
Vliv tepelného stárnutí na pevnost vazby 
ortodontického adhezivního systému 
bez přebytků
Shear bond strength of a flash-free 
orthodontic adhesive system after thermal 
aging procedure

Abstrakt
Cíl práce: Cílem této studie bylo porovnat pevnost vazby ke 
sklovině (SBS) bezpřebytkového (flash-free) předem nane-
seného ortodontického adheziva a ortodontického adheziva 
s kompomerem před a po termocyklování. Pro oba materiá-
ly byl také stanoven Index zbytků adheziva (ARI).
Materiál a metodika: Celkem 120 lidských premolárů bylo 
náhodně rozděleno do dvou skupin (n = 60) podle pou-
žitého ortodontického ahdeziva: APC Flash-Free Adhesive 
Coated Appliance System (APC FF) a Transbond PLUS Color 
Change Adhesive (TP) jako kontrola. Poté byly vytvořeny tři 
podskupiny podle použité metody stárnutí: skladování ve 
vodě (37°C, 24h), termocyklování 10 000 nebo 20 000 cyklů. 
Následně byla testována SBS a vyhodnocen ARI pro každý 
vzorek. Výsledky byly analyzovány obousměrným ANOVA 
a Tukeyho Chi-square testy (p < 0,05).

Výsledky: Hodnoty SBS byly významně ovlivněny termocy-
klováním (p < 0,01). Ani typ ortodontického adheziva
ani interakce mezi adhezivem a termocyklováním statistic-
ky neovlivnila výsledky SBS (p > 0,05).
Závěry: APC FF a TP vykazovaly podobné výsledky pevnosti 
vazby. Termocyklování vyvolalo významný pokles hodnot 
SBS u obou testovaných lepidel, bez rozdílu mezi 10 000 
a 20 000 teplotními cykly. Kromě toho APC FF zanechalo na 
sklovině ve srovnání s TP méně zbytků adheziva.

Klíčová slova: APC Flash-Free, APC cement, stárnutí, orto-
doncie, pryskyřičné cementy.

Úvod
Použití adheziv a pryskyřičných kompozit pro lepení 
ortodontických zámků na předem naleptané zuby je 
v ortodontické praxi považováno za standardní postup (1). 
Obvykle se při lepení zámků adhezivum manuálně aplikuje 
na bázi zámku. Ve snaze o jednodušší a rychlejší metodu 
lepení byly v roce 1991 představeny zámky, na kterých je 

Abstract
Background: The aim of this study was to compare the 
shear bond strength (SBS) of a flash-free and precoated 
orthodontic adhesive with a compomer orthodontic adhe-
sive before and after thermocycling. The adhesive rem-
nant index (ARI) was also determined for both adhesives. 
Material and Methods: A total of 120 human premolars 
were randomly divided into two groups (n=60) according 
to the orthodontic adhesive used: APC Flash-Free Adhesi-
ve Coated Appliance System (APC FF) or Transbond PLUS 
Color Change Adhesive (TP), as control. Then three sub-
groups were established according to the aging procedure: 
water storage (37°C, 24h), thermocycling for 10,000, or 
20,000 cycles. A SBS test was performed and ARI value for 
each specimen was also assessed. Results were analyzed 
by two-way ANOVA and Tukey’s Chi-square test (p < 0.05).
 
Results: SBS values were significantly influenced by 
thermocycling (p < 0.01). Neither the orthodontic adhesive 
nor the interaction between adhesive and thermocycling 
statistically affected SBS results (p > 0.05). Conclusions: 
APC FF and TP showed similar bond strength results. Ther-
mocycling induced a significant decrease in SBS values 
for the two adhesives tested, without differences between 
10,000 and 20,000 thermal cycles. Moreo-ver, APC FF left 
less adhesive remnants on the enamel compared to TP.

Key words: APC Flash-Free, APC cement, aging, orthodon-
tics, resin cements.

Introduction
The use of adhesives and resin composites for bonding 
orthodontic brackets to etched teeth is considered a stan-
-dard procedure in the orthodontic practice (1). Usually, the 
process of bonding brackets is performed by the manual 
application of an adhesive to the bracket base. However, in 
an attempt to perform easier and faster bon-ding procedu-
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předem nanesené světlem tuhnoucí adhezivum (APM)  
(3M Unitek, Monrovia, CA, USA).

Od té doby byly na trh výrobci zavedeny různé systémy 
APC. Společnost 3M Unitek představila APC Adhesive 
Coated Appliance System, po kterém v roce 2000 následo-
val APC II Adhesive Coated Appliance System. Oba systé-
my jsou adheziva na bázi pryskyřice, ale pozdější typ je 
viskóznější než jeho předchůdce, což zlepšilo manipulační 
vlastnosti, má také lepší blistrový obal prodlužující datum 
expirace a zlepšující ochranu adheziva. Třetí vývojový 
krok byl představen v roce 2002, jednalo se o APC PLUS 
Adhesive Coated Appliance System (APC PLUS), kde došlo 
k podstatné změně složení a vlastností systému APC II 
Adhesive Coated Appliance System.

Proto má APC PLUS vyšší toleranci vůči vlhkosti než jeho 
předchůdci a uvolňuje fluoridy během léčby. Kromě toho 
má před polymerizací charakteristickou růžovou barvu 
(po vytvrzení světlem barva zmizí), aby se usnadnilo od-
stranění přebytků. V roce 2013 byla představena techno-
logie APC Flash-Free (APC FF) (APC Flash-Free Adhesive 
Coated Appliance System, 3M Unitek) se záměrem dále 
zkrátit čas potřebný pro lepení eliminováním potřeby 
odstranění přebytků kolem zámku po jeho umístě-
ní. Nejdůležitější je, že přechod z APC PLUS na APC FF 
také znamenal modifikaci ve složení adheziva: přechod 
z kompomeru na nízkoviskózní pryskyřici. Ortodontický 
adhezivní systém APC FF je založen na materiálu z netka-
ného polypropylenového vlákna, které je nasáklé nízko-
viskózní pryskyřicí. Jakmile je zámek dosazen, stlačitelný 
materiál umožní pryskyřici prosáknout ven, díky čemu 
dojde ke spojení báze zámku se sklovinou (2). Rozdíl mezi 
chemickým složením kompomeru a pryskyřicí s nízkou 
viskozitou vyžaduje přezkoumání tohoto nového adheziva 
bez přebytků, protože dosažení stabilní pevnosti vazby na 
rozhraní sklovina-zámek zůstává prioritou při ortodontic-
ké léčbě, kdy nesmí dojít ke zvýšení frekvence odlepování 
zámků (3). Nepřítomnost přebytků kolem zámků u sys-
tému APC FF také snižuje možnost tvorby bílých skvrn 
spojených s přebytky (4).

