
Pevnost vazby u Ortodontických zámků 
s APC™ Flash-Free Adhezivem: Studie in-vitro
Shear Bond Strength of Orthodontic 
Brackets with APC™ Flash-Free Adhesive: 
An In-Vitro Study

Cíl: (1) Cílem této studie bylo změřit pevnost vazby (SBS) Clarity 
ADVANCED keramických zámků s APC™ Flash-Free adhezivem 
ve srovnání s konvenčním adhezivem na bázi pryskyřice  
(APC II™ adhezivum), které byly vytvrzeny světlem za použití 
buďto polymerační lampy předního výrobce (Elipar™ S10) 
nebo nízkorozpočtovou lampou (Woodpecker™ LED).

Materiál a metodika: Čtyřicet extrahovaných lidských horních 
prvních premolárů bez kazu bylo náhodně rozděleno do čtyř 
skupin. Skupina 1: 10 Clarity™ ADVANCED Keramické zámky 
s Adhezivem APC™ II, vytvrzené pomocí Elipar™ LED S10. 
Skupina 2: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s APC™ 
Flash-Free Adhezivem, vytvrzené pomocí Elipar™ S10 LED. Sku-
pina 3: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s Adhezivem 
APC™ II, vytvrzené pomocí Woodpecker™ LED.B. Skupina 4: 10 
Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s Adhezivem APC™ 
Flash-Free, vytvrzené pomocí Woodpecker™ LED.B. Pevnost 
vazby byla testována pomocí Instron univerzálního zkušebního 
přístroje (Instron®) a zaznamenána v MPa. Studentův t-test, 
analýza rozptylu a a post-hoc Tukeyovy testy byly využity pro 
statistickou analýzu.

Výsledky: SBS se pohybovaly od 12,56 do 14,12 MPa. Nebyl nale-
zen statisticky signifikantní rozdíl mezi vzorky s APC™ Flash-
-Free Adhezivem a APC™ II Transbond™ Adhezivem. Ačkoliv 
vzorky polymerované pomocí světla Elipar™ S10 vykazovaly 
mírně vyšší SBS než vzorky, kde byla použita Woodpecker™ 
LED.B, tento rozdíl se ukázal jako nevýznamný.

Závěr: APC™ Flash-Free Adhesivum je adekvátně účinný 
systém lepení. Mezi pevností vazby změřené po polymeraci 
lampou Elipar™ S10 a Woodpecker™ LED.B byl jen malý rozdíl.

Klíčová slova: Zámek, Lepení, Lampa, LED.

1. ÚVOD
Při ortodontické léčbě je nutné na zuby aplikovat sílu. Ta je 
přenášena na chrup pomocí ortodontických zámků nalepe-
ných na jednotlivé zuby. Při přímém i nepřímém lepení zámků 
obvykle používáme kompozitní adheziva na bázi pryskyřice, 
které vyžadují leptání skloviny.1 Pro přímé lepení zámků se 
běžně používají dva adhezivní systémy. Buďto se ortodontické 

Objective: (1) The aim of this study was to measure the shear 
bond strengths (SBSs) of Clarity advanced ceramic brack-
et with APC™ Flash-free adhesive in comparison to regular 
resin-based adhesive (APC II adhesive), when light cured with 
either a major manufacturer’s LED (Elipar™ S10) or a low-
budget LED (Woodpecker™ LED).

Material and method: Forty extracted cariesfree human 
maxillary first premolar teeth were randomly divided into four 
groups. Group 1: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with 
APC™II Adhesive, cured by Elipar™ S10 LED. Group 2: 10 Clari-
ty™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ Flash-Free Adhe-
sive, cured by Elipar™ S10 LED. Group 3: 10 Clarity™ ADVANCED 
Ceramic Brackets with APC™ II Adhesive, cured by Woodpeck-
er™ LED.B. Group 4: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets 
with APC™ Flash-Free Adhesive, cured by Woodpecker™ LED.B. 
The shear bond strength was tested using the Instron univer-
sal testing machine (Instron®) and recorded in, MPA. Stu-
dent’s t-test, analysis of variance, and post-hoc Tukey’s tests at 
(p <0!05) were used for the statistical analysis.

