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СТОМАТОЛОГІЧНОГО РЕСТАВРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ «ДЖЕН-РАДІАНС»
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Розробка і впровадження в клінічну практику сучасних пломбувальних і реставраційних матеріалів є 
нагальною потребою сучасної стоматології в Україні. Такі матеріали є одними із найбільш поширени-
ми у застосуванні практичними лікарями, вони є універсальними за своїми призначенням і дозволяють 
швидко і ефективно відновлювати естетику, анатомічну форму і функцію зубних рядів. Універсальний 
мікрогібридний композит світлового тверднення «Джен-Радіанс» (виробництва ТОВ «Джендентал-Украї-
на») є представником саме таких матеріалів. Одним із необхідних доклінічних досліджень за стандартом  
ISO 11405:2015 – «Dentistry – Testing of adhesion to tooth structure» є дослідження адгезії пломбувального 
матеріалу до тканин зуба. Проведені тести на 20 експериментальних відпрепарованих порожнинах у екс-
трагованих зубах показали, що після встановлення реставрації (пломби) ширина проміжку між дентином і 
композитною реставрацією становить 3,89 ± 0,58 мкм (відповідає показникам більшості адгезивних систем 
іноземних виробників), проміжок є рівномірним і без сторонніх включень. Дослідження можливого мікро-
підтікання реставрацій із харчовим барвником «Брильянтовий синій (Е 133)» показало, що така система 
не попускає барвник, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 11405:2015.
Ключові слова: стоматологія, матеріали, композити, адгезія, ISO 11405:2015, «Джен-Радіанс».

Вступ. Розробка і впровадження в клінічну 
практику сучасних пломбувальних і рестав-

раційних матеріалів є нагальною потребою сучас-
ної стоматології в Україні. На сьогодні ми маємо 
ознаки формування стійкої залежності від імпорту 
основних і додаткових стоматологічних матеріалів 
та витратних. За оцінками ряду аналітиків ринку 
і економістів, близько 90-95% стоматологічних ма-
теріалів та обладнання не виробляється в Україні. 
Враховуючи гіпотетичні обсяги ринку медичних 
виробів та значні обсяги сегмента імпорту, це може 
чинити негативний вплив на стан зовнішньоторго-
вельного балансу України. З іншої сторони, ціна на 
стоматологічні матеріали і обладнання залежить 
від коливання курсів основних валют, що вимушує 
закладати при формуванні ціни на кінцеві послу-
ги значні обсяги ризиків, відповідно це спричиняє 
зростання цін на стоматологічні послуги і нега-
тивно відображається на їх доступності для на-
селення. Стоматологічні композитні пломбувальні 
і реставраційні матеріали є одними із найбільш по-
ширеними у застосуванні практичними лікарями. 
Такі матеріали є універсальними за своїми при-
значенням і дозволяють швидко і ефективно від-
новлювати естетику, анатомічну форму і функцію 
зубних рядів. Матеріали є високотехнологічними 
і є реальним впровадженням у практику сучас-
них розробок хімічної промисловості. Універсаль-
ний мікрогібридний композит світлового тверднен-
ня «Джен-Радіанс» (ТОВ «Джендентал-Україна») 
є представником саме таких матеріалів. Впро-
вадженню подібних матеріалів у клінічну прак-
тику передує ціла низка доклінічних досліджень 
та випробувань. Одним із необхідних досліджень 
є дослідження адгезії пломбувального матеріалу 
до тканин зуба. Міжнародний регуляторний до-
кумент, який нормує такі дослідження, є стандарт 
ISO 11405:2015 – «Dentistry – Testing of adhesion 
to tooth structure». Зазначений комплекс тестів 
включає в себе виконання трьох типів дослід-
жень – дослідження міцності адгезії реставрації 
до тканин зуба (включає в себе тест міцності на 

відрив адгезивної системи від тканин зуба, дослід-
ження міцності на зсув), мікроскопічні досліджен-
ня проміжку між дентином і реставрацією, тест на 
мікропідтікання реставрації, дослідження пломб 
і реставрацій в умовах клініки. У цій статті наве-
дено результати двох тестів – мікроскопічного до-
слідження проміжку між дентином і реставрацією, 
тесту на мікропідтікання реставрації [1; 2; 3].

Метою нашого дослідження стало тестуван-
ня адгезії до тканин зуба універсального мі-
крогібридного композиту світлового тверднення 
«Джен-Радіанс» відповідно до вимог міжнарод-
ного стандарту ISO 11405:2015 в частині вивчен-
ня проміжку між дентином і реставрацією та мі-
кропідтікання реставрації (пломби).