Adhezivum APC FF bylo hodnoceno v několika málo 
studiích (2,5-11). Tři z nich potvrdily některé z výhod, které 
výrobce předpokládal, jako je například časová úspora 
při nasazování zámků (7,8,11). Doba potřebná pro nasa-
zení zámků se snížila dokonce až o třetinu ve srovnání 
s konvenčním ortodontickým lepidlem, jak nedávno uvedl 
Grünheid et al. (11). Další výhodou je, že po umístění zám-
ku není potřeba odstranit přebytky adheziva (7,9-11). Tři ze 
studií (6,8,9) hodnotily SBS u APC FF a prokázaly vysokou 
pevnost vazby. Tyto testy SBS byly provedeny ihned po 
vyjmutí vzorků z destilované vody, ve které byly uskladně-
ny po dobu 24 hodin. Nenalezli jsme však žádné studie, 
které analyzují vliv tepelného stárnutí na pevnost vazby 
u pryskyřice typu APC FF s nízkou viskozitou, což je realis-
tičtější simulace stavu během ortodontické léčby. Protože 
vliv stárnutí na vazebné vlastnosti APC FF dosud nebyl 
objasněn, je vhodné toto otestovat pomocí termocyklování 
(podle vzoru výzkumu Lee et al. (6)).
Vzhledem k tomu, že účinnost adheziva (2,12), mechanické 
vlastnosti při jeho stárnutí (13) a místo selhání vazby při 

res, light-cured adhesive pre-coated (APC) brackets 
(3M Unitek, Monrovia, CA, USA) were intro-duced in 1991.
 
From then onwards, different developments of APC systems 
were introduced in the market by manufactu-rer. 3M Uni-
tek began by launching the APC Adhesive Coated Appliance 
System followed by the introduction of APC II Adhesive Coated 
Appliance System in 2000. Both of them were resin-based 
adhesives, but the lat-ter was less viscous than its prede-
cessor improving its handling properties and had a better 
blister package extending the expiration date and enhancing 
the pre-servation of the adhesive. The third development was 
introduced in 2002, which was the APC PLUS Adhesive Coated 
Appliance System (APC PLUS), which substan-tially modified 
the composition and properties of APC II Adhesive Coated 
Appliance System, being a compomer.

Because of this, APC PLUS provides a higher toleran-ce to mois-
ture compared to its predecessors as well as fluoride release 
during treatment. Furthermore, it has a characteristic pink 
color before polymerizing (after light curing the color fades 
away) to facilitate flash removal. In 2013, the APC Flash-Free 
(APC FF) technology was launched (APC Flash-Free Adhesive 
Coated Appliance System, 3M Unitek) with the intention of 
further decrea-sing the time needed for the bonding process, 
by elimi-nating the need of flash removal around the bracket 
once it is placed. More importantly, the transition from APC 
PLUS to APC FF also meant a modification in the com-position 
of the adhesives, changing from a compomer to a low-visco-
sity resin. The APC FF orthodontic adhesive system is based 
on a nonwoven, polypropylene fiber ma-terial, which gets 
soaked by a low-viscosity resin. Once the bracket is placed, 
the compressible material lets the resin seep out, bonding the 
base of the bracket to the enamel (2). The difference between 
the chemical com-position of a compomer and a low-viscocity 
resin makes the evaluation of this novel flash-free system 
necessary, since the achievement of a stable bond strength 
in the enamel-bracket interface remains a priority for the 
co-rrect performance of the orthodontic treatment without an 
increase in bracket debonding rates (3). Moreover, the absence 
of flash around brackets when bonding, makes the evaluation 
of APC FF also interesting in order to decrease the formation 
of white spot lesion associated to adhesive excesses (4).
 
A limited amount of studies were found that evaluated APC 
FF (2,5-11). Three of these confirmed some of the benefits 
anticipated by the manufacturer, such as time savings during 
bracket bonding (7,8,11), even up to one third compared with 
a conventional orthodontic adhesi-ve as has been recently 
stated by Grünheid et al. (11); or no need for flash removal 
after placement (7,9-11). Three of the manuscripts (6,8,9) eva-
luated the SBS ob-taining high bond strength values. Those 
SBS tests were performed immediately after storing the 
samples in dis-tilled water for 24 hours. However, no study 
has been found that analyzed the aging effect in the bond 
strength of the APC FF low-viscosity type resin as this a more 
realistic application to the orthodontic treatment time.
Hence, in accordance with Lee et al. (6) a thermocycling study 
is warranted to elucidate the role of aging on the bonding 
properties of APC FF, as it is still unknown.
Since bonding efficacy (2,12), mechanical properties af-ter 
aging (13) and type of failures after debonding (2) are crucial 



sejmutí zámku (2) jsou rozhodujícími faktory pro ortodon-
tisty při výběru ortodontonického adheziva, stávající studie 
byla zaměřena na: (a) srovnání SBS na rozhraní skloviny 
a zámku mezi APC FF a široce používaným konvenčním 
adhezivam, jako je lepidlo Transbond PLUS Color Change 
Adhesive (3M Unitek) (TP); b) stanovit vliv termocyklová-
ní na obě lepidla; a (c) vyhodnotit množství adhezivních 
zbytků na povrchu zubu po odstranění zámku.

