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Streszczenie
Wprowadzenie. W zwalczaniu próchnicy brakowało dotychczas metody pośredniej między prewencyjną remine-
ralizacją a leczeniem inwazyjnym. Zalecanym sposobem leczenia początkowych zmian próchnicowych była obser-
wacja w połączeniu z poprawą nawyków higieniczno-dietetycznych pacjenta oraz stosowanie profilaktyki fluor-
kowej. Jedną z najnowszych metod leczenia wczesnych zmian próchnicowych jest minimalnie inwazyjna technika 
infiltracji.
Cel pracy. Ocena progresji zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych po zastosowaniu infiltracji żywicą 
o małej lepkości.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 60 pacjentów, u których po wykonaniu diagnostycznych zdjęć 
skrzydłowo-zgryzowych stwierdzono co najmniej 2 początkowe zmiany próchnicowe o głębokości nieprzekracza-
jącej 1/3 zewnętrznej warstwy zębiny. Jedną z każdej pary zmian na powierzchniach stycznych poddano infiltracji 
preparatem Icon® (DMG, Niemcy) – grupa badana, a drugą pozostawiono do obserwacji – grupa kontrolna. Po 12 
miesiącach od zastosowania żywicy Icon® u 43 osób (76 par początkowych zmian próchnicowych) przeprowadzo-
no kliniczne i radiologiczne badanie kontrolne w celu oceny skuteczności leczenia.
Wyniki. Po 12 miesiącach obserwacji odsetek progresji zmian próchnicowych w grupie badanej (6,94%) był istot-
nie statystycznie mniejszy (p = 0,008, McNemar) niż w grupie kontrolnej (26,39%).
Wnioski. Infiltracja żywicą o małej lepkości jest skuteczną metodą leczenia próchnicy początkowej na powierzch-
niach stycznych. Mikroinwazyjna technika infiltracji stwarza możliwość zatrzymania zmian próchnicowych, które 
we wczesnym etapie rozwoju najczęściej nie są widoczne klinicznie (Dent. Med. Probl. 2016, 53, 3, 358–364).

Słowa kluczowe: infiltracja próchnicy, próchnica początkowa, próchnica powierzchni stycznych, zdjęcia skrzydło-
wo-zgryzowe.

Abstract
Background. In the treatment of caries there has not been, until now, an available method between remineralisation 
and the invasive treatment. In case of the incipient caries, previously recommended treatment was the observation 
of lesions combined with the improvement of the patient’s hygienic and dietary habits and the preventive use of 
fluoride. One of the latest methods of the incipient caries treatment is a minimally invasive infiltration technique.
Objectives. The aim of this study was to assess the progression of proximal caries lesions after the infiltration with 
a low-viscosity resin.
Material and Methods. 60 patients with at least two proximal caries lesions extending up to the third of the outer 
dentin confirmed with the diagnostic bitewings were included in the study. One of each pair of lesions was infiltrat-
ed with the infiltrant – Icon® (DMG, Germany) (study group) and the second one was left for observation (control 
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Próchnica na powierzchniach stycznych zębów 
występuje często u nastolatków i młodych doros- 
łych, a jej częstotliwość zwiększa się wraz z wie-
kiem [1–3]. Rozwija się stosunkowo wolno i potrze-
buje około 4–6 lat na dotarcie do zębiny [1, 3, 4].  
Po osiągnięciu połączenia szkliwno-zębinowe-
go proces ten przyspiesza [1, 5]. Konieczne jest za-
tem wczesne wykrycie zmian, których większość 
na początkowym etapie rozwoju nie jest widoczna, 
oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia zanim doj-
dzie do utraty ciągłości tkanek [6, 7]. Współczesna 
stomatologia akceptuje postępowanie inwazyjne 
w postaci mechanicznego opracowania twardych 
tkanek zęba tylko w przypadku stwierdzenia obec-
ności ubytku. Z tego powodu w leczeniu próchnicy 
początkowej, obejmującej szkliwo lub szkliwo i ze-
wnętrzną warstwę zębiny, zalecano dotychczas ob-
serwację zmiany w połączeniu z poprawą nawy-
ków higieniczno-dietetycznych pacjenta oraz stoso-
wanie preparatów remineralizujących [6–8].