Матеріали і методи. Для проведення зазначе-
ного комплексу досліджень було відібрано 10 по-
стійних молярів, які видалялися за ортодонтич-
ними показаннями, а також третіх молярів. До 
проведення досліджень всі зуби одразу після ви-
далення були оброблені 3% розчином перекису 
водню, відмиті в протічній воді і поміщені у 0,5% 
водний розчин хлораміну на 7 днів, після експо-
зиції зуби зберігалися в дистильованій воді в хо-
лодильнику при температурі 4°С до використан-
ня в експерименті. Загальна кількість зубів – 10. 
Перелік інструментів і приладів: штангенциркуль 
«ЩЦ-1-160-0.05», мікроскоп стереоскопічний 
«МБС-10» (ПО «Рубин», Росія), набір інструмен-
тів стоматологічних, мікромотор зуботехнічний 
з прямим і кутовим накінечниками, набір алмаз-
них фрез та дисків, набір дисків «SofLex», зонд 
градуйований стоматологічний пародонтологіч-
ний, стоматологічний світлодіодний фотополіме-
ризатор портативний «Lumeon-GP» (потужність 
світлового потоку не менше 500 мВт/см2, спектр 
випромінювання в довжині хвиль 400-500 нм; 
виробник – ТОВ «Джендентал-Україна»), набір 
скляних бюксів, голівки силіконові полірувальні, 
паста полірувальна «Полидент 4» (ТОВ «Влад-
МиВа», Росія), щітки полірувальні для пломб, 
захисні щитки, набір стоматологічного універ-
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сального мікрогібридного композиту світлового 
тверднення «Джен-Радіанс», барвник харчовий 
«Брильянтовий синій» (Е 133) (триарилметановий 
барвник синього кольору, виробництво «Ajanta 
Chemical Industries», Індія) [1; 4; 5]. 

Результати
Дослідження проміжку між дентином 

і реставрацією
На 5-ти зубах на щічній і оральній поверхнях 

було алмазною фрезою було сформовано по 1 по-
рожнині діаметром і глибиною 3 мм. Після проми-
вання та висушування було виконано підготовку 
порожнини і встановлено по 1 пломбі з матеріалу 
«Джен-Радіанс» відтінку А2-О у відповідності до 
інструкції виробника (протравлювання емалі, адге-
зивна підготовка і пломбування), зуби із відполіро-
ваними реставраціями були на 24 години поміщено 
в дистильовану воду при кімнатній температурі 
для завершення полімеризаційних процесів та імі-
тації умов використання матеріалу. Через добу 
за допомогою алмазних дисків було знято емаль 
та частково реставрацію до рівня дентину, після 
чого було проведено вивчення стану проміжку між 
дентином і реставрацією під світловим мікроскопом 
із градуйованим об’єктивом «МБС-10» (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Підготовлений до пломбування зуб  
із відпрепарованою порожниною 

Огляд всіх десяти реставрацій показав, що 
95% випадків визначалося рівномірне формуван-
ня шару адгезивного матеріалу між пломбуваль-
ним матеріалом і дентином зуба.

 

Рис. 2. Підготовлений до мікроскопічного 
дослідження зуб із реставрацією  
з матеріалу «Джен-Радіанс» А2-О

Шар адгезивного матеріалу був присутній по 
всьому периметру зрізу реставрації, без пухирів 
та переривчастих проміжків рівномірного відтін-
ку і без сторонніх включень. Товщина шару була 

виміряна в 4 точках периметру кожної рестав-
рації у полі зору (на «12 год», «3 год», «6 год», 
«9 год»). Враховувалося середнє значення із 4-х 
отриманих. Результати виконаних вимірювань 
наведено в таблиці 1 (рис. 3, 4).

 

Рис. 3. Вигляд взаємовідношення тканин зуба  
та реставрації, виконаної із матеріалу  

«Джен-Радіанс» А2-О, після препарування (зб. х 10)

Як помітно із отриманих результатів, середня 
ширина проміжку між дентином і композитною 
реставрацією становила 3,89 ± 0,58 мкм. Такі по-
казники відповідають результатам дослідження 
більшості адгезивних систем, котрі коливаються 
від 1 до 18 мкм для сучасних систем світлової 
полімеризації і 20-30 мкм для систем хімічної по-
лімеризації [3; 5; 6; 7; 8].

Таблиця 1
Результати вимірювання ширини проміжку 

«дентин-реставрація» при використанні 
пломбувального матеріалу «Джен-Радіанс»

Зразок Ширина проміжку  
«дентин-реставрація», мкм

1 4,51 ± 0,68
2 7,14 ± 1,07
3 3,28 ± 0,49
4 5,00 ± 0,75
5 2,80 ± 0,42
6 4,31 ± 0,65

7 2,90 ± 0,44

8 3,52 ± 0,53
9 2,81 ± 0,42
10 2,73 ± 0,41

Середнє значення 3,89 ± 0,58

Дослідження мікропідтікання адгезивної 
системи «Джен-Юнібонд» (компонент 

пломбувального матеріалу «Джен-Радіанс»)
Для проведення цього виду дослідження було 

виготовлено за описаним вище способом 10 рестав-
рацій зі стоматологічного матеріалу «Джен-Радіанс» 
в у відпрепарованих порожнинах молярів, порож-
нини діаметром 3 мм і глибиною 3 мм, в межах ема-
лі та плащового дентину. Після чого зуби були помі-
щені на 24 год у водний розчин харчового барвника. 
Після експозиції зуби були розрізані за допомогою 
алмазного диска з водним охолодженням двома роз-
пилами із формуванням «сходинки» в центрі рес-
таврації для візуалізації контакту шару адгезивної 
системи із твердими тканинами зуба. Лінія адге-
зивної системи була досліджена під мікроскопом на 
можливу наявність мікропідтікань барвника в сис-
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тему «пломбувальний матеріал-адгезив-тканини 
зуба». При дослідженні всіх 10 зразків на збільшен-
ні в 10 разів не було помічено проникнення барвни-
ка в лінію адгезивної системи (рис. 5 і 6).