Materiály a metodika
-Příprava vzorků
Sto dvacet zdravých lidských premolárů extrahovaných z or-
todontických nebo periodontálních důvodů bylo skladováno 
v 0,1% vodném roztoku thymolu při teplotě 4°C po dobu ne 
delší než 6 měsíců. Jejich bukální sklovina nebyla při extrak-
ci poškozena a všechny povrchy byly před jejich uskladně-
ním vyčištěny a zbaveny zbytků měkkých tkání.
Po vzoru předchozích studií byly kořeny zubů zanořeny 
do samopolymerujícího akrylového válce (Special Tray, 
Dentsply Sirona, Ballaigues, Švýcarsko), aby bylo dosaže-
no stability pro následné testování SBS (2,3,5,6). Protokol 
kondicionování byl aplikován podle instrukcí výrobce. 
Za prvé byl povrch bukální skloviny každého premoláru 
vyčištěn pemzou bez obsahu fluoridů po dobu 15 sekund 
a poté opláchnut a vysušen. Následně byla sklovina, na 
kterou bude lepeno, leptána 35% kyselinou fosforečnou 
(Transbond XT Etching Gel, 3M Unitek) po dobu 30 sekund, 
opláchnuta po dobu 30 sekund a osušena vzduchem bez 
obsahu oleje a vlhkosti po dobu 30 sekund. Poté byla 
nanesena rovnoměrná vrstva světlem tuhnoucího primeru 
(Transbond XT Primer, 3M Unitek).
Zuby byly náhodně rozděleny do dvou skupin podle použitého 
adheziva na keramické zámky (Clarity Advanced, 3M Unitek). 
Aplikační režim a chemické složení testovaných materiálů jsou 
uvedeny v tabulce 1.

factors for orthodontists when selecting an ortho-dontic 
adhesive, the following study aimed to: (a) com-pare the SBS 
of the enamel-bracket interface between APC FF and a widely 
used conventional adhesive such as Transbond PLUS Color 
Change Adhesive (3M Unitek) (TP); (b) determine the influen-
ce of thermocycling on both adhesives; and (c) evaluate the 
amount of adhe-sive remnant on the tooth surface after 
bracket removal.

Material and Methods
-Specimen preparation 
One hundred and twenty sound human premolars extrac-
-ted for orthodontic or periodontal reasons were stored in 
a 0.1% aqueous solution of thymol at 4°C for no longer than 6 
months. Their buccal enamel was sound with no damage due 
to the extraction process, and all the surfa-ces were cleaned 
from debris and soft tissue remnants before their storage. 
Roots were submerged in a self-cured acrylic cylinder (Special 
Tray, Dentsply Sirona, Ballaigues, Switzerland) to allow stabi-
lity for posterior SBS testing, according to previous studies 
(2,3,5,6). The conditioning protocol was applied following the 
manufacturer’s instructions. Firstly, the buccal crown surfa-
ce of each premolar was brushed with fluoride-free pumice 
slurry for 15 seconds, and then rinsed and dried. Afterward, 
the enamel of the bonding surfaces was etched with 35% 
phosphoric acid (Transbond XT Etching Gel, 3M Unitek) for 30 
seconds, rinsed for 30 seconds, and dried with oil-free and 
mois-ture-free air for 30 seconds. Then, a uniform coat of 
a light-cure adhesive primer (Transbond XT Primer, 3M Unitek) 
was applied. 
The teeth were randomly divided into two groups accor-ding 
to the bonding agent applied to bond the ceramic brackets 
used in the study (Clarity Advanced, 3M Uni-tek). The applica-
tion mode and chemical composition of the tested materials 
are reported in Table 1.

Bonding systém (Výrobce)
Bonding system (Manufacturer)

Aplikační režim
Application mode

Chemické složení
Chemical composition

Transbond XT Leptací Gel (3M Unitek) 
Transbond XT Etching Gel (3M Unitek)

Na osušenou sklovinu po dobu 30 s naneste 
rovnoměrnou vrstvu. Opláchněte vodou. Dů-
kladně vysušte vzduchem bez obsahu oleje 
a vlhkosti. / A uniform coat must be applied 
on a dried enamel for 30 s. Rinse with water. 
Air dry thoroughly using oil and moisture-
-free air source.

35% kyselina fosforečná
35% phosphoric acid.

Transbond XT Primer (3M Unitek) 
Transbond XT Primer (3M Unitek)

Naneste tenkou vrstvu na křídově bílý 
povrch skloviny vzniklý leptáním.
A thin coat must be applied on a chalky 
white enamel surface after etching.

Hlavní součást tvoří/Mainly formed by:
-  Triethylenglykol Dimethakrylát. 

Triethylene Glycol Dimethacrylate
-  Bisfenol A Diglycidyl Ether Dimethakrylát. 

Bisphenol A Diglycidyl Ether Dimethacrylate.

APC Flash-Free (3M Unitek)
APC Flash-Free (3M Unitek) Předem aplikované na bázi zámku.

Precoated onto the bracket base.

Stlačitelný netkaný materiál (síť polypropylenových vláken o průměru mik-
ronů), napuštěný adhezivní pryskyřicí s relativně nízkou viskozitou. Když je 
přiložen na zub, stlačitelný materiál umožní pryskyřici prosáknout ven, aby 
vyplnila prostor mezi bází zámku a zubem. 
Compressible nonwoven material (web of mi-cron–sized polypropylene 
fibers), soaked with a relatively low viscosity adhesive resin. When is 
placed on a tooth, the compressible material lets the resin seep out to 
fill the space between the appliance bonding base and the tooth.

Transbond PLUS (3M Unitek)  
Transbond PLUS (3M Unitek) Vyžaduje aplikaci ošetřujícím.

Requires operator application.

Kompomer. Tvořen hydrofilními monomery a kyselým oligomerem 
(karboxymetakrylát), které zajiťují lepší toleranci vůči vlhkosti.
Compomer. Formed by hydrophilic monomers and an acid oligomer 
(a carboxylic methacrylate), which provide a better moisture tolerance.

Tabulka 1: Aplikační režim, chemické složení a vlastnosti kondicionérů a vyhodnocovaných ortodontických adheziv (podle pokynů vý-
robce). / Table 1: Application mode, chemical composition and characteristics of the conditioners and orthodontic adhesives evalua-
ted, accord-ing to manufacturer’s instructions.



Group 1: A precoated bracket system was used, APC FF (3M 
Unitek).

As the adhesive resin is already in the bracket base, brackets 
were placed immediately after primer application.
 
Group 2: The orthodontic adhesive TP (3M Unitek), that requi-
res operator application, was placed onto the brac-kets base, 
and they were positioned on the buccal ena-mel surface. 
The adhesive TP was directly applied from the syringe to the 
bracket base.
 
