
Demineralizace skloviny v okolí dvou různých 
adhezivních systémů ortodontických zámků: 
Studie in vivo
Enamel demineralization around two 
different orthodontic bracket adhesive 
systems: An in vivo study

Abstrakt:
Cíl: Porovnat demineralizace skloviny v okolí dvou systémů 
zámků s předem naneseným adhezivem: APC Flash-Free a APC 
PLUS (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) v klinickém prostředí.
Materiál a metodika: Tato prospektivní experimentální stu-
die in vivo zahrnovala 40 premolárů, u kterých byly plánova-
né extrakce z ortodontických důvodu. Zuby byly rozděleny do 
dvou skupin (u skupiny A n = 20 zubů byly nasazeny keramic-
ké zámky APC Flash Free a u skupiny B n = 20 zubů, byly na-
sazeny keramické zámky APC Plus). Po čtyřech týdnech byly 
zuby extrahovány, rozřezány a zkoumány pod skenovacím 
elektronovým mikroskopem (SEM), což umožnilo vyhodno-
cení hloubky demineralizace od povrchu skloviny do jejího 
nejhlubšího bodu.
Výsledky: Nálezy ukazují, že průměrné hodnoty demineraliza-
ce určené SEM byly signifikantně vyšší u APC Plus ve srovnání 
s APC Flash Free (149,95 μm versus 112,96 μm) (P <0,05). Rozdíl 
mezi oběma systémy byl nalezen hlavně ve střední části 
vestibulárního povrchu, zatímco v proximálních lokacích 
nebyly mezi oběma systémy nalezeny žádné rozdíly.
Závěr: Průměrná hloubka demineralizací skloviny 
u APC Flash-Free systému byla signifikantně nižší než u sys-
tému APC plus Adhesive, což může být dáno nepřítomností 
přebytků adheziva podporujících vznik zubního kazu při 
použití systému zámků s adhezivem bez tvorby přebytků.

Abstract
Objective: To compare the enamel demineralization around the 
two precoated adhesive bracket systems, APC Flash-Free and 
APC PLUS (3M Unitek, Monrovia, CA, USA), in clinical settings.
Material and method: This prospective experimental in-vivo 
study included 40 premolar teeth, which were planned for ex-
traction due to orthodontic purposes. They were divided into 
two groups (Group A; n = 20 teeth were bonded with APC Flash 
Free ceramic brackets and group B; n = 20 teeth were bonded 
with APC Plus ceramic bracket). After four weeks, the teeth 
were extracted, sec-tioned, and examined under the Scanning 
Electron Microscope (SEM) to evaluate the amount of demine-
ralization from the enamel surface to the deepest point.
Results: Findings revealed that the mean values of demi-
neralization under SEM were signifi-cantly higher in APC 
Plus compared to APC Flash Free (149.95 μm vs. 112.96 μm, 
respectively). The difference between the two systems was 
mainly found in the middle part of the facial surfaces, while 
there were no differences between the two systems in the 
proximal parts.
Conclusion: The enamel demineralization around APC 
Flash-Free adhesive bracket system was significantly less 
than that of APC plus Adhesive bracket system, which can 
be due to the absence of the caries promoting adhesive 
flash during tooth bonding using the flash free system.
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Úvod
Demineralizace bukálních povrchů zubů v okolí nasaze-
ných zámků a tvorba bílých skvrn (WSL) jsou přetrvávajícím 
a častým problémem v ortodoncii (Enaia et al. 2011; Julien 
et al., 2013; Øgaard et al., 1988 Richter et al., 2011). Bylo 
zjištěno, že výskyt nových kariézních lézí u ortodontických 
pacientů byl vyšší než 45% a celková prevalence zubního 
kazu u pacientů podstupujících ortodontickou léčbu byla 
vyšší než 68% (Sundararaj et al., 2015). Jedním z faktorů 
přispívajících k demineralizaci je drsný povrch přebytků ad-
heziva kolem zámků, což vede k akumulaci plaku (Gwinnett 
a Ceen, 1979; Sukontapatipark et al., 2001). Úplné odstra-
nění přebytečného lepidla kolem zámku je žádoucí, je to 
však precizní a časově náročný úkol (Armstrong et al., 2007; 
Grünheid et al., 2015).
Pro minimalizaci rizika vzniku demineralizací kolem zám-
ků bylo vyvinuto několik inovací adhezivních systémů. Aby 
se zabránilo tvorbě kariézních lézí v průběhu ortodontické 
terapie byly do adheziv přidány antikariézní sloučeniny nebo 
nanočástice obsahujících antibakteriální sloučeniny, (Bor-
zabadi-Farahani et al., 2014; Su et al., 2010; Wang et al., 2015). 
Byly vyvinuty také způsoby minimalizace tvorby přebytků 
adheziva. V roce 2014 představila společnost 3M Unitek  
(3M, Monrovia, CA, USA) technologii APC Flash-Free. APC 
Flash-Free Adhesive Coated Appliance sestává ze zámků 
s adhezivem předem naneseným na bázích, což, podle 
tvrzení výrobce, zajišťuje jeho rovnoměrnou a spolehlivou 
vrstvu po umístění na povrch zubu. To vše bez nutnosti od-
stranění přebytků, protože adhezivní vrstva je inkorporová-
na do integrované vláknité matrice, která je přidána na bázi 
každého zámku. V této době je technologie APC Flash-Free 
dostupná pouze u keramických zámků. Dalším systémem 
vyvinutým společností 3M Unitek je systém APC PLUS Ad-
hesive Coated Appliance System. Ten se vyznačuje změnou 
barvy adheziva a jeho rovnoměrným nanesením na každý 
zámek. Barva se po polymeraci změní na přirozenou barvu 
zubu díky vytvrzování světlem. Podle výrobce tato kontrastní 
barva umožňuje snadné odstranění přebytků adheziva, což 
má za následek menší zbytky na povrchu zubů. Adhezivum 
navíc obsahuje sloučeniny, které zajišťují uvolňování fluori-
dů v průběhu léčby. Tato funkce uvolňování fluoridů může 
přispět k rezistenci zubů vůči vzniku demineralizací.
Tvorba WSL na labiálních plochách zubů má na ortodontic-
kou léčbu značně nežádoucí estetický dopad (Maxfield et 
al., 2012). Menší množství přebytků lepidla zbývajících kolem 
zámků může vést ke snížení počtu retenčních míst a men-
ší akumulaci plaku. To v důsledku může snížit výskyt WSL, 
což má za následek lepší estetické výsledky ortodontické 
terapie. Byla zavedena nová technologie, která minimalizuje 
výskyt demineralizací skloviny, ale je třeba ji podrobit dal-
šímu výzkumu (nanočástice v ortodoncii, přehled aplikací 
antimikrobiálních a protizánětlivých látek, Borzabadi-Fara-
hani A1, Borzabadi E, Lynch E.).