 

Рис. 5. Вигляд зуба після добової експозиції  
в розчині барвника

Висновки. Отже, дослідження адгезії стома-
тологічного універсального мікрогібридного ком-
позиту світлового тверднення «Джен-Радіанс» 
показали, що після встановлення реставрації 
(пломби) формується ширина проміжку між 
дентином і композитною реставрацією у обсягах 
3,89 ± 0,58 мкм (що відповідає показникам біль-
шості адгезивних систем іноземних виробників), 
простір заполімеризованої адгезивної системи 
є рівномірним і без сторонніх включень. Дослід-
ження можливого мікропідтікання з харчовим 
барвником «Брильянтовий синій (Е 133)» пока-
зало, що така система не попускає барвник, що 
відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 
11405:2015 – «Dentistry – Testing of adhesion to 
tooth structure». Відповідно, після проведення 
тестів на фізико-механічні характеристики адге-
зії такий матеріал може досліджуватися в кліні-
ці відповідно до вимог вищевказаного стандарту 
ISO [1; 7; 8].

         а)              б)
Рис. 4. Вимірювання проміжку «дентин-реставрація», матеріал «Джен-Радіанс» А2-О. 

(зб. х 70) (а – зразок № 7, б – зразок № 8)

     а)              б)
Рис. 6. Вигляд зубів після добової експозиції в розчині барвника (а – зразок № 9, б – зразок № 7)
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИИ К СТРУКТУРАМ ЗУБА УНИВЕРСАЛЬНОГО 
МИКРОГИБРИДНОГО КОМПОЗИТНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕСТАВРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ДЖЕН-РАДИАНС»

Аннотация
Разработка и внедрение в клиническую практику современных пломбировочных и реставрационных 
материалов является насущной необходимостью современной стоматологии в Украине. Такие матери-
алы являются одними из наиболее распространенными в применении практическими врачами, они яв-
ляются универсальными и позволяют быстро и эффективно восстанавливать эстетику, анатомическую 
форму и функцию зубных рядов. Универсальный микрогибридный композит светового отверждения 
«Джен-Радианс» (ООО «Джендентал-Украина») является представителем именно таких материалов. 
Одним из необходимых доклинических исследований по стандарту ISO 11405:2015 – «Dentistry – 
Testing of adhesion to tooth structure» является исследование адгезии пломбировочного материала 
к тканям зуба. Проведенные тесты на 20 экспериментальных отпрепарированных полостях в экстра-
гированных зубах показали, что после установки реставрации (пломбы) ширина промежутка между 
дентином и композитной реставрацией составляет 3,89 ± 0,58 мкм (соответствует показателям боль-
шинства адгезивных систем иностранных производителей), промежуток является равномерным и без 
посторонних включений. Исследование возможного микроподтекания реставраций с пищевым краси-
телем «Бриллиантовый синий (Е 133)» показало, что такая система не попускает краситель, соответ-
ствует требованиям международного стандарта ISO 11405:2015.
Ключевые слова: стоматология, материалы, композиты, адгезия, ISO 11405:2015, «Джен-Радианс».
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STUDY OF ADHESION TO THE TOOTH STRUCTURES OF THE UNIVERSAL 
MICRO-HYBRID COMPOSITE DENTAL MATERIAL "JEN-RADIANCE"

Summary
The development and introduction into the clinical practice of modern filling and restoration materials 
is an urgent need for modern dentistry in Ukraine. These materials are the most commonly used by 
practitioners, they are universal in and allow to fast and effective recover of aesthetics, anatomical form 
and function of dentitions. The universal micro-hybrid light-curing restorative composite "Jen-Radiance" 
(produced by "Jendental-Ukraine" LLC.) is the representative of such materials. One of the necessary 
pre-clini cal studies according to standard ISO 11405:2015 – "Dentistry – Testing of adhesion to tooth 
structure" is the study of adhesion of filling materials to the tooth tissues. Tests were performed on 20 ex-
perimental cavities in the extracted teeth demonstrated that after the restoration (filling) the width of the 
gap between the dentin and the composite restoration is 3.89 ± 0.58 µm (is relevant to contemporary dental 
adhesive systems). The study of the possible microleakage of restorations with the food pigment "Brilliant 
blue" (E 133) showed that adhesive system does not adhere the colorant that meets the requirements of 
the international standard ISO 11405:2015.
Keywords: dentistry, materials, composites, adhesion, ISO 11405:2015, Jen-Radiance.


