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Második cikkünk 

a klór-dioxid (ClO
2
)-oldat 

fogorvosi felhasználását 

ismerteti, elsôsorban 

az endodontián belül.

Mint azt már a Dental Hírek 4. szá-

mában taglaltuk [1], egy magyar 

találmány [2] keretében sikerült 

„hipertiszta” ClO
2
-oldat elôállítására 

alkalmas technológiát kifejleszteni. 

Ez a szennyezô anyagoktól mentes, 

hipertiszta ClO
2
-oldat, a Solumium 

Dental [3] csak nagyon lassan bomlik, 

így a fogorvosi rendelôben is hosz-

szabb ideig eltartható. Az 1200 ppm-

es koncentráció töményen gyökércsa-

torna átöblítésére, vagy 2-3-szoros 

hígításban a kezelés teljes ideje alatt 

alkalmazható. 

Sokáig az volt a kutatók véleménye, 

hogy a mechanikai tágítás eliminálja 

a fertôzött dentin 90–95%-át, és az 

átöblítôanyagok csupán a fertôzött 

dentinforgács eltávolítását – kiöblí-

tését – segítik elô. Késôbb azonban 

belátták, hogy az átöblítôanyagoknak 

rendkívül nagy szerepük van a csator-

na tisztításában. Sajnos a hálózatos 

oldalcsatorna-rendszer révén mindig 

maradnak megmunkálatlan területek, 

ahonnan az organikus csatornatartal-

mat kiüríteni nem tudjuk. Ez késôbb a 

baktériumok táptalajaként szolgálhat. 

Újabban javasolják a tágítás közben a 

csatorna falára felrakódott szerves és 

szervetlen törmelék (smear layer) eltá-

volítását is, mivel az az átöblítôanyag 

dentintubulusokba való bejutását aka-

dályozza, illetve a gyökértömés elké-

szülte után maga a smear layer a bak-

tériumok tápanyag-utánpótlása lehet, 

így segíti szaporodásukat, miközben a 

gyökértömés zárása romlik. Eddig az 

átöblítôszerekkel szemben támasztott 

követelményeknek leginkább a NaOCl 

felelt meg. Annak ellenére, hogy az át-

öblítésre javasolt 2,5–5%-os NaOCl-

oldat erôsen toxikus, a jelenlegi 

szakirodalom elsô választandóként 

jelöli meg, mint átöblítôanyagot [4, 

5]. Sajnos a periapikális térbe kerülve 

szövetkárosodást okozhat, a szájüreg-

be való bejutását pedig kofferdam-

izolálás sem akadályozhatja meg. 

Ilyenkor a kofferdamizolálás további 

megerôsítését javasolják, ami a keze-

lési idôt jelentôsen megnövelheti. 

A ClO
2
 amellett, hogy a mikroorga-

nizmus fajtájától függôen ugyanolyan 

koncentrációban legalább tízszer 

jobban fertôtlenít, mint a NaOCl [6], 

az emberi szervezetre még nagyobb 

mennyiség bevitele esetén sem 

mérgezô hatású. 24 mg/nap ClO
2
-

oldat megitatása semmilyen kóros 

elváltozást nem váltott ki az emberi 

szervezetben [7]. Ezzel szemben áll a 

NaOCl-oldat már említett szövetkáro-

sító tulajdonsága.

Ezenkívül a NaOCl rendkívül aller gi-

zá ló, amely tulajdonságát háztartási 

tisztítószerek kapcsán is leírták, de ez 

az esetek többségében az anamnézis 

során nem derül ki. A ClO
2
-oldatról 

viszont megállapították, hogy egyálta-

lán nem okoz allergiát [8]. 

A Solumium Dental gyökércsatorna 

tisztítására a kezelés közben elô nyö-

sebben használható, mint a többi ed-

dig ismert átöblítôanyag, mert:

1. Nem toxikus

A fogászati kezelés közben a fogorvos-

nak nem kell azon aggódnia, hogy a 

kofferdamgumi körül Solumium Dental 

oldat kerül a szájüregbe (1. ábra), mert 

az még nagyobb koncentrációban sem 

okoz semmiféle felmaródást, elszaru-

sodást vagy hám meta plá ziát a nyál-

kahártyán. Sôt, elônyt jelent, hogy a 

parodontiumra került oldat a gyulladá-

sos nyálkahártyán is kifejti fertôtlenítô 

hatását. Egyébként a pa ro don to ló giá-

ban nyitott és zárt kürettálásnál a paro-

dontális tasak átöblítésére is rendkívül 

jól alkalmazható szer. 

2. Nem allergizál

3. Kiválóan alkalmazható biofilmek 

eltávolítására.

A periapikális elváltozások az esetek 

többségében nem tartalmaznak bak-

tériumot, de a pozitív röntgenlelettel 

rendelkezô gyökerek külsô felszínén a 

dezintegrálódott gyökércement egye-

netlenségeiben mindig detektálható 

Solumium Dental
A hipertiszta klór-dioxid-oldat és alkalmazása 
a fogorvosi gyakorlatban II.