Podle našich informací neexistují studie in vivo, které by 
porovnávaly výskyt demineralizací skloviny kolem těchto 
dvou adheziv předem nanesených na zámky. Cílem této 
klinické studie bylo prostudovat a porovnat hloubku de-
mineralizací skloviny, které se vyskytly v okolí nasazených 
keramických zámků u dvou systémů zámků s adhezivem 
předem nanesených na báze, APC Flash-Free a APC PLUS. 
Nulová hypotéza byla stanovena takto: mezi těmito dvě-

Introduction 
The demineralization of the buccal surfaces of teeth around 
bonded brackets and the formation of white spot lesions (WSL’s) 
is a persistent and prevalent issue in orthodontics (Enaia et al. 
2011; Julien et al., 2013; Øgaard et al., 1988; Richter et al., 2011). 
The incidence of new carious lesion formation in orthodontic 
patients was found to be more than 45%, and the overall preva-
lence of caries in patients undergoing orthodontic treatment 
was more than 68% (Sundararaj et al., 2015). One of the con-
tributing factors of demineralization is the surface roughness 
caused by remaining adhesive around the brackets, which lead 
to pla-que accumulation (Gwinnett and Ceen, 1979; Sukontapa-
tipark et al., 2001). While complete removal of excess adhesive 
around the bracket is desirable, it can be a technique sensitive 
and time-consuming task (Armstrong et al., 2007; Grünheid et 
al., 2015).
To minimize the risk of demineralization around the brackets, 
several innovations of the adhesive bracket system have been 
developed. This included incorporating anti-carious compounds 
or nanoparticles containing anti-bacterial compounds within 
the adhesives to prevent the carious lesions from forming 
during orthodontic treatments (Borzabadi-Farahani et al., 2014; 
Su et al., 2010; Wang et al., 2015). Also, methods to minimize or 
even completely eliminate the presence of bonding adhesive 
flash have been developed. In 2014, 3M Unitek (3M, Monrovia, CA, 
USA), introduced APC Flash-Free technology. The APC Flash-Free 
Adhesive Coated Appliance consists of brackets with the adhe-
sive already pre-coated on the bases, which provides a uniform 
and reliable layer when placed on the surface with no clean-up 
required according to the manufacturer’s claim. This is due 
to the adhesive layer being incorporated within an integrated 
fiber matrix, which is added to the base of each bracket. At this 
time, the APC Flash-Free technology is only available in ceramic 
brackets form. Another bracket system which is developed by 
3M Unitek is the APC PLUS Adhesive Coated Appliance System. 
This system is characterized by a color changing and a uni-
form coating of adhesive on each bracket, which changes into 
a natural tooth color after polymerization using the light cure. 
According to the manufacturer, this contrasting color allows for 
easy adhesive clean-up which results in less flash remaining on 
the tooth surfaces. In addition, the adhesive has incorporated 
fluoride, which provides advertised fluoride release over time. 
This fluoride-release feature may contribute to the tooth resis-
tance to demineralization.
The formation of WSL’s on the labial surfaces of teeth have 
a significantly undesirable esthetic impact after orthodon-
tic treatment (Maxfield et al., 2012). However, by reducing the 
amount of remaining excess adhesive around the brackets we 
can reduce the amount of plaque retention and accumulation 
sites. This eventually may reduce the incidence of WSL’s, leading 
to better esthetic results after orthodontic treatment. In addi-
tion, new technology has been introduced to minimize enamel 
demineralization during orthodontic treatment but still need 
more investigations (Nanoparticles in orthodontics, a review of 
antimicrobial and anti-caries applications, Borzabadi-Farahani 
A1, Borzabadi E, Lynch E.).

