J

auhepuhdistimet ja niiden kanssa käytettävät jauhepulverit ovat
tehokas, vähemmän pehmyt- ja
kovakuodoksia vahingoittavia ja potilasystävällinen hoitomuoto, kun niitä käytetään ammattilaisten toimesta
oikein ja ohjeiden mukaan. Ne sopivat
profylaktiseen ja ylläpitohoitoon.

Biofilmin
poisto jauhepuhdistuksella

Jauhepuhdistimen käyttö supra- ja
subgingivaalisessa hoidossa:
Supragingivaalisessa jauhepuhdistuksessa jauhepuhdistin poistaa ja hajoittaa biofilmin. Se sopii myös värjäytymien poistoon tehokkaasti esimerkiksi
tupakoitsijoilla. Jauhepuhdistin jauheet
ovat turvallisia myös hampaanpinnoille
ja pehmytkudoksille kun valitaan oikeanlainen jauhepartikkeli sekä käytetään suutinta oikealla tavalla.
Supragingivaalisessa
hoidossa
jauhepartikkeleita ovat esimerkiksi natriumbikarbonaatteja, kalsiumkarbonaatteja ja kalsiumfosfosilikaatit. Natriumbikarbonaattijauheet ns. soodat ovat
pitkään käytössä olleita ja tehokkaita
värjäytymien poistajia kiilteelle. Niihin
lisätään usein esimerkiksi makeutusaineita suolaisen maun neutraloimiseksi.
Kalsiumkarbonaatti on tasaisen pyöreistä, helmimäisistä partikkeleista koostuvat pulveri, jossa on luonnostaan
makea maku. Se on turvallinen ja hellä
jauhe biofilmin ja kevyiden värjäytymien
poistoon.
Subgingivaaliseen
hoitoon
jauhepuhdistin sopii, jos jauheena
käytetään
hienojakoisempaa
ja
hellävaraisempaa
glysiinipartikkeleita
sisältävää
puhdistusjauhetta
(ka.
partikkelikoko noin 25 µm) sekä
subgingivaaliseen hoitoon muotoiltua

Pienipartikkelinen glysiinipulveri sopii
hyvin myös implanttien ylläpitohoidossa
biofilmin poistoon. Subgingivaalisilla
suuttimilla voidaan hoitaa 5 mm
syvempiä taskuja.
Parodontologian lisäksi jauhepuhdistinta voidaan käyttää myös muilla
hammaslääketieteen aloilla. Esimerkiksi
restoratiivisessa hoidossa voidaan puhdistaa hampaiden pinnat ennen sidostamista.
Käyttövinkkejä:
Jauhepuhdistimen toiminta perustuu
siinä käytettävien partikkelien, vedenpaineen ja paineilman yhteistyöhön.
Sen tehokkuus riippuu monista asioista
kuten veden/ilmanpaineen määrästä,
jauheen suhteesta veden määrään sekä
jauhepartikkelien koosta, muodosta
ja kovuudesta. Työskentely etäisyys ja
jauhesuihkun suunta vaikuttavat myös
siihen kuinka hammaspintaa kuluttava
jauhepuhdistus on.
Supragingivaalisessa
puhdistuksessa suutinta liikutetaan hampaan pinnanmyötäisesti edestakaisin samalla
koko ajan suutinta pyörittäen. Jauhesuihku suunnataan poispäin ikenestä, kun
käytetään esimerkiksi natriumbikarbonaatti- ja kalsiumkarbonaattijauheita.
Suutin osoittaa vinosti hampaanpintaan
parin mm etäisyydeltä.
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Subgingivaalisessa hoidossa suutin viedään ientaskuun ja sitä liikutetaan
vertikaalisesti tai diagonaalisesti kunnes
biofilmi on poistettu. Subgingivaalisissa kärjissä on kaksi ulostuloaukkoa
juahesuihkulle, jolloin toinen aukko suunnataan hampaan pintaan ja toinen
epäsuorasti ientä vasten. Subgingivaaliset suuttimet opat suunniteltu niin, että
ilmanpaine ientaskussa on pieni.
LM-ProPower
-jauhepuhdistuskonsepti:
LM-ProPower -jauhepuhdistuskonseptiin kuuluu sekä supra- että subsuuttimia ja valikoima puhdistusjauheita.
Kaikki suutinkärjet ovat autoklavoitavia.
Suprasuuttimissa on valittavana kaksi
eri tavalla muotoiltua kärkeä, universaali
LM-Supra A sekä taivutettu LM-Supra
B.
LM-Sub A-suutin on muotoiltu
sopimaan kaikille hammaspinnoille jotta
suutinta ei tarvitsisi vaihtaa kesken hoitotoimenpiteen. Suuttimessa on lasermerkattu mittaskaala, josta voi tarkistaa
helposti työskentelysyvyyden. Suutin
sopii samaan käsikappaleeseen kuin
suprasuuttimet.
LM-Sodium
Bjauheita
on
valittavana viittä makua: sitruuna,
tumma vadelma, kirsikka, viherminttu
ja neutraali. Näihin jauheisiin on lisätty
luonnollista makeuttajaa, Xylitolia. LMCalcium C – ja LM-Glycine-jauheissa
ovat saatavana neutraalilla maulla.
LM-ProPowerkäsikappaleihin
voi vaihtaa erivärisiä irrotettavia LMErgoGrip - silikonikuoria. Käsikappaleet
voidaan
värikoodata
esimerkiksi
erikseen supra- ja subhoitoon.

Suprajauheet

Jauhepuhdistimien käyttö parodontaalisessa hoidossa on
yleistynyt ja laajentunut myös subgingivaalisen biofilmin
poistoon. Aikaisemmin saatettiin käyttää supragingivaaliseen
hoitoon suunniteltuja suuttimia matalissa ientaskuissa, mutta
nykyään tarjolla on erityisesti subgingivaaliseen hoitoon
tarkoitettuja suuttimia.

Subjauhe

LM-Sodium B

LM-Calcium C

LM-Glycine