Nowoczesna minimalnie inwazyjna technika 
infiltracji żywicą o małej lepkości jest metodą po-
średnią między leczeniem nieinwazyjnym (remi-
neralizacją) a inwazyjnym (opracowaniem ubyt-
ku). Wskazaniem do podjęcia tej metody są zmiany 
bez stwierdzonej obecności ubytku i o maksy-
malnej głębokości radiologicznej do 1/3 zewnętrz-
nej warstwy zębiny [9, 10].

Infiltracja wykorzystuje siły kapilarne do 
transportu w głąb szkliwa światłoutwardzalnej 
żywicy charakteryzującej się wysokim współczyn-
nikiem penetracji, małą lepkością i dużym napię-
ciem powierzchniowym. Żywica wnika w mikro-
porowatości zdemineralizowanego szkliwa, a po 
spolimeryzowaniu powoduje powstanie bariery 
dyfuzyjnej wewnątrz struktury zmiany próchni-
cowej [6, 8, 11, 12]. 

Celem pracy była radiologiczna ocena progre-
sji zmian próchnicowych po zastosowaniu infil-
tracji żywicą o małej lepkości. 

Materiał i metody
Wstępnym badaniem stomatologicznym i ra-

diologicznym objęto 140 studentów II, III i IV ro-
ku stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi. Na przeprowadzenie testów uzyskano zgo-
dę Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi (RNN/16/13/KE). U wszystkich bada-
nych oceniono wartości wskaźników PUW, OHI 
(Oral Hygiene Index) i SBI (Sulcus Bleeding In-
dex). Zebrano także wywiad dotyczący nawyków 
higieniczno-dietetycznych i stosowanych metod 
suplementacji fluoru. Dokonano oceny ryzyka 
wystąpienia próchnicy z zastosowaniem progra-
mu komputerowego Cariogram 3.0 [13, 14].

Do badania zakwalifikowano 60 studentów, 
u  których po wykonaniu diagnostycznych zdjęć 
skrzydłowo-zgryzowych w systemie radiogra-
fii cyfrowej wykryto co najmniej 2 początkowe 
zmiany próchnicowe o głębokości nieprzekracza-
jącej 1/3 zewnętrznej warstwy zębiny. Zdjęcia oce-
niono, stosując radiologiczną klasyfikację głębo-
kości zmian na powierzchniach stycznych (ryc. 1)  
[9, 15], gdzie: 

E1 – przejaśnienie sięgające 1/2 zewnętrznej 
warstwy szkliwa, 

E2 – przejaśnienie obejmujące całą grubość 
szkliwa, 

D1 – przejaśnienie obejmujące szkliwo 
i 1/3 zewnętrznej warstwy zębiny, 

D2 – przejaśnienie sięgające 1/3 środkowej 
warstwy zębiny, 

group). After 12 months, clinical and radiological examination of 43 patients (76 pairs of initial caries lesions) was 
performed to assess the effectiveness of the treatment.
Results. After 12 months of observation, caries progression rate in the study group (6.94%) was significantly lower 
(p = 0.008, McNemar) than in the control group – 26.39%.
Conclusions. It has been demonstrated that the infiltration with a low-viscosity resin is an efficacious method to 
hamper progression of proximal lesions at the initial stage of their development (Dent. Med. Probl. 2016, 53, 3, 
358–364).

Key words: caries infiltration, incipient caries, proximal caries, bitewings.

Ryc. 1. Radiolo- 
giczna klasyfikacja 
głębokości zmian 
na powierzchniach 
stycznych

Fig. 1. Radiolo- 
gical depth classifi-
cation of proximal 
caries lesions 
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D3 – przejaśnienie sięgające 1/3 wewnętrznej 
warstwy zębiny.

Kryteriami wykluczającymi z udziału w ba-
daniu były: wiek poniżej 18 lat, ciąża, leczenie or-
todontyczne, duże ryzyko wystąpienia próchnicy 
oraz udział w innym badaniu klinicznym.

Studentom udzielono szczegółowych informa-
cji i uzyskano pisemną zgodę na udział w badaniu 
obejmującym ostatecznie 57 osób. 

W grupie badanej, do której zakwalifikowano 
zmiany w stadium E1, E2 i D1, zastosowano me-
todę infiltracji preparatem Icon® (DMG, Niem-
cy). Jedną z każdej pary zmian na powierzchniach 
stycznych poddano infiltracji zgodnie z zalecenia-
mi producenta, drugą natomiast pozostawiono do 
obserwacji (grupa kontrolna). 

