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Streszczenie
Wprowadzenie. Skuteczne oczyszczenie wewnętrznej powierzchni uzupełnień ceramicznych trawionej kwasem 
HF i  zanieczyszczonej śliną podczas kontroli uzupełnienia, przed jego ostatecznym zacementowaniem, w  jamie 
ustnej pacjenta decyduje o uzyskaniu trwałego połączenia ceramiki z cementem kompozytowym. Podawane w lite-
raturze metody oczyszczania ceramiki mogą w  różnym stopniu zmieniać retencyjną strukturę jej powierzchni 
i pośrednio wpływać na wytrzymałość połączenia ceramika–cement kompozytowy.
Cel pracy. Analiza struktury powierzchni ceramiki na bazie dwukrzemianu litu oraz zmian składu chemicznego jej 
powierzchni po zastosowaniu różnych metod oczyszczania wstępnie wytrawionej powierzchni ceramiki.
Materiał i  metody. W  badaniach wykorzystano ceramikę dwukrzemowo-litową IPS e.max Press® (Ivoclar 
Vivadent), z której wykonano próbki w kształcie dysków o średnicy 5 mm metodą tłoczenia. Powierzchnie pró-
bek szlifowano papierami ściernymi 600C na mokro, piaskowano korundem szlachetnym i  trawiono 9% kwa-
sem fluorowodorowym (HF) w  czasie 20  s. Po spłukaniu wytrawiacza i  osuszeniu powierzchnie próbek zanie-
czyszczano śliną i ponownie spłukiwano wodą z dmuchawki wodno-powietrznej. Następnie próbki podzielono na 
grupy (n = 10) w zależności od sposobu oczyszczenia powierzchni ceramiki: czyszczenie kwasem ortofosforowym, 
ponowne trawienie HF, zastosowanie preparatu Ivoclean® (Ivoclar Vivadent) lub próbki bez dodatkowego oczysz-
czenia. Grupę kontrolną stanowiły próbki, których powierzchnia nie została zanieczyszczona śliną. Oceny zmian 
struktury powierzchni próbek ceramiki dokonano z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego sprzężo-
nego z mikroanalizatorem rentgenowskim, co pozwoliło na przeprowadzenie analizy zmian składu chemicznego 
na powierzchni badanej ceramiki.
Wyniki. Trawienie HF skutkowało uzyskaniem znaczących zmian w  morfologii jej powierzchni. Na podstawie 
analizy widm nie zaobserwowano różnic w składzie chemicznym powierzchni wstępnie trawionej ceramiki oraz 
po oczyszczeniu wstępnie trawionej powierzchni ceramiki (zanieczyszczonej śliną) z  użyciem badanych metod 
oczyszczania powierzchni ceramiki dwukrzemowo-litowej.
Wnioski. Zastosowanie kwasu ortofosforowego, ponownego trawienia kwasem HF, pasty Ivoclean lub sprayu 
wodno-powietrznego może być skutecznym sposobem usuwania zanieczyszczeń z powierzchni ceramiki dwukrze-
mianu litu trawionej HF (Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 71–77).

Słowa kluczowe: ceramika dwukrzemianu litu, zanieczyszczenie śliną, metody oczyszczania, spektrometria rent-
genowska EDX.
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Wysoko wytrzymała ceramika szklana na ba-
zie dwukrzemianu litu jest stosowana w  stoma-
tologii w  wykonawstwie stałych pełnoceramicz-
nych uzupełnień protetycznych, tj. licówek, wkła-
dów koronowych (inlay, onlay, overlay), koron 
oraz mostów, jak również uzupełnień protetycz-
nych na implantach. Swą odporność mechanicz-
ną i  wytrzymałość na pęknięcia zawdzięcza du-
żej ilości kryształów dwukrzemianu litu oraz or-
tofosforanu litu ułożonych w  zwarte struktury 
i zatopionych w szklistej masie krzemionki [1, 2].  
Uzyskanie trwałego połączenia tych uzupełnień 
z  tkankami zęba za pomocą cementów kompo-
zytowych zależy w  dużej mierze od możliwości 
chemicznego wiązania ceramiki z  żywicą za po-
średnictwem silanu oraz uzyskania mikroreten-
cyjnej struktury powierzchni ceramiki. Standar-
dowo do przygotowania powierzchni ceramiki 
na bazie dwukrzemianu litu jest zalecane 20-se-
kundowe trawienie jej kwasem fluorowodorowym 
(HF). W praktyce klinicznej pojawia się problem 
oczyszczenia powierzchni trawionej ceramiki za-
nieczyszczonej śliną podczas kontroli uzupełnie-
nia protetycznego przed jego ostatecznym zace-
mentowaniem w jamie ustnej pacjenta. Wszelkie 
zanieczyszczenia wewnętrznej powierzchni uzu-
pełnienia ceramicznego, w  tym głównie zanie-
czyszczenie śliną, wpływają znacząco na zmniej-
szenie wytrzymałości połączenia cementu żywi-
czego z powierzchnią ceramiki  [3–5]. Podawane 
w  piśmiennictwie metody oczyszczania cerami-
ki mogą w różnym stopniu modyfikować jej po-
wierzchnię i  pośrednio wpływać na możliwość 
uzyskania trwałego połączenia ceramiki z mate-
riałem kompozytowym [3, 6–9]. 