Results: The SBS ranged from 12.56 to 14.12, MPA. There was 
no significant difference found between the APC™ Flash-Free 
Adhesive and the APC™ II Transbond™ Adhesive samples. Al-
though the Elipar™ S10 Curing Light sample exhibited slightly 
higher SBS than the Woodpecker™ LED.B sample, this differ-
ence was shown to be insignificant.

Conclusion: APC™ Flash-Free Adhesive is equally effective 
bonding system. There was little difference between the bond 
strengths produced by the Elipar™ S10 and the Woodpecker™ 
LED.B Curing Lights.
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1. INTRODUCTION
In orthodontic treatment, some application of force is required 
to move teeth. This force is transferred through bonded brack-
ets. Direct and indirect bonding of orthodontic brackets typ-
ically utilizes resin-based composite adhesives and requires 
the enamel to be etched.1 There are two bonding systems 
commonly used for the direct placement of brackets, either by 
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lepidlo aplikuje na zámky před jejich nasazením nebo můžeme 
použít systém zámků, kde je adhezivum již předem naneseno.2 
Selhání vazby a odlepení zámků je jedním z nejvíce frustru-
jících problémů v ortodontické praxi. Důsledky selhání vazby 
mohou zahrnovat: prodloužení doby léčby, dodatečné náklady 
na materiál či personál, a neočekávané dodatečné návštěvy 
pacienta.3

Zavedení techniky leptání kyselinou v padesátých letech minu-
lého století, používané k vytvoření vazby zubních výplní na tvr-
dé zubní tkáně, bylo průlomem v historii ortodoncie.4 Koncem 
70. let bylo již přímé lepení zámků na sklovinu standardem 
a nahradilo používání ortodontických kroužků. Báze zámku 
byla konstruována tak, aby se zmenšila velikost základny 
a současně poskytovala lepší možnost retence adheziva.5
Tavas a Watts jako první popsali použití materiálů tvrzených 
světlem pro lepení ortodontických zámků in vitro.6 Při technice 
přímého lepení je materiál polymerován pod zámky z kovu 
přímým osvětlením z několika stran a skrz zub, protože zubní 
tkáně přenáší viditelné světlo. K rychlé polymeraci dojde, 
až když se k materiálu dostane viditelné světlo: to vytvoří 
„hromadný příkaz“ ke spuštění polymerace. Díky tomu máme 
velkou výhodu; výsledkem takového nastartování polymerace 
„na povel“ je prakticky neomezená manipulační doba, která 
umožňuje přesnější umístění zámků.7

Spolu s rostoucím trhem estetické stomatologie v důsledku vy-
soké poptávky za strany pacientů vzrostla v posledních letech 
poptávka po estetických ortodontických aparátech - zejména 
v případě dospělých.8 Keramické ortodontické zámky byly 
uvedeny na trh v roce 1987 jako esteticky příznivější alterna-
tiva k zámkům z nerezavějící oceli.9 V současné době jsou na 
trhu k dispozici dva typy keramických zámků: polykrystalické 
a monokrystalické (z jednoho krystalu).10, 11 Keramické zámky 
jsou poměrně odolné; obtížně deformovatelané a mají vyšší 
pevnost v tahu než kovové zámky.12 Prokázalo se, že pevnost 
vazby u keramických zámků je výrazně vyšší než pevnost 
vazby u kovových zámků. Vysoká pevnost vazby je důsledkem 
silanizace báze zámku, mechanické retence, nebo kombinací 
obojího.13, 14 Bylo potvrzeno, že silanizační vazební činidla zvy-
šují pevnost vazby k porcelánovým povrchům.15, 16 Silan reaguje 
s oxidem křemičitým v porcelánu a s organickými skupinami 
vazebné pryskyřice, čímž se vytvoří můstek mezi dvěma materi-
ály.17 Ve skutečnosti se ortodontisté někdy setkávají s problémy 
během sejmutí, protože vazba je někdy příliš silná na to, aby 
se roztrhla.18
V roce 2013 společnost 3M Unitek uvedla na trh APC™ Flash-
-Free Adhezivum, které se skládá ze stlačitelné netkané síťky 
napuštěné adhezivní pryskyřicí s nízkou viskozitou. Když je 
zámek potažený APC™ Flash-Free Adhezivam nasazen na zub, 
stlačitelná síťka umožní, aby pryskyřice vytekla a vyplnila me-
zeru mezi bází a zubem.
Povrchové napětí pryskyřice s nízkou viskozitou jí umožňuje 
navlhčit povrch zubu a vytvořit kolem báze zaoblený okraj 
namísto toho, aby vytvářela nepravidelné shluky adhezivních 
přebytků, které jsou obvyklé u adheziv na bázi pasty. Při této 
aplikaci adheziva je velikost přebytků omezena přesně stano-
veným množstvím pryskyřice pro každý zub. Díky tomu výrobce 
o APC™ Flash-Free aparátech tvrdí, že nabízí postup lepení, 
který nevyžaduje odstranění přebytků adheziva.19
Mezi výhody tohoto systému ortodontických aparátů, který byl 
na trh uveden společností 3M Unitek, patří eliminace odstra-