All brackets were positioned and bonded by the same ope-
rator (C.G-S.) in order to standardize the bonding procedure. 
Once brackets were placed in the correct position (center of 
anatomic crown), they were pressed against the buccal surfa-
ce of each premolar with the end of the bracket tweezers. For 
group 1, it was not neces-sary to remove the excesses around 
the bracket as APC FF does not generate flash. For group 2, 
flash was remo-ved with the help of an explorer before poly-
merizing. A LED unit (Elipar S10, 3M ESPE, St Paul, MN, USA) was 
used to polymerize both bonding agents. Both or-thodontic 
adhesives were polymerized for 40 seconds placing the end of 
the LED unit perpendicular to the bracket slot as recommen-
ded by the manufacturer, with an intensity of 1,200 mW/cm2.
Specimens from both groups were randomly divided into 
three subgroups (n = 20) according to the aging pro-cedure 
carried out: storage in distilled water for 24 hours at 37°C and 
thermocycled for 10,000 cycles or 20,000 cycles. Thermocycling 
was performed between 5°C and 55°C with a dwelling time of 
30 seconds. The rando-mization was performed by assigning 
a 6-digit number from a random number table to each of the 
three sub-groups, and then the premolars were randomly 
assigned to the previously mentioned subgroups. 
According to Gale et al., (14) 10,000 and 20,000 cycles thermo-
cycling correspond to one and two years of cli-nical service 
respectively, which is the time usually re-quired to complete 
an orthodontic treatment. Moreover, the temperatures and 
dwelling time applied have been recently confirmed by the 
Academy of Dental Materials (15) as the most suitable way of 
testing dental materials under thermal aging procedures.

- Shear bond testing 
Afterwards, the acrylic cylinders were secured in a jig attached 
to the base plate of a universal testing machine (Instron 3345, 
Instron Corp., Canton, MA, USA). A chi-sel-edge plunger was 
mounted in the movable crosshead of the testing machine. 
It was positioned placing the lea-ding edge aimed at the 
bracket body, between the base and the bracket wings, before 
it was brought into contact exerting a force parallel to a flat 
interface in the occlu-sal-apical direction. A crosshead speed 
of 0.5 mm/min was applied. The force required to dislodge 
the brackets was measured in Newtons (N), and the SBS was 
calcu-lated in MegaPascals (MPa) by dividing the force values 
in N by the surface area of the bracket (mm2).

- Type of failure and ARI 
Once brackets were debonded, enamel surfaces were analyzed 
by the primary investigator (C.G-S.) under a stereomicrosco-
pe (Olympus SZX7, Hamburg, Ger-many) at a magnification 
of 10X. The primary investigator previously received 20 hours 
of training on the use of the machine and how to obtain the 

Skupina 1: Byl použit systém zámků předem potažených 
adhezivem APC FF (3M Unitek).

Vzhledem k tomu, že adhezivum je již naneseno na bázi 
zámku, byly bezprostředně po aplikaci primeru zámky 
lepeny.

Skupina 2: Ortodontické adhezivum TP (3M Unitek), které 
vyžaduje aplikaci ošetřujícím, bylo manuálně naneseno na 
bázi zámků a ty byly umístěny na bukální povrch skloviny. 
Lepidlo TP bylo aplikováno přímo ze stříkačky na bázi zámků.

Všechny zámky byly umístěny a bondovány stejným ošetřu-
jícím (C.G-S.) kvůli standardizaci procesu nasazení. Jakmile 
byly zámky ve správné poloze (střed anatomické korunky), 
byly koncem pinzety přitlačeny na bukální povrch každého 
premoláru. U skupiny 1 nebylo nutné odstraňovat přebytky 
kolem zámku, protože u systému APC FF se přebytky nevy-
tváří. U skupiny 2 byly přebytky před polymerací odstraněny 
pomocí sondy. LED lampa (Elipar S10, 3M ESPE, St Paul, MN, 
USA) byla použita pro polymeraci obou vazebných systémů. 
Obě orodontická adheziva byla polymerizována po dobu 
40 sekund s intenzitou 1200 mW/cm2. Koncovka LED lampy 
byla umístěna kolmo na slot zámku podle doporučení 
výrobce.
Vzorky z obou skupin byly náhodně rozděleny do tří pod-
skupin (n = 20) podle provedené metody stárnutí: skla-
dování v destilované vodě po dobu 24 hodin při teplotě 
37°C a termocyklování po dobu 10 000 cyklů nebo 20 000 
cyklů. Termocyklování bylo prováděno mezi 5°C a 55°C po 
dobu 30 sekund. Randomizace byla provedena přiřazením 
šestimístného čísla z tabulky náhodných čísel každé ze tří 
podskupin a poté byly premoláry náhodně přiřazeny do 
výše uvedených podskupin.
Podle Gale et al., (14) 10 000/20 000 cyklů termocyklování 
odpovídá jednomu/dvěma rokům klinického fungování, 
což je obvykle doba potřebná pro dokončení ortodontic-
ké léčby. Kromě toho byly tyto teploty a doba trvání cyklu 
nedávno potvrzeny Akademií dentálních materialů (15) jako 
nejvhodnější způsob zkoušení dentálních materiálů při 
tepelném stárnutí.

- Testování pevnosti vazby
Poté byly akrylové válce se zuby upevněny do držáku, který 
byl připevněný k základní desce univerzálního zkušebního 
stroje (Instron 3345, Instron Corp., Canton, MA, USA). Na po-
hyblivou hlavu zkušebního stroje byl namontován plunžrový 
píst s břitem. Byl umístěn tak, že hlavní hrana byla opřena 
o tělo zámku mezi bází a křidélky a vyvíjela sílu v okluzo-
-apikálním směru rovnoběžnou s povrchem zubu. Byla po-
užita rychlost hlavy 0,5 mm/min. Síla potřebná k uvolnění 
zámku byla měřena v Newtonech (N) a SBS byla vypočtena 
v MegaPascalech (MPa) vydělením hodnot síly v N povrcho-
vou plochou zámku (mm2).