To the best of our knowledge, there are no in-vivo studies 
comparing the incidence of enamel demineralization around 
these two precoated adhesive systems. The aim of this clinical 
study was to investigate and compare the amount of enamel 
demineralization occurring around ceramic bonded brackets 



ma adhezivními systémy nebudou nalezeny žádné rozdíly 
v hloubce demineralizací skloviny v okolí zámků.

Materiál a Metodika
2. 1. Design studie
Tato in-vivo experimentální prospektivní dvojitě zaslepená 
studie byla schválena Etickou komisí Univerzity krále Sauda, 
Výzkumné Centrum Vysoké školy zubního lékařství, Rijád, Saúd-
ská Arábie (registrační číslo IR 0177). Studie byla prováděna na 
Ortodontické klinice Stomatologické nemocnice krále Khaleda, 
Rijád, Saúdská Arábie. Do studie bylo zahrnuto čtyřicet orto-
dontických pacientů, u nichž byla v rámci ortodontické léčby 
indikována extrakce premolárů. Vstupní kritéria této studie byla 
následující: (1) všechny zuby musí mít neporušené bukální po-
vrchy bez zubního kazu, fluorózy, WSL, prasklin, nepravidelností, 
abnormalit, plomb a nebyly vystaveny žádnému materiálu, který 
by mohl ovlivnit povrch skloviny, (2) pacienti museli mít v plánu 
ortodontické léčby extrakci nejméně 2 premolárů. Informovaný 
souhlas byl poskytnut a podepsán všemi účastníky před zařaze-
ním do této studie.
Zuby byly rozděleny náhodně do dvou skupin: u skupiny A  
(n = 20) byly na premoláry nasazeny APC Flash-Free keramické 
zámky potažené adhezivem (APC Flash-Free Adhesive Coated 
Appliance System, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA). U skupiny B 
(n = 20) byly na premoláry nasazeny APC Plus keramické zámky 
potažené adhezivem (APC PLUS Adhesive Coated Appliance Sys-
tem, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA). U každého ortodontického 
pacienta bylo použito stejné množství zámků ze skupiny A i B. 
Typ systému zámků pro nasazení na první zub v ústech u paci-
enta byl náhodně vybrán pomocí generátoru náhodných čísel, 
poté ve směru hodinových ručiček byly střídány skupiny A a B. 
Pacienti nevěděli, který typ zámků byl nalepen na který zub.
 
2. 2. Procedura nasazení zámků
Nasazení všech zámků bylo provedeno jedním zkušeným 
ortodontistou podle standardizovaného protokolu. Povrch 
skloviny pro každý zub byl po dobu 10 s čištěn jemnou pem-
zou a gumovým kelímkem. Poté bylo na povrch skloviny po 
dobu třiceti vteřin aplikováno leptadlo s 35% kyselinou fosfo-
rečnou (Unitek Etching Gel, 3M, Monrovia, CA, USA), následně 
se zub třikrát omyl vodou a usušil. Na naleptaný povrch 
byla nanesena tenká vrstva bondovacího činidla (Transbond 
XT, 3M Unitek) kartáčkem na jedno použití, jemně osušena 
vzduchem a vytvrzena podle návodu výrobce. Zámky byly 
umístěny na bukálním povrchu zubů v jejich správné poloze 
mesio-distálně a okluzo-gingiválně, s dlouhou osou paralel-
ně k dlouhé ose zubu. Pro úplné dosazení zámků na povrch 
skloviny byl na zámky vyvinut tlak. Přebytečné adhezivum 
kolem zámků ve skupině B bylo odstraněno pomocí plasto-
vého nástroje. Pak bylo po dobu 20 s provedeno vytvrzování 
světlem a na všechny čtyři křidélka každého zámku byly 
umístěny dvě elastické gumičky (obr. 1).
Pacienti byli instruováni, aby se vyhnuli čištění těchto zubů 
kartáčkem po dobu 4 týdnů, což je doba, po které začíná 
demineralizace skloviny po nasazení zámků (Øgaard et al., 
1988). Po 4 týdnech byly zámky sejmuty a zuby byly pečlivě 
extrahovány jedním zkušeným chirurgem. Jakýkoliv zub po-
škozený extrakcí byl z této studie vyloučen. Poté byly extra-
hované zuby dezinfikovány a uloženy v deionizované vodě.