an application of orthodontic adhesive to the brackets prior to 
placement, or by using a bracket system in which the adhesive 
is already applied.2
Bonding failure of brackets is one of the most frustrating oc-
currences in orthodontic practice. The consequences of bond 
failure can include: increased treatment time, additional costs 
of materials and personnel, and unexpected additional visits 
by the patient.3 The introduction of an acid-etching technique 
in the 1950s used to bond dental restorations to tooth struc-
ture was a breakthrough in the history of orthodontic bond-
ing.4 In the late 1970s, the direct bonding of brackets to enamel 
became widely accepted as a standard procedure to replace 
the banding of teeth. The bracket’s base design was modified 
to decrease the base size while also providing higher bond 
strength with adhesives.5
Tavas and Watts first described the use of light-cured mate-
rials in-vitro for orthodontic bonding.6 In the directbonding 
technique, the material is cured under metal-based brackets 
by direct illumination from different sides and by trans-illu-
mination, because the tooth structure transmits visible light. 
Rapid polymerization occurs when visible light is applied, pro-
ducing a “command set” that offers a great advantage; such 
“on demand” setting results in nearly unlimited working time, 
allowing for more accurate bracket placement.7

With the market for esthetic dentistry growing as a result of 
high patient demand, esthetic orthodontic appliances have 
been in similarly high demand in recent years—particularly for 
adult patients.8 Ceramic orthodontic brackets were introduced 
in 1987 as a more esthetically pleasing alternative to stainless 
steel brackets.9 Two types of ceramic brackets are currently 
available in the market: polycrystalline and monocrystalline 
(single-crystal) aluminas.10, 11 Ceramic brackets are quite strong; 
they are more difficult to deform, and have a higher tensile 
strength than stainless steel brackets.12 The bonding strength 
of ceramic brackets has been shown to be significantly higher 
than that of metal brackets. The high bond strength results 
from the silanization of the bracket base, mechanical reten-
tion, or both.13, 14 Silane coupling agents have been reported to 
enhance the bond strength to porcelain surfaces.15, 16 The silane 
reacts with the silica within the porcelain and the organic 
groups of the bonding resin, thus forming a bridge between 
the two materials.17 In fact, orthodontists sometimes experi-
ence problems during debonding when the bond is too strong 
to break.18
In 2013, 3M Unitek launched APC™ Flash-Free Adhesive, which 
is a composition of a compressible non-woven mat soaked 
with a relatively low-viscosity adhesive resin technology. When 
an APC™ Flash-Free Adhesive-coated appliance is seated in 
place on a tooth, the compressible mat allows the resin to 
seep out to fill the space between the appliance-bonding base 
and the tooth. The surface tension of the low-viscosity resin 
allows it to wet the tooth’s surface and form a fillet around the 
bonding base, instead of forming irregular clumps of adhesive 
flash that are typically produced by paste adhesives. In this 
application, the size of the fillet is constrained by the precise 
amount of resin determined for each type of tooth. As a result, 
APC™ Flash-Free Appliances claim to offer a bonding proce-
dure that does not require the flash-removal step.19
The advantages of this appliance system which has been 
marketed by 3M Unitek is that it eliminates the flashremoval 
step, saves bonding time for doctor, staff, and patients, lowers 



