lagen (bijvoorbeeld Venus 
Diamond). 

iBOND Universal Venus Diamond

3. Afspoelen

4. Aanbrengen van het adhesief

Spoel het etsmateriaal af en 
breng GLUMA Desensitizer 
PowerGel aan. Laat het 30-60 
seconden inwerken.

30 – 60
sec.

2. Applicatie 
B) GLUMA Desensitizer

PowerGel
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Voorkomen van postoperatieve pijn bij indirecte restauraties 
dankzij GLUMA Desensitizer / GLUMA Desensitizer PowerGel 03

Klinische situatie: beschadigde 
Cerec kroon op element 17.

Caviteitspreparatie na het verwijderen van de 
kroon en mesiaal opbouwen met iBOND 
Universal en Venus Diamond Flow Baseliner.

iBOND Universal Venus Diamond Flow  
Baseliner

Tip: Breng GLUMA Desensitizer
PowerGel or GLUMA Desensitizer 
aan na het etsen.

1. Voorbereiding
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Breng de GLUMA Desensitizer PowerGel of 
GLUMA Desensitizer aan op de dentine. 

GLUMA Desensitizer of GLUMA Desensitizer 
PowerGel heeft een inwerktijd tussen 30 en 60 
seconden. GLUMA Desensitizer daarna 
droogblazen totdat de glans van de vloeistof 
verdwijnt. GLUMA Desensitizer PowerGel hoeft 
niet droog geblazen te worden. Spoel hierna 
de caviteit grondig met voldoende water en
verwijder overtollig water.  

Definitieve restauratie na adhesieve 
behandeling van het caviteitsoppervlak en 
het cementeren van de disilicaat kroon.

Tip: De groene 
gelconsistentie zorgt 
voor meer controle 
tijdens het aanbrengen.  

GLUMA Desensitizer PowerGel

30 – 60
sec.

2. Applicatie 
GLUMA Desensitizer /

GLUMA Desensitizer PowerGel

GLUMA Desensitizer
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www.kulzer.nl/gluma

Meer (product)informatie over 
GLUMA Desensitizer / GLUMA Desensitizer PowerGel?

 STEP-BY-STEP GIDS

 VEELGESTELDE VRAGEN 

 WETENSCHAPPELIJKE 
 INFORMATIE
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 DOWNLOADS
 ■  Gebruikshandleiding
 ■ Veiligheidsinformatieblad
 ■ Productinformatie

 YOUTUBE
 Blijf automatisch up-to-date met gratis updates en nieuws 
 door uw aan te melden voor ons youtube-kanaal.
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Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
info-benelux@kulzer-dental.com

Dit is hoe wij een échte universele bonding definiëren!

 ■ Unieke ‘moisture control’ en direct bonding succes: 
Door het gebruik van aceton en een geoptimaliseerde 
monomeer mix biedt iBOND Universal uitstekende 
dentine-penetratie en een betrouwbare hechtsterkte.

 ■ Dé bonding all-rounder: iBOND Universal maakt het mogelijk 
om te bonden met composiet, legeringen (edel en niet edel), 
zirkonium of glaskeramiek en is compatibel met licht-, 
duaal- en zelfuithardende materialen.

 ■ Eenvoudige en nauwkeurige applicatie: Self-etch, total-etch of 
selective etch – de keuze is aan u. Bovendien levert onze 
revolutionaire dispenser u de exacte hoeveelheid adhesief 
die u nodig heeft.

iBOND® Universal – Hecht. Eenvoudig. Alles.