Celem pracy była ocena struktury powierzch-
ni ceramiki dentystycznej na bazie dwukrzemia-
nu litu oraz zmian składu chemicznego jej po-
wierzchniowej warstwy po zastosowaniu różnych 
metod oczyszczania powierzchni ceramiki tra-
wionej kwasem HF i zanieczyszczanej śliną.

Materiał i metody
Metodą tłoczenia wykonano próbki ceramiki 

szklanej na bazie dwukrzemianu litu IPS e.max® 
Press (Ivoclar Vivadent) w formie dysków o śred-
nicy 5 mm i wysokości 3 mm. Powierzchnie próbek 
szlifowano papierami ściernymi 600C na mokro, 
piaskowano korundem szlachetnym o  wielkości 
ziarna 50  µm i  trawiono 9% kwasem fluorowo-
dorowym (HF) Ultradent® Porcelain Etch (Ul-
tradent) przez 20  s. Po spłukaniu wytrawiacza  
(w czasie 30  s) i  osuszeniu powierzchnie próbek 
zanieczyszczano śliną ludzką przez 60 s i ponow-
nie spłukiwano wodą z  dmuchawki wodno-po-
wietrznej. Ślinę do kontaminacji próbek zbierano 
od jednej osoby, po 2 godzinach od spożycia po-
siłku. Następnie próbki podzielono na cztery gru-
py (n = 10) w zależności od zastosowanego sposo-
bu oczyszczenia powierzchni ceramiki: 1)  60-se-
kundowe czyszczenie powierzchni 37% kwasem 
ortofosforowym (Total Etch®/Ivoclar Vivadent), 
2) ponowne, 20-sekundowe, trawienie 9% kwasem 
HF (Porcelain Etch/Ultradent), 3)  20-sekundowe 
czyszczenie powierzchni uniwersalną pastą czysz-
czącą Ivoclean (IvocleanTM/Ivoclar Vivadent) oraz 
4) płukanie wodą z dmuchawki wodno-powietrz-
nej (bez dodatkowego oczyszczenia powierzchni). 

Abstract
Background. The effective removal of saliva contamination from HF-etched inner surface of ceramic restoration, 
after try-in procedure, is essential to ensure the reliable bond interface between ceramic and resin cement. Ceramic 
surface cleaning protocols may affect, to some degree, the retentive surface structure and change its chemical com-
position, influencing indirectly ceramic-resin cement bond strength.
Objectives. Analysis of changes in surface structure and chemical composition of lithium disilicate ceramics after 
applying different cleaning procedures on pre-etched ceramic surface.
Material and Methods. Specimens of lithium disilicate ceramics, IPS e.max Press® (Ivoclar Vivadent), were formed 
as discs of 5 mm in diameter, in heat-press technique. Surface of ceramic specimens were polished, sandblasted with 
50 µ aluminium oxide and etched with 9% hydrofluoric acid (HF) for 20 s. Following rinsing off the etchant, speci-
mens were contaminated with saliva and water-sprayed afterwards. Next, specimens were divided into groups of 10, 
depending on surface cleaning method, which included cleansing with phosphoric acid, re-etching with HF, using 
Ivoclean® universal cleaning paste or without any additional cleaning. Control group were specimens without saliva 
contamination. Ceramic samples’ surface were examined using Scanning Electron Microscopy with Energy Disperse 
Spectrometer (SEM–EDS) system allowing to determine changes in their morphology and chemical composition.
Results. 9% HF acid etching of ceramics resulted in increasing the surface area. EDS analysis of ceramic surfaces 
showed no changes in chemical composition after using all tested methods of removing saliva contamination from 
lithium disilicate ceramic surface.
Conclusions. Using phosphoric acid, re-etching with HF, Ivoclean universal cleaning paste or water spray may be 
found effective in the removal of contamination from HF-etched lithium disilicate ceramic surface (Dent. Med. 
Probl. 2015, 52, 1, 71–77).