nění přebytků adheziva, šetří tedy čas při lepení lékařům, 
personálu i pacientům, snižuje míru selhání vazby a odlepení 
zámku, chrání sklovinu pod adhezivem, umožňuje jednodušší 
sejmutí a čištění zbytků adheziva, a zlepšuje dojmy pacientů 
s nasazení/sejmutí. Zhu a kol. provedli experimenty kterými 
prokázali, že adhezivní pryskyřičný plátek APC™ Flash-Free 
Adheziva je dostatečně odolný, aby vydržel nejméně 3,3 roku 
čištění zubů během typické ortodontické léčby. Jeho výhodou 
je i to, že chrání sklovinu před kyselým prostředím v dutině 
ústní.20 Díky mnoha různým adhezivům a materiálům ortodon-
tických zámků hrají měření in vitro definující sílu potřebnou 
pro sejmutí a sílu vazby důležitou roli charakterizující potenciál 
nových adhezivních systémů.
Ortodontická léčba estetickými fixními aparáty za použití 
jednoduchých, nákladově efektivních pomůcek, a bez kompro-
misů v kvalitě léčby je cílem, jak uspokojit požadavky pacientů. 
Cílem této studie je změřit pevnost vazby (SBS) u keramic-
kých zámků Clarity advanced s APC™ Flash-Free adhezivem 
ve srovnání s běžným adhezivem na bázi pryskyřice (APC™ II 
adhezivem), když jsou polymerovány světlem emitovaným buď 
polymerační lampou (LED) předního výrobce (Elipar™ S10) 
nebo nízkorozpočtovou LED (Woodpecker™ LED.B).
Nulová hypotéza uvádí, že neexistují žádné významné rozdíly 
mezi pevností vazby keramických zámků s APC™ Flash-Free 
Adhesivem a pevností vazby při použití běžného adheziva 
na bázi pryskyřice (adhezivum APC™ II). Také tvrdí, že nebu-
dou nalezeny žádné významné rozdíly v síle vazby vytvořené 
osvícením LED předního výrobce, ve srovnání s pevností vazby 
vytvořené nízkorozpočtovou polymerační lampou.

2. MATERIÁL A METODIKA
2. 1. Zuby
Čtyřicet lidských premolárů bez zubního kazu bylo extrahová-
no a zbaveno nečistot, umyto vodou v ultrazvukovém čističi 
a leštěno po dobu 10 sekund, aby byl získán čistý, reproduko-
vatelný povrch skloviny. Zuby byly poté vyšetřeny za použití 
optického mikroskopu (Swift Instru- ment Int., Toko, Japonsko) 
při zvětšení 10,0. Vyloučeny byly zuby s defekty, prasklinami, 
kazy, výplněmi nebo po předchozí expozici chemickým látkám, 
jako je peroxid vodíku.
Zuby byly roztříděny do 40 vzorků, z nichž každý se skládal 
z jednoho premoláru zalitého ve standardizovaném akrylá-
tovém bloku (Autopolymerizující Polymethylmethakrylátová 
Pryskyřice; Bosworth Fastray™; Skokie, IL, USA). Zuby byly 
zality vertikálně na jejich okluzo-apikální osu a poté byly před 
experimentem uloženy v deionizované vodě po dobu 72 hodin. 
Získané vzorky byly rozděleny do 4 skupin na základě typu 
použitého zámku, adheziva a typu použité polymerační lampy.

2. 2. Lepení
V této studii byly jako testované zámky použity keramické 
zámky Clarity ADVANCED (3M Unitek; Monrovia, CA, USA). Byly 
testovány dva typy adheziva:
(a)  Clarity™ ADVANCED Keramické zámky s APC™ II (Adhesive-

-Coated Appliance System), (3M Unitek; Monrovia, CA, USA), 
s Transbond™ Plus Samoleptacím Primerem (3M Unitek; 
Monrovia, CA, USA).