2. 3. Příprava vzorků a SEM analýza
Zuby z každé skupiny byly upevněny do tmelu za použití 

from two precoated adhesive bracket systems, APC Flash-Free 
and APC PLUS. The null hypothesis is that these two bracket 
adhesive systems have no differences in the amount of enamel 
demineralization around the brackets.

Materials and methods
2. 1. Study design
This in-vivo experimental prospective double-blinded study 
was approved by the Ethics Committee at King Saud Universi-
ty, College of Dentistry Research Centre, Riyadh, Saudi Arabia 
(Registration number IR 0177). The study was carried out at 
the orthodontic clinics, King Khaled University Dental Hospi-
tal, Riyadh, Saudi Arabia. Forty premolar teeth of orthodontic 
patients who were scheduled to have premolars extraction as 
part of their orthodontic treatment were included. The inclusion 
criteria of this study were: (1) all included teeth must have intact 
buccal surfaces with no caries, fluorosis, WSLs, cracks, irregu-
larities, abnormalities, restorations and not subjected to any 
materials that could affect the enamel, (2) Patients must have 
at least 2 premolars indicated for extraction for orthodontic 
treatment. An informed consent was provided and signed by all 
the participants before inclusion in this study.
The teeth were distributed randomly into two groups: Group A;  
(n = 20) premolar teeth were bonded with APC Flash-Free 
adhesive Ceramic Brackets (APC Flash-Free Adhesive Coated 
Appliance System, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA). Group B;  
n = 20 premolar teeth were bonded with APC Plus Adhesive 
Ceramic Brackets (APC PLUS Adhesive Coated Appliance System, 
3M Unitek, Monrovia, CA, USA). For each orthodontic patient, 
equal number of brackets from both groups A and B were 
applied. The type of bracket system to bond the first tooth in the 
patient’s mouth was chosen randomly using a random number 
generator. then going clock-wise and alternating between the 
2 groups A and B. The patients were blinded to which type of 
bracket was bonded each of the teeth.

2. 2. Brackets bonding procedures
All bonding procedures was done by a single experienced 
orthodontist under a standardized method. The surface of the 
enamel for each tooth was cleaned with fine pumice and rubber 
cup for 10 s. A 35% phosphoric acid etch (Unitek Etching Gel, 3M, 
Monrovia, CA, USA) was applied on the enamel surfaces for thir-
ty seconds, and then the tooth was washed with water for three 
seconds and dried. A thin layer of bonding agent (Transbond XT, 
3M Unitek) was coated on the etched surface with a disposable 
brush, then gently air-dried and light cured according to the 
manufacturer enclosed instructions. The brackets were positio-
ned on the buccal surface at their proper position mesio-dista-
lly and occluso-gingivally, with a parallel angulation to the long 
axis of the tooth. Pressure was applied to the brackets until fully 
seated on the enamel surfaces. Excess adhesive around the 
bracket removed using a plastic instrument for teeth in-group B. 
Then, light curing was done for 20 s, and two elastic rings were 
placed over the four wings of each bracket (Fig. 1).
The patients were then instructed to avoid brushing the 
assigned teeth for 4 weeks, which is the time for enamel 
demineralization to be initiated after bonding (Øgaard et al., 
1988). After 4 weeks, the brackets were debonded, and the 
teeth were carefully extracted by a single experienced sur-
geon. Any damaged tooth from extraction was excluded from 
this study. Then, the extracted teeth were disinfected and 
stored in deionized water.



sady Genie VPS Impression Putty Rapid Set (Sultan Heal-
thcare, York, PA, USA) a následně rozřezány nízkootáčkovým 
oboustranným diamantovým diskem (tloušťka disku 0,6 mm) 
za kontinuálního zavlažování vodou (ISOMET 2000 Precisi-
on Saw, Buehler, Lake Bluff, Il, USA) (Obr. 2). Každý zub byl 
rozřezán buko-linválně na tři části; P1-proximální-meziálně, M: 
střed a P2-proximální-distálně. Celkem 120 řezů bylo připev-
něno na čepy a rozprášením zlata připraveno pro odečtení 
pod SEM.
Byl použit JEOL JSM-6360LV skenovací elektronový mikroskop 
(JEOL, Tokyo, Japonsko), s nastavením 20 kV při 100x zvětše-
ní. Hloubka demineralizace byla měřena z povrchu skloviny 
do nejhlubšího bodu v mikronech pro každý řez za použití 
softwaru pro analýzu obrazu (SMile ViewTM, JEOL Ltd, Tokio, 
Japonsko). Hodnotící při odečítání vzorků pod SEM nevěděl, ze 
které je vzorek skupiny.