Przebieg zabiegu
Po oczyszczeniu zębów szczoteczką i pastą 

oraz izolacji pola zabiegowego za pomocą koferda-
mu przeprowadzano infiltrację z wykorzystaniem 
zestawu przeznaczonego do leczenia zmian na po-
wierzchniach stycznych. Zęby czasowo rozsepa-
rowano, wprowadzając do przestrzeni między-
zębowej plastikowy klin, a następnie za pomocą 
specjalnego aplikatora na 2 min nałożono na nie 
wytrawiacz (Icon-Etch®) składający się z miesza-
niny H2SiO3, 15–20% HCl i substancji powierzch-
niowo czynnej. Po tym czasie aplikator usunięto 
i przez 30 s wypłukiwano wytrawiacz. Następ-
nie na osuszoną powierzchnię stosowano przez 30 
s 95–100% alkohol etylowy (Icon-Dry®). Po do-
kładnym osuszeniu wprowadzono do przestrze-
ni międzyzębowej nowy aplikator i z małym nad-
miarem na 3 min nałożono infiltrant (Icon-Infil-
trant®). Żywicę, po usunięciu jej nadmiaru nicią 
dentystyczną, naświetlano przez 40 s lampą polime-
ryzacyjną. Etap aplikacji żywicy powtórzono jeszcze 
raz przez minutę. Po zdjęciu koferdamu usunięto po-
nownie nadmiar żywicy nicią dentystyczną. 

Przeprowadzono instruktaż higieny jamy ust-
nej, zalecono prawidłowe szczotkowanie zębów 
pastą z fluorem 2 razy dziennie oraz nitkowa-
nie przestrzeni międzyzębowych. Każdy student 
otrzymał kartę informacyjną dla swojego stoma-
tologa o umiejscowieniu zmian próchnicowych 
poddanych leczeniu metodą infiltracji.

Na kontrolne badanie kliniczne i radiologicz-
ne po 12 miesiącach od użycia żywicy Icon zgłosi-
ły się 43 osoby (75,4%). Ponownie oceniono warto-
ści wskaźników OHI i SBI. Pozostali pacjenci, mi-
mo wielokrotnych powiadomień, nie zgłosili się na 
badanie kontrolne lub nie wykonali zdjęć rentge-
nowskich w wyznaczonym terminie. 

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe porównało pa-
rami (zdjęcie przedzabiegowe i kontrolne) 2 eg-

zaminatorów, którzy ocenili, czy zmiany się za-
trzymały czy pogłębiły. Analizę zdjęć przeprowa-
dzono z zastosowaniem oprogramowania Gendex 
VixWin Platinum. W przypadku różnic w ocenie 
badacze ustalali wspólne stanowisko.

Analizie statystycznej poddano wyniki badań 
43 osób, które brały udział zarówno w badaniu 
wstępnym, jak i kontrolnym po 12 miesiącach. Do 
porównania zmiennych ilościowych (próby zależ-
ne) wykorzystano  test Wilcoxona (ze względu na 
niespełnienie założeń testu t), a do zmiennych ja-
kościowych dla prób zależnych użyto testu McNe-
mary. W pracy przyjęto poziom istotności 0,05, 
a decyzję podejmowano na podstawie obliczo-
nej przez pakiet statystyczny wartości p. Do ana-
lizy statystycznej użyto programu STATISTICA 
10.0 PL (StatSoft, INC, USA).

Wyniki 
U 42,9% wstępnie zbadanych studentów (60 spo- 

śród 140) diagnostyczne zdjęcia skrzydłowo-zgry-
zowe wykazały występowanie początkowych 
zmian próchnicowych, które w większości przypad-
ków nie były widoczne klinicznie. Średnia wieku 
pacjentów biorących udział w badaniu wynios- 
ła 22,3 (± 1,8) r.ż., a średnia wartość wskaźnika 
PUW – 8,51. Wśród 43 osób, które skontrolowa-
no po 12 miesiącach było 30 kobiet (69,8%) oraz  
13 mężczyzn (30,2%). Nikt nie zgłaszał żadnych 
dolegliwości lub wystąpienia niepożądanych skut-
ków leczenia.