- Typ selhání a ARI
Poté, co byly zámky odstraněny, byly povrchy skloviny ana-
lyzovány primárním výzkumným pracovníkem (C.G-S.) pod 
stereomikroskopem (Olympus SZX7, Hamburg, Německo) 
při zvětšení 10X. Primární výzkumník před tím absolvoval 
20 hodin školení o použití přístroje a instruktáž měře-
ní. Pro stanovení typu selhání bylo stanoveno ARI skóre 



measurements. To determine the type of failure, the ARI scores 
were deter-mined according to the Årtun et al. (16) classificati-
on. They were categorized as: 0 = no adhesive remaining on the 
tooth in the bonding area; 1 = less than half of the ad-hesive 
remaining on the tooth; 2 = more than half of the adhesive re-
maining on the tooth; 3 = all adhesive remai-ning on the tooth 
with a distinct impression of the brac-ket mesh. In cases where 
the adhesive remaining on the enamel surface was around 
50%, to determine whether it was an ARI 1 or 2, a greater magni-
fication was used (25X) as well as the evaluation of the bracket 
base with the same magnifications (10X and 25X) was perfor-
med. Finally, six specimens from each experimental subgroup 
were sputter-coated with gold (Bal-Tec Sputter Coater SCD 005, 
Witten, Germany) and observed under a scan-ning electron 
microscope (SEM) (Phillips XL30 ESEM, FEI Company, Hillsboro, 
OR, USA) to better analyze the type of failure of both adhesives.

-Statistical analysis
Normality and homogeneity were checked with Sha-piro-Wilk 
and Levene tests, respectively. A two-way ANOVA was applied 
to analyze the influence of the orthodontic adhesive used and 
thermocycling procedu-re on SBS. Post-hoc comparisons were 
performed by Tukey’s test. Chi-square (χ2) test was performed 
to as-sess differences in the amount of adhesive remaining on 
the enamel surface after bracket debonding according to the 
orthodontic adhesive tested and the aging procedure. All statis-
tical tests were performed at a pre-set alpha of 0.05 using SPSS 
22 for Windows software (IBM Corpo-ration, Armonk, NY, USA).

Results
Table 2 shows the SBS values obtained for the two adhe-sives 
evaluated after different thermal aging procedures. Two-
-way ANOVA revealed that the SBS values were significantly 
influenced by the thermal aging procedure (p < 0.01). Neither 
the orthodontic adhesive nor the in-teraction between both 
factors (adhesive type-thermocy-cling) significantly affected 
SBS results (p > 0.05).

Both adhesives showed similar SBS values either without 
thermocycling (24 hour water storage) or when thermo-cyc-
ling was performed for 10,000 and 20,000 cycles. Thermocyc-
ling significantly decreased SBS values for the two adhesives 
tested. However, there was no signifi-cant difference in SBS 
mean values between 10,000 and 20,000 cycles for both 
groups. 

podle Årtun et al. (16) klasifikace. Jednotlivé kategorie byly 
definovány jako: 0 = na zubu v oblasti spojení nezůstalo 
žádné adhezivum; 1 = méně než polovina adheziva zůstala 
na zubu; 2 = více než polovina adheziva zůstala na zubu; 
3 = veškeré lepidlo zůstalo na zubu s výrazným otiskem 
mřížky. Jestliže množství adheziva, které zůstalo na povrchu 
skloviny, bylo kolem 50%, pro určení zda se jednalo o ARI 1 
nebo 2 bylo použito větší zvětšení (25X). I pro vyhodnocení 
báze zámku bylo použito stejné zvětšení (10x a 25X). Nako-
nec bylo šest vzorků z každé experimentální podskupiny 
potaženo zlatem (Bal-Tec Sputter Coater SCD 005, Witten, 
Německo) a pozorováno pod skenovacím elektronovým 
mikroskopem (SEM) (Phillips XL30 ESEM, FEI Company, 
Hillsboro, OR, USA) pro lepší analýzu typu selhání obou 
adheziv.

-Statistická analýza
Normálnost a homogenita byla testována pomocí testů 
Shapiro-Wilk a Levene. Pro analýzu vlivu použitého orto-
dontického lepidla a termocyklického procesu na SBS byla 
použita dvoucestná ANOVA. Post-hoc srovnání bylo prove-
deno Tukeyovým testem. Chí-kvadrát (χ2) test byl proveden 
za účelem zjištění rozdílů v množství lepidla, které zůstalo 
na povrchu skloviny po odlepení zámku podle testované-
ho ortodontického adheziva a použitého postupu stár-
nutí. Všechny statistické testy byly prováděny v předem 
nastavené hodnotě alfa 0,05 pomocí softwaru SPSS 22 pro 
Windows (IBM Corpo- ration, Armonk, NY, USA).

Výsledky
Tabulka 2 ukazuje hodnoty SBS získané pro obě adheziva 
vyhodnocené po různých postupech tepelného stárnutí. 
Dvoucestná ANOVA odhalila, že hodnoty SBS byly význam-
ně ovlivněny procesem tepelného stárnutí (p <0,01). Ani 
ortodontické adhezivum, ani interakce mezi oběma faktory 
(typ adheziva-termocyklický proces) významně neovlivnily 
výsledky SBS (p> 0.05).

Obě adheziva vykazovala podobné hodnoty SBS jak bez 
termocyklování (jen 24 hodinové skladování ve vodě), tak 
i po termocyklování 10 000 a 20 000 cyklů.
Termocyklování významně snížilo hodnoty SBS u obou tes-
tovaných lepidel. Nebyl však nalezen žádný významný rozdíl 
v průměrných hodnotách SBS mezi 10 000 a 20 000 cykly pro 
obě skupiny adheziv.

APC FF TP

Stárnutí
Aging

Průměr (SD)
Mean (SD)

Průměr (SD)
Mean (SD)

Bez stárnutí
Without aging 24.0 (5.4) Aa 23.7 (4) Aa

10,000 cyklů
10,000 cycles 18.1 (5.9) Ba 20.1 (7.6) Ba

20,000 cyklů
20,000 cycles 20.0 (6.3) Ba 17.3 (8.1) Ba

Tabulka 2: Průměrné hodnoty SBS (směrodatná odchylka) v MPa 
pro skupiny APC FF a TP po různých postupech tepelného 
stárnutí (n = 20) / Table 2: Mean SBS values (standard deviation) 
in MPa for the APC FF and TP groups after different thermal aging 
procedures (n = 20).

Stejná velká písmena ve stejném sloupci indikují žádné stati-
stické rozdíly mezi skupinami (p> 0,05). Stejná malá písmena 
ve stejném řádku znamenají žádné statistické rozdíly mezi APC 
FF a TP. / Same capital letters within the same column indicates 
no statistical differences among groups (p > 0.05). Same lower-
case letters within the same row mean no statistical dif-ferences 
between APC FF and TP.