Key words: lithium disilicate ceramic, saliva contamination, cleaning methods, EDS X-ray spectrometry.
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Grupę kontrolną stanowiły próbki, których po-
wierzchnia nie była zanieczyszczana śliną. Prób-
ki zostały napylone złotem, a  następnie poddane 
analizie w  mikroskopie skaningowym przez jed-
nego operatora przy powiększeniu 3000-krotnym. 
Oceny struktury powierzchni ceramiki dokonano 
na podstawie analizy obrazów powierzchni pró-
bek uzyskanych w  elektronowym mikroskopie 
skaningowym (SEM), a  badanie składu chemicz-
nego powierzchniowej warstwy próbek przepro-
wadzono metodą mikroanalizy rentgenowskiej 
z  dyspersją energii (EDS). Badania wykonano 
z użyciem mikroskopu Hitachi S-3000N (Hitachi) 
sprzężonego z mikroanalizatorem rentgenowskim 
firmy NORAN. Badania SEM-EDS wykonano we 
współpracy z  Instytutem Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Łódzkiej w listopadzie 2013 r.

Wyniki
Na podstawie badania SEM próbek kontrol- 

nych zaobserwowano bardzo rozwiniętą po-
wierzchnię ceramiki, z  częściowo odsłonięty-
mi, gęsto ułożonymi kryształami o  podłużnym 
kształcie, powstałą w  wyniku trawienia silnym 
kwasem, jakim jest kwas fluorowodorowy, które 
spowodowało wybiórcze rozpuszczenie szklanej 
matrycy ceramiki (rycina  1). Uzyskane w  bada-
niu własnym obrazy struktury powierzchni pró-
bek poddanych różnym metodom oczyszczenia 
powierzchni są bardzo zbliżone (ryciny  2–5). Na 
podkreślenie zasługuje również, że bardzo podob-
ną charakterystykę powierzchni zaobserwowano 
dla próbki z grupy kontrolnej. 

W badaniu SEM-EDS przeprowadzono także 
ocenę składu chemicznego powierzchniowej war-
stwy próbek ceramiki. Na widmie EDS z  próbki 
z  grupy kontrolnej (rycina  6) są widoczne nastę-
pujące pierwiastki: C, O, Na, Mg, Al, Si, K, Au. 
Sygnały pochodzące od Na i  Mg są słabe, co su-
geruje niewielką zawartość tych pierwiastków 
na powierzchni ocenianej próbki. Na wszystkich 
spektrogramach z  powierzchni badanych próbek 
(grupy 1–4) oraz próbek kontrolnych można zaob-
serwować silne sygnały pochodzące od Si oraz O. 

Ryc. 1. Obraz SEM powierzchni ceramiki dwukrzemia-
nu litu poddanej piaskowaniu korundem szlachetnym 
(50 µm Al2O3) i trawieniu 9% HF w czasie 20 s; pow. 
3000 ×

Fig. 1. SEM of lithium disilicate ceramic surface after 
air-borne particle abrasion with 50 µm Al2O3 and etch-
ing with 9% hydrofluoric acid for 20 s; mag. × 3000

Ryc. 2. Obraz SEM powierzchni ceramiki dwukrze-
mianu litu piaskowanej i wstępnie trawionej 9% HF 
w czasie 20 s, a następnie zanieczyszczonej śliną, po 
60-sekundowym oczyszczeniu 37% kwasem ortofosfo-
rowym; pow. 3000 × 

Fig. 2. SEM of lithium disilicate ceramic surface sand-
blasted and etched with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contaminated with saliva and cleaned with 37% phos-
phoric acid for 60 s; mag. × 3000

Ryc. 3. Obraz SEM powierzchni ceramiki dwukrzemia-
nu litu piaskowanej i wstępnie trawionej 9% HF w cza-
sie 20 s, a następnie zanieczyszczonej śliną, po oczysz-
czeniu poprzez ponowne 20-sekundowe trawienie 9% 
HF; pow. 3000 × 