2. 4. Statistická analýza
Pilotní studie byla provedena na 8 zubech (4 zuby z každé 
skupiny) pro výpočet nezbytné velikosti vzorku a síly testu 
s následujícími výsledky: hloubka demineralizací u skupiny 
byla APC Flash-Free 109,4 μm a u skupiny APC Plus 214,3 μm se 
společnou hodnotou SD ± 100,6 μm. Bylo zjištěno, že velikost 
vzorku 20 zubů ve skupině je dostatečná pro dosažení chyby 
I. druhu 5% a síly testu vyšší než 90%. Veškeré statistické 
analýzy byly prováděny za použití statistického softwaru SPSS 
verze 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Průměr, směrodatná 
odchylka, medián a rozsah byly vypočteny v rámci deskriptivní 
analýzy. Hladina statistické významnosti byla zjištěna pomocí 
neparametrického Mann-Whitneyho U testu s p-hodnotami 
menšími než 0,05 považovanými za statisticky významné.

Výsledky
Souhrn výsledků hloubky demineralizace pro obě skupiny 
je uveden v tabulce 1 a na obr. 3. Celková střední hodnota 
hloubky demineralizace skloviny pro všechny tři měřené řezy 
byla 112,96 μm pro APC Flash-Free, zatímco celková střední 
hodnota demineralizace skloviny hloubka pro APC Plus byla 

2. 3. Teeth sectioning procedures and SEM analysis
The teeth of each group were mounted in a putty material 
using Genie VPS Impression Putty Rapid Set (Sultan Healthcare, 
York, PA, USA), and sectioned with a low speed double-sided 
diamond disk (withv a disk thickness of 0.6 mm) and conti-
nuous water irrigation (ISOMET 2000 Precision Saw, Buehler, 
Lake Bluff, Il, USA) (Fig. 2). Each tooth was cut bucco-lingually 
into three parts; P1-Proximal Mesial, M: Middle, and P2-Proxi-
mal Distal. The total of 120 sections were mounted on stubs 
and prepared by sputtering them with gold before the reading 
under the SEM.
The JEOL JSM-6360LV scanning electron microscope (SEM) (JEOL, 
Tokyo, Japan) was operating at 20 kV and 100 magnification. 
The depth of demineralization was measured from the enamel 
surface to the deepest point in microns for each section, using 
image analysis software (SMile ViewTM, JEOL Ltd, Tokyo, Japan). 
The reader of the samples under SEM was blinded to which 
sample he is reading.

2. 4. Statistical analysis
A pilot study was performed on 8 teeth (4 teeth for each group) 
to calculate the sample size and power, assuming means of 
109.4 μm for APC Flash-Free group, 214.3 μm for APC Plus group 
and a common SD of ±100.6 μm, a sample size of 20 per group 
was found to be sufficient to obtain a type I error rate of 5% 
and a power higher than 90%. All Statistical analyses were con-
ducted using SPSS version 22.0 statistical soft-ware (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). The mean, standard deviation, median, and 
range were calculated for the descriptive analysis. Statistical 
significances were measured using non-parametric Mann-Whit-
ney U test with P values of less than 0.05 considered statistica-
lly significant.

Results
A summary of the depth of demineralization results for both 
groups are shown in Table 1 and Fig. 3. The overall mean va-
lue of enamel demineralization depth for all three measured 
sections was 112.96 μm for APC Flash-Free, while the overall 

Obrázek č. 1: Horní pravý první premolár s nasazeným zámkem 
skupiny A a dolní pravý první premolár s nasazeným zámkem 
skupiny B. 
Fig. 1: Upper right first premolar bonded with group A brackets 
and lower right first premolar bonded with group B brackets.

Obrázek č. 2: Upev-
něný zub připravený 
na rozřezání - průřez 
zubními strukturami. 
Fig. 2: Tooth moun-
ted, prepared for 
sectioning Procedu-
res, and cross-sec-
tional part of the 
tooth structure.



149,95 μm (obr. 4 a 5). Tento rozdíl byl statisticky významný 
(p<0,05) mezi oběma skupinami podle Mann-Whitneyho 
U testu. Střední části zubů, na kterých byly nasazeny APC 
Flash-Free zámky, vykazují statisticky významně menší 
demineralizaci skloviny ve srovnání se zuby s nasazenými 
zámky APC Plus s průměrnou hodnotou demineralizace 
skloviny 108,75 μm.