The most prevalent type of failure for APC FF was at the ena-
mel-adhesive level, with less than 50% of adhesive remaining 
on the enamel surface. Thermocycling did not alter this trend. 
On the other hand, with TP, bond failure occurred at the ad-
hesive-bracket level, with all the ad-hesive remaining on the 
enamel surface in most cases; especially when thermocycling 
was performed.

Percentages of ARI scores after debonding are shown in Table 
3. According to Chi-square test results, there were statistically 
significant differences between the two adhesives tested (p < 
0.001). Most of the brackets bon-ded with APC FF showed a score 
of ARI 1, regardless of the thermocycling procedure (Figs. 1a, b, 
2a, b, 3a, b). However, thermocycling affected the failure mode 
when brackets were bonded with TP. Specimens not thermo-
cycled obtained a score of ARI 2 in 65% of the cases (Fig. 1c-d). 
When thermocycling was performed for 10,000 cycles, ARI 2 and 
3 were the most prevalent scores obtained (40% and 45% re-
spectively) while for 20,000 cycles, ARI 3 was the most prevalent 
score (50%) (Figs. 2c, d, 3c, d).

Discussion
According to the results obtained, thermocycling in-fluenced 
SBS values of both adhesives and no significant differences 
were found between APC FF and TP. Fur-thermore, significant di-
fferences concerning ARI scores between both adhesives were 
found. This reveals that a high bond to enamel can be achieved 
with both systems, as previously reported by other authors 
(6,8,10,11,17), even taking into consideration that each material 
has a different composition and is applied differently (Table 1). 
TP has been widely studied, either in its pre-coated (APC PLUS) 
(18) or conventional (TP) presentation (17). In this study, TP has 
been used as the control adhe-sive since it is considered an 
optimum orthodontic adhesive with high SBS values (17). 
The adhesion in the enamel-bracket interface ages throu-
-gh three different phenomena: mechanical, chemical and 
thermal changes. Although in vitro studies cannot exactly re-
produce those conditions, they can, to some extent, simulate 
them through aging procedures (19). Thus, thermocycling is 
fully accepted and extensively used in experimental studies 
by the scientific community to reproduce the aging of dental 
materials produced by water and temperature changes in the 
oral cavity (14,15).

Nejčastějším typem selhání pro APC FF bylo selhání na 
úrovní sklovina-adhezivum, přičemž na povrchu skloviny 
zůstalo méně než 50% adheziva. Termocyklování tento trend 
nezměnilo. Na druhé straně v případě TP došlo k selhání 
vazby nejčastěji na úrovni adhezivum-zámek, přičemž ve vět-
šině případů zůstalo na povrchu skloviny veškeré adhezivum; 
zejména po provedeném termocyklování.

Procentuální zastoupení ARI skóre po deboningu jsou uvedena 
v tabulce 3. Podle výsledků Chi-kvadrát testu byly mezi oběma 
testovanými adhezivy statisticky významné rozdíly (p <0,001). 
U většiny zámků s APC FF bylo nalezeno skóre ARI 1 bez ohledu 
na termocyklický postup (obr. 1a, b; 2a, b; 3a, b). Oproti tomu 
pokud byly zámky lepeny pomocí TP, termocyklování ovlivnilo 
režim selhání. Vzorky, které nebyly termocyklované, dosáhly 
hodnoty ARI 2 v 65% případů (obr. 1c-d). Když bylo provedeno 
termocyklování 10 000 cyklů ARI 2 a 3 byly nejčastěji získaným 
skóre (40% a 45%), zatímco u 20 000 cyklů bylo ARI 3 nejčastěj-
ším skóre (50%) (obr. 2c, d; 3c, d).

Diskuse
Podle získaných výsledků termocyklování ovlivnilo hodnoty 
SBS obou adheziv, signifikantní rozdíly mezi APC FF a TP ne-
byly prokázány. Významné rozdíly mezi oběma adhezivy byly 
nalezeny v hodnotách ARI skóre. Výsledky ukazují, že vysoká 
pevnost vazby na sklovinu může být dosažena u obou systé-
mů, jak bylo již dříve popsáno jinými autory (6,8,10,11,17), do-
konce i s přihlédnutím k tomu, že každý materiál má odlišné 
složení a je odlišně aplikován (Tabulka 1). TP byl studován 
při mnoha výzkumech, a to buď ve formě předem nane-
sené na bázi (APC PLUS) (18) nebo v konvenční formě (TP) 
(17). V této studii bylo TP použito jako kontrolní adhezivum, 
protože je považováno za optimální materiál pro adhezi 
ortodontických zámků s vysokými hodnotami SBS (17).
Adheze na rozhraní skloviny a zámku degraduje („stárne“) 
třemi různými jevy: mechanickými, chemickými a tepel-
nými změnami. I když studie in vitro nemohou podmínky 
dutiny ústní přesně reprodukovat, mohou je do určité 
míry simulovat stárnoucími procesy (19). Termocyklování je 
plně akceptováno a široce používáno v experimentálních 
studiích vědecké komunity pro zjištění stárnutí dentálních 
materiálů způsobené vodou a teplotními změnami v dutině 
ústní (14,15).

Stárnutí
Aging

ARI skóre 
ARI score

Prevalence v % / Prevalence in % χ2 hodnota 
value χ2

P-hodnota
P-valueAPC FF TP

Bez stárnutí
Without aging

0 10 0

22.000 < 0.001
1 90 30
2 0 65
3 0 5

10,000 cyklů
10,000 cycles

0 15 0

20.118 < 0.001
1 70 15
2 10 40
3 5 45

20,000 cyklů
20,000 cycles

0 10 10

22.467 < 0.001
1 85 15
2 5 25
3 0 50

Tabulka 3: ARI skóre získané pro každé adhezivum po sejmutí / Table 3: ARI scores obtained for each bonding system after debonding.



As noted, SBS values were significantly influenced by the 
thermal aging procedure. Several authors have described the 
deleterious effects of thermocycling in the adhesive interface 
after performing a SBS test (19-21). Hence, these number of 
cycles (10,000 and 20,000) are widely used in the scientific 
community when evalua-ting orthodontic adhesives (20,21).