Średnie ryzyko wystąpienia próchnicy w gru-
pie 60 studentów zakwalifikowanych do doświad-
czenia wynosiło 34,95%, a szansa na to, że w przy-
szłości nie pojawią się nowe ubytki próchnicowe 
– 65,05%. Wartość ta oznacza, że niniejsza grupa 
charakteryzuje się średnim ryzykiem próchnicy.

Badaniu poddano łącznie 76 par początko-
wych zmian próchnicowych na powierzchniach 
stycznych u 43 osób. U 16 pacjentów zbadano tyl-
ko jedną parę początkowych zmian próchnico-
wych (po jednej zmianie dla grupy badanej i kon-
trolnej), u 24 pacjentów po 2 pary zmian, a u po-
zostałych 3 pacjentów odpowiednio 3, 4 i 5 par 
zmian próchnicowych.

Wyniki obserwacji po 12 miesiącach od infil-
tracji oraz rezultaty analizy statystycznej zestawio-
no w tabelach 1–3 i przedstawiono na rycinie 2.

Jak pokazują dane zawarte w tabelach 1 i 2, 
radiologiczny postęp zmian próchnicowych do-
tyczył częściej grupy kontrolnej niż badanej. 
W grupie badanej odsetek progresji zmian próch-
nicowych był istotnie statystycznie mniejszy niż 
w grupie kontrolnej (6,94 vs 26,39%) (p = 0,008, 
McNemar) (ryc. 2). Analiza zdjęć skrzydłowo-
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-zgryzowych wykazała, że w grupie badanej pro-
gresja pojawiła się głównie w przypadku zmian 
będących początkowo w stadium E2 (7,89%), 
a następnie w stadium D1 (6,67%). W grupie kon-
trolnej progresji ulegały najczęściej zmiany w sta-
dium D1 (35,71%). W czasie kontrolnego badania 
klinicznego i radiologicznego w ocenianych miej-
scach stwierdzono obecność 4 wypełnień (1 na 76 
w grupie badanej i 3 na 76 w grupie kontrolnej). 
Zebrany wywiad nie ujawnił występowania dole-
gliwości bólowych lub utraty twardych tkanek zę-
ba, które mogłyby świadczyć o zwiększeniu za-
awansowania zmian. Przypadki te zostały wyłą-
czone z badania.

Analiza ocenianych wskaźników (tabela 3) 
wykazała istotne statystycznie (p = 0,032, Wilco-
xon) zmniejszenie wartości wskaźnika OHI po 12 
miesiącach obserwacji w porównaniu z badaniem 

Tabela 1. Rozkład zmian próchnicowych pod względem głębokości radiologicznej – stan początkowy i po 12 miesiącach

Table 1. Distribution of caries lesions depending on their radiological depth – the initial stage and after 12 months

Grupa
Group

Stadium początkowe
Initial stage

Liczba powierzchni 
Number of surfaces (n)

Stadium po 12 miesiącach
Stage after 12 months

E1 E2 D1 D1* D2 wypełnienie

Badana 
Study
(n = 43)

E1 22 21    1  0 0 0 0

E2 38 nd.  35  3 0 0 0

D1 16 nd. nd. 14 1 0 1

Kontrolna 
Control
(n = 43)

E1 30 24  6  0 0 0 0

E2 30 nd.  21  8 0 0 1

D1 16 nd. nd.  9 3 2 2

nd. – nie dotyczy, D1* – stadium D1, ale ze stwierdzoną radiologicznie progresją w porównaniu ze stanem początkowym.

nd. – not applicable, D1* – D1 stage, but with radiologically confirmed progression compared with the initial stage.

Tabela 2. Odsetek powierzchni zębów z progresją próchnicy w zależności od stadium początkowego 

Table 2. The percentage of teeth’ surfaces with caries progression depending on the initial stadium

Stadium zmiany
Stage of the change

Progresja próchnicy
Caries progression

grupa badana grupa kontrolna

liczba powierzchni (n) odsetek (%) liczba powierzchni (n) odsetek (%)

E1 1 4,55 6 20,00

E2 3 7,89 8 27,59

D1 1 6,67 5 35,71

Tabela 3. Porównanie wskaźników OHI i SBI w badaniu wstępnym i po 12 miesiącach od zabiegu

Table 3. The comparison of OHI and SBI – the preliminary examination and 12 months after procedure

Wskaźnik
Indicator

Badanie wstępne
preliminary study (n = 43)

