Szkliwo jest
najbardziej
transparentne
dla techniki NIRI
i jest ciemne

Opisy przypadków

NIRI, Twoja pomoc w diagnostyce

Zdrowe szkliwo
jest ciemne
Zmiany
próchnicze
szkliwa w
obszarze
proksymalnym
są jasne

Zębina powoduje
największe
rozproszenie w
technice NIRI i jest
jasna

Zdrowy ząb
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Oprogramowanie iTero Element 5D

NIRI

Kamera
wewnątrzustna

Radiografia

Wewnątrzustny skan iTero zębów nr 29 i 28 przedstawia, w jaki
sposób badanie multimodalne (widok kolorowy, widok z kamery
wewnątrzustnej i NIRI) wspomaga diagnostykę różnicową. W tym
przypadku wyniki wskazują na obecność zdrowego zęba.

Jest to klasyczny przykład
struktury zdrowego zęba.
Kontrast pomiędzy szkliwem
i zębiną umożliwia wyraźne i
dobrze widoczne rozgraniczenie
tych dwóch elementów.

Niewielkie plamy
na powierzchni bez
widocznych obszarów
demineralizacji są
widoczne na obrazie
uzyskanym za pomocą
kamery wewnątrzustnej.

Dowody
radiograficzne
potwierdzają
obecność zdrowych
zębów nr 28 i 29.

Zaawansowana zmiana 1
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Plan leczenia
Za pomocą NIRI możemy zaobserwować, że zmiana
zbliża się do zębiny. Wolimy leczyć i zatrzymać
progresję, wykonując minimalne wypełnienie
kompozytowe.
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Jasna plama wskazuje na obecność zaawansowanej
zmiany próchniczej w obszarze proksymalnym w NIRI,
w drugim przedtrzonowcu nr 29.

Wyraźna, widoczna,
jasna proksymalna
zmiana próchnicza
w NIRI.

Zmiana brązowa — po usunięciu
Brak oznak zmiany
powierzchownej warstwy zęba.
próchniczej w
badaniu wzrokowym.

Niejednoznaczne zdjęcie
sugerujące demineralizację
i aktywność próchniczą w
obszarze dystalnym zęba nr 29.
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NIRI, aby sięgać, gdzie nie sięga wzrok
Wczesna zmiana
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Plan leczenia
Zmiana na przyśrodkowej powierzchni drugiego prawego
dolnego trzonowca będzie monitorowana w kierunku dalszej
progresji podczas każdej wizyty za pomocą NIRI oraz, w razie
potrzeby, radiografii. W okresie do najbliższej wizyty zalecono
stosowanie remineralizujących i przeciwpróchniczych past
do zębów oraz rutynowe czynności higieniczne.

Oprogramowanie iTero Element 5D

NIRI

Kamera
wewnątrzustna

Radiografia

Jasny, klinowaty obszar widoczny w NIRI w linii
środkowej drugiego trzonowca po prawej stronie
żuchwy wskazuje na wczesną zmianę próchniczą. Jest
to przykład próchnicy w obszarze proksymalnym we
wczesnym stadium.

NIRI wskazuje na obecność
zmiany próchniczej w
obszarze dystalnym, która
postępuje w kierunku
połączenia szkliwnozębinowego (DEJ).

Brak istotnych
w
badaniu wzrokowym.

Zdjęcie nie sugeruje
żadnych istotnych

.
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Plan leczenia
Za pomocą NIRI możemy zaobserwować, że zmiana
próchnicza znajduje się blisko zębiny. Wykonałem
zachowawcze wypełnienie, aby przerwać progresję
zmiany.
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Zdjęcia przedstawia skan pacjenta, u którego zęby nr 4 i
5 zbadano podczas rutynowej wizyty kontrolnej. Pacjent
nie miał widocznych objawów próchnicy w jamie ustnej
ani dolegliwości bólowych.

Jasne plamy w linii środkowej zęba
nr 4 i w obszarze dystalnym zęba
nr 5 sugerują zmianę próchniczą
w obszarze proksymalnym,
postępującą w kierunku DEJ.

W badaniu wzrokowym
na powierzchni zęba nr
5 widoczne były małe,
białe plamy.

W ramach rutynowej
kontroli zalecono także
okołowierzchołkowe RTG.