(b)  Clarity™ ADVANCED Keramické Zámky s APC™ Flash-Free 
Adhesivem (3M Unitek; Monrovia, CA, USA).

Sklovina premolárů každého vzorku byla očištěna pemzou 
bez obsahu oleje a opláchnuta vodou; poté byla přebytečná 
voda vysušena. Na povrch zubu byl použit samoleptací primer 

bond failure rate, protects enamel under the adhesive, makes 
debonding and remnant clean-up easier, and improves pa-
tients’ bonding/debonding experience.
Zhu et al. reported experiments that demonstrate that the 
APC™ Flash-Free Adhesive resin fillet is durable enough to 
survive at least 3.3 years of tooth brushing during typical or-
thodontic treatment, and that the resin fillet has the benefit of 
protecting the enamel underneath from acid attacks encoun-
tered in the oral environment.20 With numerous adhesives and 
orthodontic bracket materials available, in vitro measurements 
of debonding force and bond strength play an important role 
in characterizing the bonding potential of new systems.
Delivering an orthodontic treatment with fixed applianc-
es in an esthetic appearance, using both simple and cost 
effective tools, and without harming treatment quality, is 
the goal to satisfy patients demands. The aim of this study 
was to measure the shear bond strengths (SBSs) of Clarity 
advanced ceramic bracket with APC™ Flash-free adhesive in 
compared to the use of regular resin-based adhesive (APC II 
adhesive), when light cured with either a major manufactur-
er’s light-emitting diode (LED) (Elipar™ S10) or a low-budget 
LED (Woodpecker™ LED).
The null hypothesis stated that there would be no significant 
differences between the shear bond strengths of ceramic 
brackets using APC™ Flash-Free Adhesive and the shear bond 
strengths of regular resin-based adhesive (APC II adhesive). 
In addition, no significant differences would be found in 
the shear bond strengths produced by a major manufactur-
er’s LEDs in comparison to that produced by low-budget LEDs.

2. MATERIALS AND METHODS
2. 1. Teeth
Forty caries-free human premolar teeth were extracted and 
debrided, washed with water in an ultrasonic cleaner, and pol-
ished for 10 seconds to obtain a clean, reproducible enamel 
surface. The teeth were then examined at 10.0 magnification 
using an optical microscope (Swift Instruments Int., Toko, 
Japan). Teeth with defects, cracks, caries, restorations, or previ-
ous exposure to chemical agents, such as hydrogen peroxide, 
were excluded.
The teeth were categorize into 40 specimens, each consist-
ing of one premolar mounted in a standardized acrylic block 
(Autopolymerizing Polymethylmethacrylate Resin; Bosworth 
Fastray™; Skokie, IL, USA). The teeth were mounted vertically 
on their occluso-apical axes and then stored in deionized 
water for 72 hours before experimentation. These specimens 
were divided into 4 groups based on the bracket, adhesive, 
and type of LED used.

2. 2. Bonding
The Clarity ADVANCED ceramic brackets (3M Unitek; Monrovia, 
CA, USA) were used in the current study as the brackets of 
choice to be tested. Two types were selected pending on their 
bonding agent:
(a)  Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ II (Adhe-

sive-Coated Appliance System), (3M Unitek; Monrovia, CA, 
USA), with Transbond™ Plus Self-Etching Primer (3M Unitek; 
Monrovia, CA, USA).

(b)  Clarity™ ADVANCED Ceramic Bracket with APC™ Flash-Free 
Adhesive (3M Unitek; Monrovia, CA, USA).

The enamel surfaces of the premolars in each specimen were 
cleaned with oil-free pumice and rinsed with water; then, the 



Transbond™ Plus (3M Unitek; Monrovia, CA, USA): nasycenou 
špičkou aplikátoru byl pod tlakem povrch zubu potírán po 
dobu minimálně 3–5 sekund. Zdroj vzduchu bez oleje a vlhkos-
ti (mírný proud vzduchu) byl na každý zub cílen po dobu 1–2 
sekund, aby se primer vysušil do tenkého filmu.
Clarity™ ADVANCED Keramické premolárové zámky s APC™ II 
byly na zuby nasazeny pod lehkým tlakem a přebytečné 
adhezivum bylo odstraněno. V experimentální skupině byly 
keramické Zámky Clarity™ ADVANCED lepeny APC™ Flash-Free 
adhezivem.