Kontrola po 12 miesiącach
Examination after 12 months (n = 43)

Wartość p
P-value

OHI 0,32 (± 0,38) 0,23 (± 0,36) 0,032

SBI 4,40 (± 10,14) 4,06 (± 9,92) 0,811

Ryc. 2. Porównanie odsetka progresji zmian próchni-
cowych w grupie badanej i kontrolnej

Fig. 2. The comparison of the proportion of caries 
progression in study and control group
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wstępnym (0,32 ± 0,38 vs 0,23 ± 0,36), co świadczy 
o poprawie stanu higieny jamy ustnej badanych. 
Nie odnotowano natomiast istotnej statystycznie 
zmiany wartości wskaźnika SBI.

Omówienie
Wielu autorów potwierdza częste występo-

wanie próchnicy początkowej na powierzchniach 
stycznych u osób młodych [1–3]. Pod względem 
wieku badana grupa reprezentowała młodych do-
rosłych, których, zważywszy na wybrany kierunek 
studiów, charakteryzuje świadomość wpływu, ja-
ki ma przestrzeganie prawidłowej higieny na stan 
jamy ustnej i jakie są ewentualne skutki jej zanie-
dbania. 

Już w artykułach z lat 80. XX w. ujawnio-
no problem zbyt częstych decyzji stomatologów 
o podjęciu leczenia inwazyjnego [16], co zauwa-
żono także w badaniu własnym. Mejàre et al. [17] 
potwierdzili radiologicznie, że większość wykry-
wanych zmian na powierzchniach stycznych była 
na etapie przedubytkowym, a prace Bille i Thyl-
strupa [16] wykazały, że prawie 60% zmian bez 
naruszonej ciągłości szkliwa opracowano i wy-
pełniono. W badaniu kontrolnym stwierdzono 
obecność wypełnień w miejscu 4 początkowych 
zmian próchnicowych (1 poddana infiltracji oraz 
3 porównawcze). Należy zauważyć, że mimo po-
siadania przez studentów kart informacyjnych 
o przeprowadzonym zabiegu infiltracji i braku 
dolegliwości, inni dentyści podjęli leczenie in-
wazyjne. 

Metodę infiltracji początkowych zmian próch-
nicowych żywicą o małej lepkości wprowadzono 
w 2009 r. i jak dotąd przeprowadzono tylko nie-
liczne badania in vivo oceniające jej skuteczność. 

Badania in vitro przeprowadzone przez Pari-
sa et al. [11, 12] wykazały, że zamknięcie porowa-
tości szkliwa żywicą o małej lepkości powoduje 
zwiększenie mikrotwardości oraz odporności tka-
nek na demineralizację w porównaniu ze zmiana-
mi nieleczonymi lub poddanymi tylko prewencyj-
nej remineralizacji. Paris et al. [11, 12] udowod-
nili także, że dzięki powstaniu bariery dyfuzyjnej 
wewnątrz struktury zmiany próchnicowej do-
chodzi do wzmocnienia osłabionej struktury zę-
ba, co zapobiega odłamaniu pryzmatów szkliwa 
i powstaniu ubytku. W badaniach przeprowadzo-
nych przez Meyer-Lueckel et al. [18] oraz Ogrode-
scu et al. [19] uzyskano prawie całkowitą (98%) pe-
netrację zmiany próchnicowej przez żywicę w zę-
bach stałych, a także znaczną infiltrację w zębach 
mlecznych – 87,5%. Prace Parisa et al. [20] po-
twierdziły ponadto długotrwałe hamowanie pro-
gresji próchnicy w środowisku o małym pH.