Fig. 3. SEM of lithium disilicate ceramic surface sand-
blasted and etched with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contaminated with saliva and cleaned by re-etching 
with 9% HF for 20 s; mag. × 3000
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Widoczne duże ilości Si oraz O prawdopodobnie 
pochodzą z  mieszaniny tlenków tych pierwiast-
ków będących składnikiem ocenianej ceramiki. 
Pojawienie się w widmach sygnału od Au w oce-
nianych próbkach jest związane z  warstwą tego 
pierwiastka naparowaną na powierzchnię próbki. 
Różne nasilenie sygnału od C  w  poszczególnych 
próbkach może być wynikiem ich kontaminacji 
w  SEM.  Brak sygnału od P  na ocenianych spek-
trogramach wynika z tego, iż sygnał dla pierwiast-
ka pokrywa się z  sygnałem od Au (rozdzielczość 
energetyczna detektora nie pozwala na rozdziele-

nie tych sygnałów). Ze względu na ograniczenia 
wynikające z zastosowanej metody badawczej nie 
zaobserwowano na spektrogramach sygnału od li-
tu. Mikroanaliza rentgenowska metodą EDS wy-
krywa w najlepszym wypadku pierwiastki o licz-
bie atomowej większej niż 5 (od boru do uranu), lit 
natomiast ma liczbę atomową 3 i emitowane z nie-
go promieniowanie ma energię, która jest pochła-
niana przez okienko detektora.

W grupie kontrolnej nie ma widocznych po-
zostałości ścierniwa po piaskowaniu, ponieważ 
kwas fluorowodorowy rozpuścił podłoże i  nastą-
piło usunięcie ścierniwa w wyniku płukania (przy 
słabej ich retencji do podłoża). Dla próbki z grupy 
kontrolnej nie zanotowano również sygnału od F, 
co może świadczyć o  skutecznym usunięciu wy-
trawiacza (HF) z  powierzchni badanej ceramiki 
podczas płukania sprayem wodno-powietrznym.

Skład pierwiastkowy powierzchniowej war-
stwy próbek, których powierzchnia była oczysz-
czana poprzez 20-sekundowe powtórne trawienie 
kwasem fluorowodorowym (grupa 2) oraz poprzez 
płukanie sprayem wodno-powietrznym (grupa 4) 
(rycina 8 i 10) jest bardzo zbliżony i podobny do 
uzyskanego dla próbki kontrolnej. Na spektro-
gramie z powierzchni próbki poddanej 60-sekun-
dowemu oczyszczaniu kwasem ortofosforowym 
(grupa 1) oraz próbki oczyszczanej pastą Ivoclean 
(grupa 3) skład jakościowy pierwiastków jest po-
dobny jak w  przypadku pozostałych grup (C, O, 
Si, K, Au, Na, Mg, Al). Zaobserwowano natomiast 
zmiany ilościowe. Zawartość pierwiastków Na, Mg, 
Al jest bardzo niewielka w porównaniu do innych 
grup badanych i  grupy kontrolnej (rycina  7 i  9).  
Nie zanotowano różnic w  składzie pierwiastko-
wym między próbką kontrolną a  próbkami, któ-
rych powierzchnie oczyszczano, po kontaminacji 
śliną, poprzez 20-sekundowe powtórne trawienie 
kwasem fluorowodorowym (grupa 2) lub płukanie 

Ryc. 4. Obraz SEM powierzchni ceramiki dwukrzemia-
nu litu piaskowanej i wstępnie trawionej 9% HF w cza-
sie 20 s, a następnie zanieczyszczonej śliną, po 20-se-
kundowym oczyszczeniu pastą Ivoclean; pow. 3000 × 

Fig. 4. SEM of lithium disilicate ceramic surface sand-
blasted and etched with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contaminated with saliva and cleaned with Ivoclean 
cleaning paste for 20 s; mag. × 3000

Ryc. 5. Obraz SEM powierzchni ceramiki dwukrzemia-
nu litu piaskowanej i wstępnie trawionej 9% HF w cza-
sie 20 s, a następnie zanieczyszczonej śliną, po oczysz-
czeniu sprayem wodno-powietrznym; pow. 3000 × 

Fig. 5. SEM of lithium disilicate ceramic surface sand-
blasted and etched with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contaminated with saliva and cleaned with water-air 
spray; mag. × 3000

Ryc. 6. Spektrogram z powierzchni badanej cerami-
ki piaskowanej korundem szlachetnym (50 µm Al2O3) 
i trawionej 9% HF w czasie 20 s 

Fig. 6. Dispersive spectroscopic analysis of the ceramic 
surface after air-borne particle abrasion with 50 µm 
Al2O3 and etching with 9% hydrofluoric acid for 20 s
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sprayem wodno-powietrznym (grupa 4). Świad-
czy to o braku wpływu tych metod (grupy 2 i 4)  
na skład chemiczny powierzchniowej warstwy ce-
ramiki, a  tym samym może pośrednio dowodzić 
ich skuteczności w usunięciu zanieczyszczenia śli-
ną. Brak sygnałów od Na, Mg we wszystkich gru-
pach badanych można tłumaczyć usunięciem tych 
pierwiastków podczas procesu trawienia kwasem 
fluorowodorowym.