Mean SBS results obtained with both adhesives were higher 
than 6 to 8 MPa that are the values considered as clinically 
accep-table for orthodontic purposes (22). The present results 
were higher than those obtained by Lee et al. (6) for both 
adhesives. This could be explained by differences within the 
methodology as they used a 0.016-inch stainless ste-el wire 
to debond the brackets instead of a chisel. Thus, the force 
applied was in a gingivo-occlusal direction, which was the 
opposite direction to the one used for the present study.

Několik autorů popisuje negativní účinky termocyklování na 
adhezivní rozhraní při provedení testu SBS (19-21). Proto byl 
pro tuto studii použit počet cyklů 10 000 a 20 000, které jsou 
nejčastěji aplikovány při hodnocení ortodontických adheziv 
(20,21).

Průměrné výsledky SBS získané pro obě adheziva byly vyšší 
než 6 až 8 MPa, což jsou hodnoty považované za klinicky 
přijatelné pro ortodontickou léčbu (22). Tyto výsledky byly 
vyšší, než ty získané ve studii Lee a kol. (6) pro obě ad-
heziva. To lze vysvětlit rozdíly v metodice, protože použili 
nerezový ocelový drát o rozměrech 0,016 palce pro odlepení 
zámků, namísto odlepení břitem. Aplikovaná síla byla orien-
tovaná v gingivo-okluzálním směru, opačným směrem než 
byl použit pro tuto studii.

Obrázek č. 1: Stereomikroskopický obraz a SEM mikrografy (35X) reprezentativních typů selhání pro testované experimentální 
skupiny. a, b) ukazují ARI skóre 1 z APC FF bez stárnutí; c, d) ukazují ARI skóre 2 z TP bez stárnutí. / Fig. 1: Stereromicroscope 
and SEM micrographs (35X) of representative failure modes for the ex-perimental groups tested. a, b) show an ARI score 1 
from APC FF without aging; c, d) show an ARI score 2 from TP without aging.

Obr. 2: Stereomikroskopický obraz a SEM mikrograf (35X) reprezentativních typů selhání pro testované experimentální skupiny. 
a, b) ukazují ARI skóre 1 u APC FF s 10000 cykly termocyklování; c, d) ukazují ARI skóre 3 u TP s 10000 cykly termocyklování. /
Fig. 2: Stereromicroscope and SEM micrographs (35X) of representative failure modes for the experimental groups tested. a, 
b) show an ARI score 1 from APC FF with 10,000 cycles thermocy-cling; c, d) show an ARI score 3 from TP with 10,000 cycles 
thermocycling.

Obr. 3: Stereomikroskopický obraz a SEM mikrograf (35X) reprezentativních typů selhání pro testované experimentální skupiny. 
a, b) ukazují ARI skóre 1 u APC FF s 20000 cykly; c, d) ukazují ARI skóre 3 u TP s 20000 cykly termocyklování. / Fig. 3: Sterero-
microscope and SEM micrographs (35X) of representative failure modes for the ex-perimental groups tested. a, b) show an 
ARI score 1 from APC FF with 20,000 cycles; c, d) show an ARI score 3 from TP with 20,000 cycles thermocycling.



However, the mean SBS value obtained by Ansari et al. (8) and 
Marc et al. (9) for APC FF (20.13 MPa and 21.77 respectively), 
were very similar to the one obtained by us, being slightly 
lower. It is worth no-ting that although these studies were on 
SBS for APC FF, these studies did not evaluate thermocycling 
aging as the present study did. There is only one in vivo study 
that evaluated APC FF in an split-mouth randomized cont-
rolled clinical trial, although 2 manuscripts were pu-blished 
from it (10,11). After 1 year follow-up, they did not find any 
statistically significant difference between APC FF and a con-
ventional orthodontic adhesive (APC II Adhesive Appliance 
System) with regard to bracket survival when ceramic brackets 
were used.
 
The continuous temperature changes performed in ther-mo-
cycling have an influence on the bonding materials, causing 
the resin to expand and contract, as its thermal expansion 
coefficient is higher than that of the teeth; the higher the 
thermal expansion coefficient of a resin, the worse it would 
be for the adhesive interface as volume-tric changes of the 
resin will be greater. Moreover, the presence of water during 
this procedure causes hygros-copic expansion as well as 
chemical degradation of the resinous components, a process 
known as plastification (23). This deleterious effect of thermal 
changes and hy-drolytic degradation has been more relevant 
for the first 10,000 cycles, without a significant decrease in 
SBS va-lues when the number of cycles was doubled; similarly 
to what happened to Turk et al. (21) who did not find any 
significant difference between 10,000 and 20,000 cycles for 
Transbond XT Light Cure Adhesive (3M Unitek).

Not only is the time used in the bonding procedure clini-cally 
relevant, but so is the time in debonding (5); there-fore, the 
adhesive remaining on the tooth surface is also a key factor. 
When adhesive failure is produced at the ena-mel-adhesive 
interface, and is related to a lesser amount of adhesive on the 
tooth surface, there is a higher risk of enamel fracture (24), 
especially with ceramic brackets. Although at present APC FF is 
available with ceramic or metallic brackets, at the time of this 
study it was only available with ceramic brackets similar to 
other studies evaluating APC FF (2,5-8).
 
The ARI index is one of the most frequently used in-dexes in 
orthodontic adhesive testing (25). As detailed in Table 3, ARI 1 
was the most prevalent score obtai-ned for APC FF indepen-
dently of thermocycling. On the other hand, for TP, ARI 2 was 
the most prevalent score obtained for the non thermocycled 
group, whereas ARI 3 was the most prevalent score for 10,000 
and 20,000 cycles of thermocycling. Lee et al. (6), similarly to 
what we found, recorded that all bracket failures in the APC 
FF group occurred within the adhesive (ARI 1). Concu-rrently, 
Foersch et al. (5) obtained similar results for the APC PLUS 
group (ARI 2,8 average score), whereas the values obtained for 
APC FF (ARI 2 average score) were slightly higher than those 
observed by us.
 