Ekstrand et al. [21] w warunkach in vi-
vo stwierdzili większą skuteczność infiltracji zę-
bów mlecznych w połączeniu z fluoryzacją niż 
w przypadku zastosowania wyłącznie reminera-
lizacji lakierem fluorkowym. Autorzy podali, że 
kontrola radiologiczna po 12 miesiącach wyka-
zała progresję próchnicy w 23% przypadków zę-
bów leczonych metodą infiltracji i aż w 62% przy-
padków zębów poddanych zabiegowi fluoryzacji. 
18-miesięczne obserwacje Parisa et al. [9] 22 do-
rosłych pacjentów (średnia wieku 25 lat) wykaza-
ły natomiast radiologiczny wzrost zaawansowania 
tylko 2 na 27 zmian infiltrowanych (7%) i 10 na 
27 zmian kontrolnych (37%). Porównując powyż-
szy wynik z uzyskanym w badaniach własnych, 
warto zwrócić uwagę na bardzo zbliżony odse-
tek progresji w grupach badanych (6,94 vs 7%). Po 
3 latach obserwacji tych samych pacjentów Mey-
er-Lueckel et al. [10] stwierdzili progresję 1 na 26 
zmian infiltrowanych (4%) i 11 na 26 zmian kon-
trolnych (42%). Nie wszystkie prace potwierdza-
ją jednak wyższość metody infiltracji nad innymi 
sposobami zahamowania procesu próchnicowe-
go. Badania Martignon et al. [5] wykazały podob-
ną skuteczność infiltracji żywicą o małej lepkości 
oraz aplikacji systemów wiążących.

Wydaje się, że różna ocena może wynikać 
m.in. z trudności diagnostycznych. Wskazaniem 
do podjęcia leczenia metodą infiltracji są zmia-
ny bez stwierdzonej obecności ubytku i o maksy-
malnej głębokości radiologicznej do 1/3 zewnętrz-
nej warstwy zębiny (czyli stadia E1, E2 i D1) [9, 10].  
Badanie radiologiczne, nawet w połączeniu z oce-
ną wizualno-dotykową, często nie pozwala na 
jednoznaczne określenie zaawansowania zmiany. 
Doświadczenia kliniczne i radiologiczne przepro-
wadzone przez Pittsa i Rimmera [22] oraz Hintze 
et  al.  [23] pokazują, że zmiany radiologiczne się-
gające 1/2 zewnętrznej warstwy szkliwa (E1) rzad-
ko charakteryzują się jego uszkodzeniem, pod-
czas gdy te obejmujące 1/3 środkowej (D2) lub 
wewnętrznej części zębiny (D3) są związane z wy-
stępowaniem ubytku. W przypadku zmian radio-
logicznych w 1/2 wewnętrznej warstwy szkliwa 
(E2) ubytki stwierdzono w 8–11% przypadków, 
a gdy obejmowały 1/3 zewnętrznej części zębi-
ny (D1) – w 22–44% . Przytoczone dane tłumaczą 
częstszą progresję zmian próchnicowych w sta-
diach D1 i E2, którą zaobserwowano w badaniach 
własnych. 

Biorąc pod uwagę kliniczne aspekty stosowa-
nia techniki infiltracji, wyniki badania ankieto-
wego przeprowadzonego przez Altarabulsiego et 
al. [4] wykazały, że większość lekarzy uznała ten 
zabieg za łatwiejszy do przeprowadzenia niż opra-
cowanie i wypełnienie ubytku na powierzchni 
stycznej. Część ankietowanych podawała jednak, 
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że wydłużenie czasu i utrudnienie zabiegu może 
wynikać z konieczności założenia klamry kofer-
damu na leczony ząb. Problem ten zauważono tak-
że w badaniu własnym. Zgodnie z obowiązujący-
mi standardami procedurę infiltracji należy jed-
nak zawsze przeprowadzać pod osłoną koferdamu.

Podsumowując, można stwierdzić, że infil-
tracja próchnicy początkowej na powierzchniach 
stycznych, która jest metodą pośrednią między 
profilaktyką a leczeniem inwazyjnym, wydaje się 
obiecującą techniką leczenia minimalnie inwazyj-
nego. Przeprowadzone badania własne oraz in-
nych autorów potwierdziły możliwość zahamowa-

nia zmian sięgających nawet do 1/3 zewnętrznej 
warstwy zębiny, które w większości przypadków 
nie są wykrywane klinicznie na tym etapie roz-
woju. Skuteczność leczenia jest ponadto łatwa do 
oceny dzięki zastosowaniu diagnostyki radiolo-
gicznej. Wykonanie kontrolnych zdjęć skrzydło-
wo-zgryzowych i porównanie ich ze zdjęciami 
przedzabiegowymi umożliwia stwierdzenie za-
trzymania demineralizacji lub wykrycie ewentual-
nej progresji zmian. Infiltracja próchnicy począt-
kowej to stosunkowo nowa metoda leczenia, dla-
tego wymaga jeszcze dalszych randomizowanych 
badań klinicznych.
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