Nicméně mezi oběma skupinami v obou proximálních částech 
(P1 a P2) nebyl nalezen významný rozdíl v hloubce deminera-
lizací skloviny (obr. 6).

Diskuze
Demineralizace skloviny mají vysokou prevalenci mezi 
ortodontickými pacienty s fixními aparáty (Benkaddour et 
al., 2014; Julien et al., 2013; Lucchese a Gherlone, 2013). Eli-
minace nebo snížení rizika výskytu demineralizací skloviny 
v okolí ortodontických zámků je nepřetržitou a pokraču-
jící snahou jak pro ošetřující, tak pro pacienty. Ve snaze 

mean value of enamel demineralization depth for APC Plus 
was 149.95 μm (Figs. 4 and 5). This difference was statistically
significant (P < 0.05) between the two groups according to 
Mann-Whitney U test. The middle parts of teeth bonded with 
APC Flash-Free brackets shows a statistically significant less 
enamel demineralization compared with teeth bonded with 
APC Plus brackets with the mean value of enamel deminerali-
zation 108.75 μm and 201.05 μm, respectively (P = 0.006).

However, there is no significant difference between the two 
groups in the two proximal parts (P1 and P2) in the aspect of 
enamel demineralization (Fig. 6).

Discussion
Enamel demineralization has a high prevalence among ortho-
dontic patients with fixed orthodontic appliances (Benkaddour 
et al., 2014; Julien et al., 2013; Lucchese and Gherlone, 2013). Eli-
minating or reducing the risk of enamel demineralization along 
the perimeter of orthodontic brackets is a continuous and an 

Flash Free (A)
Mean ± SD
Median (range)

APC Plus (B)
Mean ± SD
Median (range)

P

DODa – overall 112.96 ± 83.45
80 (25–403)

149.95 ± 118.64
122.5 (32–680)

0.010

DOD – P1-Proximal Mesial 122.85 ± 87.11
96 (32–335)

117.50 ± 58.15
114 (32–232)

0.675

DOD – M: Middle 108.75 ± 90.40
76 (25–403)

201.05 ± 165.56
135.5 (70–680)

0.006

DOD – P2-Proximal Distal 107.30 ± 75.56
82 (39–357)

131.30 ± 93.24
109.5 (34–457)

0.234

Tabulka 1: Porovnání hloubky 
demineralizace u dvou různých 
typů adhezivních systémů orto-
dontických zámků a třemi místy na 
povrchu zubů 
Table 1: Comparison of the depth 
of demineralization between the 
two different types of orthodontic 
brackets adhesive systems and 
three tooth surface locations.

aDOD: Depth of demineralization (μm).

Obrázek č. 3: 
Srovnání hloubky 
demineralizace na 
SEM mezi APC Flash 
Free a APC Plus.
Fig. 3: Comparison 
between APC Flash 
Free and APC Plus 
in the aspect of 
SEM depth of demi-
neralization.

Obrázek č. 6: Porov-
nání mezi různými 
částmi struktury 
zubů mezi APC 
Flash Free a APC 
Plus.
Fig. 6: Comparison 
of different parts 
of tooth structure 
between APC Flash 
Free and APC Plus.

Obrázek č. 4: APC Plus (B) vzorek pod SEM. 
Fig. 4: APC Plus (B) Specimen under SEM.

Obrázek č. 5: APC Flash Free (A) vzorek pod SEM. 
Fig. 5: APC Flash Free (A) Specimen under SEM.



zabránit výskytu demineralizací skloviny v okolí fixních 
ortodontických zámků bylo v posledních letech představeno 
několik vylepšení a inovací. Většina z nich se soustředila na 
studium účinku substancí uvolňujících fluoridy do okolí or-
todontických zámků (Nascimento et al., 2016; Oz et al., 2017). 
Vývoj systému APC Flash Free se však snaží snížit riziko 
výskytu WSL tím, že eliminuje přebytečné adhezivum v okolí 
zámků, které mohou zůstávat na povrchu po manuálním 
odstranění přebytků.