2. 3. Polymerační lampy
K polymeraci primeru a adheziv byly použity dvě různé 
polymerační lampy: Elipar™ S10 Curling Light (3M ESEP; St. 
Paul, MN, USA) a Woodpecker™ LED.B nízkorozpočtová LED 
(Woodpecker; Guilin, Guangxi, Čína). Polymerační světlo bylo 
aplikováno po dobu 5 sekund na zámek přidržováním konce 
světlovodu nehybně v přímém kontaktu s keramickým zámkem 
kolmo k jeho povrchu.
Každý vzorek byl před testováním ponechán po dobu 15 minut 
při pokojové teplotě. Všechny vzorky byly připraveny stejným 
výzkumným pracovníkem, aby se minimalizovaly odchylky, ke 
kterým by mohlo dojít během výroby. Obě LED byly testovány 
na úroveň ozáření a množství dodané energie. Intenzita světla 
vycházející z vrcholu světlovodu LED a světlo prostupující 
keramickými zámky byly měřeny pomocí přístroje MARC-RC 
(BlueLight Analytics; Hali-fax, NS, Kanada). MARC-RC používá la-
boratorní optický spektroradiometer (USB 4000, Ocean Optics; 
Dunedin, FL, USA) pro měření spektrální intenzity záření.
Software MARC v. 3.03 (BlueLight Analytics, Halifax, NS, Kanada) 
poté vypočítal jak množství dodané energie, tak intenzitu záře-
ní vycházející ze světlovodu a světla, které prochází k hornímu 
povrchu vzorku adheziva přes keramické zámky.

2. 4. Kontrolní a experimentální skupina
40 vzorků bylo rozděleno do 4 skupin:
1.  Skupina 1: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s ad-

hezivem APC™ II, polymerované pomocí LED Elipar™ S10 LED 
po dobu 5 sekund.

2.  Skupina 2: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s APC™ 
Flash-Free Adhesivem, polymerované pomocí Elipar™ S10 
LED po dobu 5 sekund.

3.  Skupina 3: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků s ad-
hezivem APC™ II, polymerované pomocí Woodpecker™ LED.B 
po dobu 5 sekund.

4.  Skupina 4: 10 Clarity™ ADVANCED Keramických zámků 
s APC™ Flash-Free Adhesivem, polymerované pomocí Wood-
pecker™ LED.B po dobu 5 sekund.

2. 5. Měření iniciální síly vazby
Každý vzorek byl orientován tak, že okluzo-apikální osa byla 
rovnoběžná s aplikovanou silou a nalepený zámek byl orien-
tován kolmo k síle použité během testu pevnosti vazby. Vzorky 
byly nainstalovány do úchytu připojeného k univerzálnímu 
testovacímu přístroji Instron (Instron®Model číslo 5965; Can-
ton, MA, USA). Vzorky byly upevněny ve spodní branži přístroje 
tak, aby báze zámku byla rovnoběžná se směrem použité síly. 
Na rozhraní zub /zámek byla následně aplikovaná nepřetržitá 
síla 5 000 Newtonů (N) pomocí ostří ve tvaru dláta připojeného 
ke konci přístroje Instron rychlostí 1 mm za minutu, dokud se 
zámek neodpojil; následně byla zaznamenána pevnost vazby 
v N (poté byla převedena na MPa).

excess water was removed. Transbond™ Plus Self-Etching Prim-
er (3M Unitek; Monrovia, CA, USA) was used and the saturated 
tip of an applicator was rubbed onto the tooth surface while ap-
plying pressure for a minimum of 3–5 seconds per tooth. Oiland 
moisture-free air source (a gentle air burst) was delivered for 
1–2 seconds on each tooth to dry the primer into a thin film.
Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets and APC™ II premolar 
brackets were bonded with light pressure, and the excess 
adhesive was removed. In the experimental groups, Clarity™ 
ADVANCED Ceramic Brackets were bonded with APC™ Flash-
Free Adhesive.