Omówienie
Zastosowanie kwasu fosforowego jako sposo-

bu oczyszczenia powierzchni ceramiki glinokrze-
mowej z precypitatów rozpuszczonej fazy szklanej 
powstałych po jej trawieniu kwasem fluorowodo-

rowym zaproponował Magne  [10]. W  swoich ba-
daniach ocenił tę metodę jako skuteczną w  po-
równaniu z  użyciem sprayu wodno-powietrzne-
go lub myjki ultradźwiękowej. Użycie tej metody 
zaproponowano również do usuwania zanieczysz-
czenia śliną z powierzchni ceramiki [3]. Część au-
torów zaznacza, że usunięcie tego rodzaju zanie-
czyszczeń poprzez zastosowanie sprayu wodno-
-powietrznego lub kwasu fosforowego nie wpływa 
znacząco na wytrzymałość połączenia cerami-
ki glinokrzemowej z  kompozytem  [6]. Trawie-
nie badanej ceramiki na bazie dwukrzemianu litu 
9% kwasem fluorowodorowym skutkowało uzy-
skaniem znaczących zmian w  morfologii jej po-
wierzchni, związanych z rozpuszczeniem szklanej 
matrycy i odsłonięciem kryształów dwukrzemia-
nu litu, które to zmiany stanowią o  potencjal-

Ryc. 7. Spektrogram z powierzchni badanej cerami-
ki piaskowanej korundem szlachetnym (50 µm Al2O3) 
i wstępnie trawionej 9% HF w czasie 20 s, a następnie 
zanieczyszczonej śliną, po 60-sekundowym oczyszcze-
niu 37% kwasem ortofosforowym 

Fig. 7. Dispersive spectroscopic analysis of the ceramic 
surface after air-borne particle abrasion with 50 µm 
Al2O3 and etching with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contamination with saliva and cleaning with 37% phos-
phoric acid for 60 s

Ryc. 8. Spektrogram z powierzchni badanej cerami-
ki piaskowanej korundem szlachetnym (50 µm Al2O3) 
i wstępnie trawionej 9% HF w czasie 20 s, a następnie 
zanieczyszczonej śliną, po oczyszczeniu poprzez po-
nowne 20-sekundowe trawienie 9% HF 

Fig. 8. Dispersive spectroscopic analysis of the ceramic 
surface after air-borne particle abrasion with 50 µm 
Al2O3 and etching with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contamination with saliva and cleaned by re-etching 
with 9% HF for 20 s

Ryc. 9. Spektrogram z powierzchni badanej cerami-
ki piaskowanej korundem szlachetnym (50 µm Al2O3) 
i wstępnie trawionej 9% HF w czasie 20 s, a następnie 
zanieczyszczonej śliną, po oczyszczeniu pastą Ivoclean 

Fig. 9. Dispersive spectroscopic analysis of the ceramic 
surface after air-borne particle abrasion with 50 µm 
Al2O3 and etching with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contamination with saliva and cleaning with Ivoclean 
cleaning paste

Ryc. 10. Spektrogram z powierzchni badanej cerami-
ki piaskowanej korundem szlachetnym (50 µm Al2O3) 
i wstępnie trawionej 9% HF w czasie 20 s, a następnie 
zanieczyszczonej śliną, po oczyszczeniu sprayem wod-
no-powietrznym 