Předchozí studie ukázaly, že jedním z významných rizikových 
faktorů pro vznik demineralizací skloviny během ortodontic-
ké léčby byl drsný povrch přebytků adheziva kolem ortodon-
tických zámků (Gwinnett a Ceen, 1979; Sukontapatipark et 
al., 2001; Weitman and Eames, 1975). V nově představeném 
systému APC Flash Free výrobce tvrdí, že kolem zámků ne-
vznikají žádné přebytky adheziva. Toto tvrzení bylo podpoře-
no výsledky nedávné studie, ve které vědci srovnávali systém 
APC Flash Free se zámky APC Plus. Došli k závěru, že systém 
APC Flash Free vytváří hladší povrchový okraj v okolí zámků, 
což může klinicky snížit akumulaci plaku (Foersch et al., 2016). 
Ačkoliv bylo do adheziva APC Plus přidáno růžové barvivo 
aby se zvýšila jeho viditelnost při odstraňování přebytků, 
nedávná studie prokázala, že přidání barviva signifikantně 
nesnížilo množství přebytečného adheziva v okolí zámku ve 
srovnání s bezbarvým adhezivem (Armstrong et al., 2007).
Ve stávajícím výzkumu byl nalezen významný rozdíl mezi 
APC Flash Free a APC plus v hloubce demineralizací v okolí 
zámků, což může být důsledkem menší kolonizace bakterií 
kolem APC Flash Free vzhledem k menšímu množství 
adheziva a hladšímu okrajovému povrchu lepidla. I přes 
schopnost APC Plus uvolňovat fluoridy výsledky našeho 
výzkumu naznačují, že vliv přebytečného lepidla ko-
lem zámku má na demineralizaci skloviny větší vliv než 
schopnost uvolňovat fluoridy. Výsledky této studie však 
byly získány 4 týdny po nasazení zámků, v budoucnu jsou 
zapotřebí další studie s delší dobou pozorování.
Při tomto výzkumu byly zuby rozřezány buko-lingválně 
do tří různých částí kvůli získání tři odečitatelných míst, 
které reprezentují většinu povrchu zubu kolem zámku. Díky 
tomu bylo možné vyhodnotit meziální i distální oblasti 
povrchu přiléhající k zámku spolu se střední části zubu. 
Porovnání tří oblastí mezi dvěma různými systémy zámků 
ukázalo, že střední část struktury zubů vykazuje nejvý-
znamnější rozdíl mezi oběma skupinami. K podobným 
závěrům došel i Khalafa - střední část zubů vykazovala 
více demineralizací skloviny (Khalaf, 2014). Tento výsledek 
by mohl být přisuzován typické projekci křidélek okluzálně 
a ginigválně, což zvyšuje obtížnost odstranění přebyteč-
ného lepidla ve střední oblasti pod křidélky ve srovnání 
s meziálními a distálními částmi.
Omezením této studie je, že do ní nebyly zahrnuty kovové 
zámky, protože se jedná o nejběžněji používaný materiál 
zámků. Ve stávající klinické studii byly použity keramické 
zámky s ohledem na skutečnost, že v době vydání této 
publikace byly na trhu k dispozici pouze keramické zámky 
předem potažené adhezivem bez přebytků. Typ materiálu 
zámků - buďto keramika nebo nerezová ocel – by kaž-
dopádně neměl mít významný vliv na akumulaci plaku 
v okolí zámku (Anhoury et al., 2002). V této studii byly 
použity pouze zámky keramické ke snížení variability při 
porovnávání systémů adheziv.

ongoing struggle for clinicians and patients alike. In an attempt 
to prevent enamel demineralization around fixed orthodontic 
brackets, several improvements and innovations have been 
developed over the past few years. Most of these attempts stu-
died the effect of fluoride releasing agents around orthodontic 
brackets (Nascimento et al., 2016; Oz et al., 2017). However, the 
recent development in the APC Flash Free bracket adhesive 
system attempts to reduce the risk of WSL’s by eliminating the 
excess adhesive around the bracket that can remain after flash 
removal.

Previous studies showed that one of the significant risk factors 
for enamel demineralization during orthodontic treatment was 
the rough surface left by excess adhesive around orthodontic 
brackets (Gwinnett and Ceen, 1979; Sukontapatipark et al., 2001; 
Weitman and Eames, 1975). In this APC Flash Free introduced 
system, the manufacturer claims no excess adhesive around the 
bracket. This claim was supported by a recent study in which 
the investigators compared the APC Flash Free system with the 
APC Plus sys-tem of brackets. They concluded that the APC Flash 
Free system facilitated a smoother marginal surface around the 
bracket, which clinically might reduce the amount of plaque ac-
cumulation (Foersch et al., 2016). Even though the pink color was 
added to APC Plus adhesive in order to enhance the visibility 
when removing excess adhesive, a recent study concluded that 
the addition of the pink color failed to significantly reduce the 
amount of excess adhesive around the bracket when compared 
with non-colored adhesives (Armstrong et al., 2007).
In our current study there was a significant difference 
between APC Flash Free and APC plus in the amount of 
demineralization around the bracket, these results might be 
due to the lesser amount of bacterial colonization around the 
APC Flash Free due to the lesser amount of excess adhesive 
and the smoother marginal surface of the adhesive. Despite 
the ability of APC Plus to release fluoride, the results of the 
current investigation suggest that the impact of excess adhe-
sive around the bracket on the demineralization of enamel 
outweigh the ability of the adhesive to release fluoride. Howe-
ver, the results of this study were obtained within 4 weeks of 
bonding, further studies with a longer period of time might be 
needed in the future.
In this investigation the tooth was cut bucco-lingually into 
three different parts to have three readings covering most of 
the tooth surface around the bracket, to evaluate the mesial 
and distal areas adjacent to the bracket in addition to the 
middle of the tooth. Comparing the three areas between the 
two different bracket systems revealed that the middle part 
of the tooth structure showed the most significant difference 
between the two groups. This finding is similar to the observa-
tion by Khalaf with the middle part of the teeth showed more 
dem-ineralized enamel (Khalaf, 2014). This propensity might 
be attributed to the typical projection of the bracket wings 
occluso-ginigvally, increasing the difficulty of removing excess 
adhesive in the middle area behind these wings compared to 
the mesial and distal areas.
A limitation of this study was not including stainless steel 
brackets, as it is the more commonly used bracket material. 
However, ceramic brackets were used in this clinical study tak-
-ing into account that only ceramic brackets are available with 
flash free adhesives in the market at the time of this publicati-
on. Although the type of material – either ceramic or stainless 
steel - doesn’t have a significant influence on the accumulation 