2. 3. Curing Lights
Two different curing lights were used to light-cure the bonding 
primer and adhesives: an Elipar™ S10 Curing Light (3M ESEP; St. 
Paul, MN, USA) and a budget LED Woodpecker™ LED.B (Wood-
pecker; Guilin, Guangxi, China). Light curing was applied for 5 
seconds to the bracket by holding the curing light tip station-
ary in direct contact with, and perpendicular to, the ceramic 
appliance surface.
Each specimen was left undisturbed for 15 minutes at room 
temperature before testing. All specimens were prepared by 
the same researcher to minimize fluctuations during fabrica-
tion. The two LED units were tested for irradiance and radiant 
exposure. The light arriving at the top from these LED units 
and the light exiting from the bottom through the ceram-
ic brackets’ disks were measured using a MARC-RC device 
(BlueLight Analytics; Halifax, NS, Canada). The MARC-RC used 
a laboratory-grade fiber-optic spectroradiometer (USB 4000, 
Ocean Optics; Dunedin, FL, USA) to measure the spectral 
radiant power. The MARC v. 3.03 software (BlueLight Analytics, 
Halifax, NS, Canada) then calculated both the irradiance and 
the radiant exposure from the curing lights, and thelights that 
would be delivered to the top surface of the resin specimen 
through the ceramic brackets.

2. 4. The Control and Experimental Groups
The 40 specimens were divided into 4 groups:
1.  Group 1: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ 

II Adhesive, cured by Elipar™ S10 LED for 5 seconds.
2.  Group 2: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ 

Flash-Free Adhesive, cured by Elipar™ S10 LED for 5 seconds.
3.  Group 3: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ 

II Adhesive, cured by Woodpecker™ LED.B for 5 seconds.
4.  Group 4: 10 Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ 

Flash-Free Adhesive, cured by Woodpecker™ LED.B for 5 
seconds.

2. 5. Measuring Initial Bond Strength
Each specimen was oriented so that the occluso-apical axes 
were parallel to the applied force and the attached bracket 
was perpendicular to the force during the bond strength test. 
The specimens were mounted in the jig attached to the
Instron universal testing machine (Instron®Model number
5965; Canton, MA, USA). The specimens were secured in the 
lower jaw of the machine and the bracket base was parallel 
to the direction of the shear force. Continuous shear force of 
5000 Newton (N) was applied as near as possible to the tooth/
bracket interface with a sharp chiselshaped rod attached to 
the end of the Instron machine at a crosshead speed of 1 mm 
per minute until the bracket detached; afterwards, the bond 
strength in N (then converted to, MPA) was recorded.



2. 6. Statistická analýza
Rozdíly mezi skupinami byly analyzovány Studentovým t-tes-
tem. Analýza rozptylu (ANOVA) a post-hoc Tukeyův test byly 
použity k porovnání rozdílů mezi čtyřmi skupinami. Data byla 
vyhodnocena za použití IBM®SPSS®Statistics, verze 20 (Inter-
national Business Machines Corporation; Armonk, New York, 
USA) při předem stanovené hladině významnosti p <0,05.

3. Výsledky
3. 1. Síla vazby
Studentův t-test prokázal, že při vytvrzování světlem pomo-
cí lampy Elipar™ S10 (tabulka I) nebyly nalezeny významné 
rozdíly mezi pevností vazeb keramických zámků s APC™ II Ad-
hesivem nebo APC™ Flash-Free Adhesivem. Podobně nesigni-
fikantně se lišící výsledky byly zjištěny při polymeraci světlem 
lampy Woodpecker™ LED (tabulka I).
ANOVA test neodhalil žádné statisticky významné rozdíly v SBS 
mezi čtyřmi skupinami (p=0,174). Kromě toho Tukeyův post-hoc 
test ukázal, že výsledky žádné z testovaných skupin se význam-
ně nelišily od ostatních (tabulka II).