However, Grünheid et al. (2) found that in 94% of the brackets 
bonded with APC FF, all or most of the adhe-sive remained on 
the enamel after bracket removal (co-rresponding with ARI 2 
and 3 values). This was different from the present study and 
could be explained by the methodology employed, since they 
used bovine incisors and a debonding instrument instead of 
a universal tes-ting machine. Moreover, they used 2.5X mag-

Průměrné hodnoty SBS zjištěné Ansari et al. (8) a Marc et 
al. (9) pro APC FF (20,13 MPa a 21,77) byly velmi podobné 
těm, které jsme naměřili, jen o něco nižší. Stojí za zmínku, 
že i když se tyto studie zabývaly zjištěním SBS pro APC FF, 
nehodnotily vliv termocyklického stárnutí, jak tomu bylo ve 
stávajícím výzkumu. Existuje pouze jedna studie in vivo, kte-
rá hodnotila APC FF v randomizované kontrolované klinické 
studii se “split-mouth” protokolem, i když z ní byly publi-
kovány 2 články (10,11). Po 1 roce sledování nebyly zjištěny 
žádné statisticky významné rozdíly mezi APC FF a konvenč-
ním ortodontickým lepidlem (APC II Adhesive Appliance 
System) ve frekvenci odlepování zámků při použití keramic-
kých breket.

Kontinuální teplotní změny prováděné při termocyklování 
mají vliv na adhezivní materiály - způsobují, že pryskyřice 
expanduje a smršťuje se, protože koeficient její tepelné 
roztažnosti je vyšší než koeficient zubních tkání. Čím vyšší 
byl součinitel tepelné roztažnosti pryskyřice, tím horší byly 
výsledky pro adhezivní rozhraní, protože objemové změ-
ny pryskyřice byly větší. Přítomnost vody během těchto 
procesů navíc způsobuje hygroskopickou expanzi spolu 
s chemickou degradací pryskyřičných složek, což je proces 
známý jako plastifikace (23). Tento negativní vliv tepelných 
změn a hydrolytické degradace měl významnější dopad na 
prvních 10 000 cyklů, když se počet cyklů zdvojnásobil, ne-
došlo již k významnému poklesu hodnot SBS. K podobným 
výsledkům došli i Turkem a kol. (21), kteří nezjistili žádný 
významný rozdíl mezi 10 000 a 20 000 cykly pro Transbond 
XT Light Cure Adhesive (3M Unitek).

Nejen doba trvání nasazení zámků je klinicky relevantní, 
důležitý je i čas investovaný do sejmutí (5). Klíčovým fakto-
rem je proto také množství adheziva, které zůstává na povr-
chu zubu. Při selhání adheze na rozhraní sklovina-adhezi-
vum, které je spojeno s menším množstvím zbytků adheziva 
na povrchu zubu, existuje vyšší riziko infrakce skloviny (24), 
zejména při použití keramických zámků. Ačkoliv je v sou-
časné době APC FF k dispozici s keramickými nebo kovo-
vými zámky, v době provedení této studie existovalo pouze 
v kombinaci s keramickými zámky, podobně jako u dalších 
studií hodnotících APC FF (2,5-8).

Index ARI je jedním z nejčastěji používaných indexů při tes-
tování ortodontických adheziv (25). Jak je podrobně uvedeno 
v tabulce 3, ARI 1 byl nejběžnějším skóre získaným pro APC FF 
nezávisle na termocyklování. Oproti tomu u TP bylo ARI 2 
nejrozšířenějším skóre získaným pro skupinu bez termocy-
klování, zatímco ARI 3 bylo nejrozšířenějším skóre pro 10 000 
a 20 000 cyklů termocyklování. Lee a kol. (6) ve shodě s našimi 
výsledky zaznamenali, že u většiny zámků ve skupině APC FF 
došlo k odlepení v adhezivu (ARI 1). Foersch et al. (5) získali 
podobné výsledky pro skupinu APC PLUS (průměrné skóre ARI 
2,8), zatímco hodnoty získané pro APC FF (průměrné skóre ARI 
2) byly o něco vyšší než hodnoty pozorované u nás.

Nicméně Grünheid a kol. (2) zjistili, že u 94% zámků na-
sazených pomocí APC FF zůstalo všechno nebo většina 
adheziva na sklovině po jejich sejmutí (odpovídá hodnotám 
ARI 2 a 3). Výsledky se lišily od těch prezentovaných zde, 
což může být vysvětleno odlišnou metodikou výzkumu: 
používali bovinní řezáky a kleště na sejmutí místo univer-
zálního zkušebního stroje. Kromě toho používali zubní lupy 



nification dental loupes, which could affect the ARI accurate 
sco-ring. Similarly to Grünheid et al. (2), Ansari et al. (8) ob-
tained an ARI 3 score in 50% of the brackets bonded with APC 
FF, being the most prevalent score obtained for this adhesive, 
followed by ARI 2 (30%). Those diffe-rences with regard to our 
study could be explained due to the small sample used (n = 
10) compared to 60 for each group in this study.

Conclusions
Within the limitations of the present study, the following con-
clusions were obtained: 1) both adhesive systems, APC FF and 
TP, showed similar bond strength to ena-mel, 2) thermocycling 
significantly decreased the SBS values of both adhesives, 
without any significant difference between them, 3) APC FF 
left significantly less amount of adhesive on the tooth surface 
when debon-ding, presenting the failure at the enamel-adhe-
sive in-terface, while TP presented it at the bracket-adhesive 
interface. Thermocycling did not affect this pattern for APC FF, 
but it did for TP.

se zvětšením 2,5X, což by mohlo ovlivnit určení přesného 
rozsahu ARI. Podobně jako Grünheid et al. (2) a Ansari a kol. 
(8) získali ARI 3 skóre u 50% zámků lepených s APC FF, bylo 
ARI 3 i v této studii nejčastějším skóre nalezený pro toto 
adhezivum, následované ARI 2 (30%). Tyto rozdíly vůči našim 
výsledkům bylo možné vysvětlit malým použitým vzorkem 
(n = 10) ve srovnání s 60 v každé skupině v této studii.

Závěr
S přihlédnutím k limitům této studie jsme došli k násle-
dujícím závěrům: 1) oba adhezivní systémy, APC FF a TP, 
vykazovaly podobnou pevnost vazby ke sklovině 2) termo-
cyklování významně snížilo hodnoty SBS obou adheziv, bez 
významného rozdílu mezi nimi, 3) APC FF zanechalo při se-
jmutí na povrchu zubu podstatně menší množství adheziva, 
což představovalo selhání na rozhraní sklovina-adhezivum, 
zatímco u TP došlo nejčastěji k selhání na rozhraní zámek-
-adhezivum. Termocyklování neovlivnilo tyto výsledky pro 
APC FF, ale změny jsme prokázali v případě TP adheziva.
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