Kromě snížení výskytu demineralizací umožňuje systém 
APC Flash Free také kratší dobu lepení fixního aparátu. Je 
to dáno charakteristickým rysem tohoto systému – nepří-
tomností přebytků, což vede k eliminaci času nezbytného 
na jejich odstranění (Foersch et al., 2016; Grunheid et 
al., 2015). To, že tato výhoda kromě časové úspory navíc 
umožňuje snížení výskytu WSL během ortodontické léčby, 
může v budoucnu urychlit přijetí tohoto systému ortodon-
tisty i pacienty. Ošetřující lékař by měl vynaložit veškeré 
úsilí, aby se při lepení odstranily veškeré přebytky adheziva 
kolem zámků, nebo, pokud je k dispozici, použít systém bez 
přebytků. Podle našich informací toto je první studie in vivo 
zkoumající vliv nedávno uvedeného systému APC Flash-Free 
na výskyt demineralizací v okolí zámku. Typická ortodon-
tická léčba však trvá déle než rok a je zapotřebí delšího 
klinického hodnocení, aby bylo možné studovat a porovnat 
účinky použití adhezního systému bez přebytků na výskyt 
WSL u pacientů při aktivní léčbě nebo při sejmutí. Rovněž je 
nutná studie, která by porovnávala oba keramické systémy 
s adhezivem bez přebytků s protipólem z nerezavějící oceli, 
protože to je nejčastěji používaný materiál zámků.

Závěr
Hloubka demineralizací skloviny kolem APC Flash-Free 
systému zámků byla po prvních čtyřech týdnech používání 
podstatně nižší než u systému APC Plus Adhesive. Ten-
to rozdíl je pravděpodobně dán nepřítomností přebytků 
adheziva při nasazení fixního aparátu při použití systému 
bez přebytků. Studie s delší dobou pozorování je nutná pro 
průzkum rozdílů vyskytujících se při konvenční ortodontické 
terapii.
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of plaque around the bracket (Anhoury et al., 2002), only ceramic 
brackets were used in this study to decrease the variability 
when comparing the adhesives systems.
In addition to the decreased potential for demineralization, 
the APC Flash Free system allows for shorter chair-side times 
spent during bonding appointments. This is due to the flash 
free characteristic of this system, which leads to the elimina-
tion of the time spent on flash clean-up (Foersch et al., 2016; 
Grunheid et al., 2015). This time saving advantage in addition to 
the potential to decrease WSL’s during orthodontic treatments 
might increase the acceptance rates and usage of this system 
by orthodontics and patients in the future. It is prudent of clini-
cians to ensure that every effort is done to remove all adhesive 
flash around the brackets during bonding, or use a flash-free 
system when available. Up to our knowledge, this is the first 
in-vivo investigation studying the impact of recently marke-
ted APC Flash-Free system on the demineralization around 
the bracket. Nevertheless, the typical orthodontic treatment 
takes more than a year, and a longer clinical trial is needed to 
investigate and compare the effects of using a flash-free brac-
ket adhesive system on the incidence of WSL’s in patients in 
active treatment or at debanding. Also, a study comparing both 
flash-free ceramic adhesive systems with its stainless-steel 
counterpart is needed, as it is the more widely used bracket 
material overall.

Conclusion
Enamel demineralization around APC Flash-Free adhesive 
bracket system was significantly less than that of APC Plus Ad-
hesive bracket system within the first four-weeks of application. 
This finding can be attributed to the absence of the adhesive 
flash remnants during tooth bonding when using the flash free 
system. A study of a longer duration is needed to examine the 
differences occurring during conventional orthodontic therapy.
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