Fig. 10. Dispersive spectroscopic analysis of the ceram-
ic surface after air-borne particle abrasion with 50 µm 
Al2O3 and etching with 9% hydrofluoric acid for 20 s, 
contamination with saliva and cleaning with water-air 
spray
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nych właściwościach retencyjnych badanej cera-
miki. W badaniach Holand et al.  [11] stwierdzili, 
że kryształy te są zbudowane z dwukrzemianu li-
tu i stanowią główną fazę krystaliczną badanej ce-
ramiki. Druga faza krystaliczna, mniej widoczna, 
jest zbudowana z ortofosforanu litu i znajduje się 
w matrycy szklanej oraz na kryształach dwukrze-
mianu litu. W badaniach własnych uzyskano ob-
razy SEM powierzchni trawionej ceramiki na ba-
zie dwukrzemianu litu do tych uzyskanych przez 
Borges et al.  [7]. Ponowne trawienie powierzchni 
ceramiki na bazie dwukrzemianu litu zanieczysz-
czanej śliną nie skutkowało dalszym rozwinięciem 
powierzchni tej ceramiki. Może to wynikać z nie-
wielkiej, w  porównaniu do ceramiki leucytowej, 
zawartości fazy szklanej, która uległa rozpuszcze-
niu podczas wstępnego trawienia powierzchni ce-
ramiki kwasem fluorowodorowym. Brak zna-
czących różnic w  obrazach SEM uzyskanych dla 
próbki kontrolnej oraz próbek wstępnie trawio-
nej ceramiki na bazie dwukrzemianu litu po jej 
kontaminacji śliną i zastosowaniu różnych metod 
oczyszczania powierzchni może świadczyć o bra-
ku wpływu tych metod na strukturę powierzch-
ni, a tym samym na wzór trawienia ocenianej ce-
ramiki. Wyniki te są zgodne z doniesieniami in-
nych autorów [8].

Prata et al.  [9] oceniając przydatność sprayu 
wodno-powietrznego do usunięcia pasty Try-in  
(tymczasowej pasty mocującej) z powierzchni ce-
ramiki na bazie dwukrzemianu litu, stwierdzili 
liczne zanieczyszczenia, jednak nie powodowało 
to pogorszenia wytrzymałości połączenia adhezyj-
nego. Zdolność do oczyszczania ceramiki na bazie 
dwukrzemianu litu poprzez kondycjonowanie jej 
powierzchni kwasem fosforowym pozostaje nato-
miast kwestią sporną. Część autorów potwierdza 
jego skuteczność w oczyszczaniu i dekontaminacji 
powierzchni ceramiki dwukrzemianu litu [12, 13]. 

Inni dowodzą, że zastosowanie kwasu fosforowe-
go nie usuwa skutecznie zanieczyszczeń powsta-
łych po trawieniu tej ceramiki kwasem fluoro- 
wodorowym  [14]. Jednocześnie zaznacza się, że 
w  przypadku ceramiki na bazie dwukrzemia-
nu litu zanieczyszczenia powstałe na skutek roz-
puszczania, pod wpływem kwasu fluorowodoro-
wego, fazy szklanej są nieznaczne w  porównaniu 
do ceramiki glinokrzemowej i związane z niewiel-
kim udziałem fazy szklanej w  tej ceramice. Klo-
sa et al.  [8] stwierdzili, że zarówno zastosowanie 
kwasu fosforowego, jak i ponowne trawienie kwa-
sem fluorowodorowym skutecznie oczyszcza po-
wierzchnię ceramiki dwukrzemowo-litowej ze śli-
ny. W  badaniach Prata et al.  [9] stwierdzono na-
tomiast występowanie licznych zanieczyszczeń 
mimo zastosowania kwasu fosforowego, co jed-
nak nie wpłynęło istotnie na wytrzymałość połą-
czenia adhezyjnego ocenianego testem „push out”. 
W  badaniach własnych w  celu usunięcia zanie-
czyszczenia śliną z  powierzchni badanej cerami-
ki zastosowano także pastę czyszczącą Ivoclean. 
Pasta zawiera silnie alkaliczną zawiesinę cząste-
czek tlenku cyrkonu, które wiążą zanieczyszcze-
nia fosforanowe na powierzchni ceramiki i jest za-
lecana do oczyszczania powierzchni zarówno ce-
ramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litu, jak 
i  ceramiki cyrkonowej  [15]. Na podstawie anali-
zy widm EDS nie zaobserwowano znaczących róż-
nic w składzie chemicznym powierzchniowej war-
stwy ceramiki dwukrzemowo-litowej trawionej 
kwasem HF oraz trawionej kwasem HF i  po za-
nieczyszczeniu śliną oczyszczonej kwasem orto-
fosforowym, poprzez ponowne trawienie kwasem 
HF, pastą Ivoclean czy też sprayem wodno-po-
wietrznym. Wyniki badań mogą dowodzić podob-
nej skuteczności danych metod w usuwaniu zanie-
czyszczenia śliną z powierzchni wstępnie trawio-
nej ceramiki dwukrzemowo-litowej.
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