1. ábra

2. ábra

3. ábra

Solumium dental 2-Csikany.indd   36 9/21/09   2:13:58 PM



a bakteriális kolonizáció egy speciá-

lis formája. Ez a biofilm. A filmképzô 

csírák szinte bármely felületen meg-

tapadva egy vékony, ámde borzasztó-

an ellenálló köpenyt alkotnak, amely 

mindenfajta antibakteriális terápi-

ával dacol. Mivel a ClO
2
 jól oldódik 

a sejtmembránok lipid fázisában is, 

penetrációjának nem jelent akadályt 

a sejtmembrán [1]. Így a biofilmek 

esetében is hatékony! 

Egy 40 éves nô páciensét gócku-

tatás indokával OP-röntgen-lelettel 

együtt küldte hozzám a háziorvos. 

Ennek birtokában a 23-as és 24-es 

fogakról periapikális felvételeket ké-

szítettem. Megfigyelhetjük a két fog 

gyökere közötti csontelváltozást (2. 

ábra). A betegnek akut panasza nem 

volt, gyökérkezelt fogairól tudott, 

de az idônként vissza-visszatérô bi-

zonytalan arcfájdalmat normálisnak 

gondolta. A 24-es fog öntött csappal 

felépített, a csap eltávolítása a fog 

repedése, törése nélkül valószínûleg 

nem lehetséges. A 23-as fogból a gyö-

kértömést eltávolítottam, a fertôzött 

dentinfalat Solumium Dental oldattal 

öblítettem ki. Gyökértömés készítése 

elôtt az 1200 ppm-es oldatot 30 mp-

ig a megfelelôen preparált csatorná-

ban hagytam, majd tízszeres hígítá-

sú oldattal még egyszer átmostam a 

csatornát. Egy hónappal a beavatko-

zás után készült az elsô kontrollfel-

vétel, amelyen egyértelmûen javulás 

figyelhetô meg (3. ábra).

4. Az asszisztencia számára könnyen 

kezelhetô, penetrációképes fertôtlenítôszer

Gyökérkezelés elôtt az 1200 ppm-es 

oldatból egy 10 ml-es fecskendôben 

desztillált víz segítségével 2-3-szoros 

hígítású oldatot készítünk. Ezzel az 

oldattal dolgozhatunk a gyökérkeze-

lés teljes ideje alatt. Bonyolultnak 

ígérkezô, hosszabb ideig tartó gyö-

kérkezeléseknél, ha esetleg hiperolos 

oldattal kezdtük az átöblítést, a gyö-

kértömés elkészítése elôtt mintegy 

végsô fertôtlenítésként használhat-

juk a ClO
2
-oldatot. Ilyenkor a nagy-

jából kiszárított csatornát feltöltjük 

Solumium Dental oldattal, és kb. 

fél-egy percig várunk. A papírpoénos 

szárítás után már nyugodtan készít-

hetjük a gyökértömést, mert ennyi 
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idô alatt néhány tized milliméter-

nyire vagy még mélyebbre behatol 

a dentincsatornák falába is, tehát a 

többi átöblítôoldattal szemben nem 

csak a felszínen fertôtlenít. 

5. Gyermekeknél tejfogak trepanálásánál is 

kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan 

alkalmazható

Gyulladt tej-kisôrlôfogak trepanálása 

után a pulpakamrát Solumiummal át-

öblítve, majd a fogat a szokásos pro-

tokoll szerint zárva, nagyszerû, gyors 

eredményekrôl számolhatunk be (4. 

és 5. ábra). A kontrollfelvétel a kezelés 

második ülésében, a kis páciens je-

lentkezése után 24 órával készült. Mi-

vel a ClO
2 
stabil vegyület, csak nagyon 

kevés más vegyülettel lép reakcióba. 

Ha netán egyéb átöblítôanyaggal ke-

veredik, akkor sem képzôdnek a fogá-

szati kezelés alatt káros, a szervezetre 

ártalmas anyagok. 

6. Hálózatos moláris gyökércsatorna-rend-

szerek (6. és 8. ábra), betört tûk melletti 

területek (7. ábra) is hatékonyabban fer tôt-

le nít hetôk Solumium oldattal

Összefoglalva kijelenthetjük, hogy 

a Solumium Dental oldat olyan új 

magyar találmány, amely hatéko-

nyan alkalmazható az endodontiai 

beavatkozásoknál, és maximáli-

san megfelel az átöblítôanyagokkal 

szemben támasztott követelmények-

nek. Gyorsan, hatásosan pusztít-

ja el az összes kórokozó mikrobát, 

így a baktériumokat, gombákat, 

protozoonokat, valamint a vírusokat 

is. Az általános fogászat más terüle-

tein és a szájsebészetben is sikerrel 

alkalmazzák. Ezen eredmények alap-

ján várható, hogy az orvostudomány 

egyéb területein is sikerrel lehet 

majd felhasználni. 

Dr. Csikány Csilla fogszakorvos, 

dr. Várnai Gusztáv szájsebész és 

dr. Noszticzius Zoltán egyetemi tanár, BME 

Fizika Tanszék, Kémiai Fizika Csoport
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