3. 2. Intenzita světla po průchodu keramickým zámkem
Výsledky měření spektrální transmise skrz dva typy keramic-
kých zámků jsou ukázány na obrázku 1 pro lampu Elipar™ S10 
a na obrázku 2 pro lampu Woodpecker™ LED.B. Množství doda-
né energie do vzorků jsou uvedeny v tabulce III, obrázky 3 a 4. 
U lampy Elipar™ S10 byla celková expozice ozáření  
2162,9 mW/cm2. Tato síla byla snížena o 17,1%., když byl hrot 
světlovodu umístěn do vzdálenosti rovné tloušťce jednoho tes-
tovaného zámku od měřicího senzoru (zhruba 2 mm). Intenzita 
dále klesla o 77,02 a 82,07%, pokud byla měřena expozice na 
APC™ Flash-Free a APC™ II po průchodu zámkem. Podobné 
výsledky byly zjištěny při použití lampy Woodpecker™ LED.B. 
U ní hodnota ozaření klesla o 11,1%, když byl hrot světlovodu 
ve vzdálenosti rovné tloušťce testovaného zámku od měřicího 
senzoru. Dále se snížila o 76,82 a 78,86% poté, co světlo proni-
kalo na APC™ Flash-free a APC™ II skrz zámek.

4. DISKUZE
Do ortodontické praxe byly keramické zámky zavedeny pro 
uspokojení estetických požadavků ortodontických pacientů.9 
V posledních letech dochází k neustálému vývoji adhezivních 
systémů pro tyto zámky, aby se dosáhlo klinicky optimální 
pevnosti vazby a ušetřil se cenný čas během ošetření.6

2. 6. Statistical Analysis
The differences between groups were analyzed using Stu-
dent’s t-test. Analysis of variance (ANOVA), and Post-hoc 
Tukey’s test were used to compare the differences among the 
four groups. Data were calculated using IBM*®SPSS®Statis-
tics, Version 20 (International Business Machines Corporation; 
Armonk, New York, USA) at a predetermined significance level 
of p< 0. 05.

3. RESULTS
3. 1. The Shear Bond Strength
The Student’s t-test showed that no significant difference 
between shear bond strengths of the ceramic brackets with 
APC™ II Adhesive or APC™ II Adhesive when light curing was 
done with the Elipar™ S10 LED (Table I). Similar non-significant 
findings were founded when light curing was done with the 
Woodpecker™ LED (Table I).
ANOVA revealed no statistically significant differences in the 
SBSs among the four groups (p=0.174). Furthermore, the post-
hoc Tukey’s test showed that none of the groups was signifi-
cantly different from the other groups (Table II).

3. 2. Radiant Exposure Delivered Through Ceramic Brackets
The spectral transmissions through the two ceramic brackets 
are shown in Figure 1 for the Elipar™ S10 unit, and in Figure 2 
for the Woodpecker™ LED.B unit. The radiant exposures deliv-
ered to the specimens are shown in Table III, Figures 3 and 4. 
In reference to the Elipar™ S10 unit, the total irradiant expo-
sure was 2162.9 mW/cm2. This power was reduced when the 
curing tip was at a distance from the measuring sensor equal 
to thickness of the tested bracket (roughly 2 mm) by 17.1%. 
This reduction was by 77.02 and 82.07% when light is measured 
after exposure through APC™ Flash-Free and APC™ II brackets 
respectfully. Similar findings showed when using Woodpeck-
er™ LED.B unit. The irradiant exposure value dropped 11.1% 
when the curing tip was at a distance from the measuring sen-
sor equal to the thickness of the tested bracket. Furthermore, 
this was reduced by 76.82 and 78.86% after light penetrated 
APC™ Flash-Free and APC™ II brackets respectfully.

4. DISCUSSION
Ceramic brackets were introduced to the orthodontic practice 
to satisfy the esthetic demands among orthodontic patients.9 
Continuous development in bonding systems of these brackets 
has occurred in recent years to achieve clinically acceptable 
bond strength and to save clinically valuable time.6
In the present study, the SBSs of Clarity™ ADVANCED Ceramic 
Brackets with APC™ Flash-Free Adhesive was compared to 
the SBSs of Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets with APC™ 
II Adhesive. Our results revealed no statistically significant 
difference in the SBSs among our samples, although they 
exhibited greater bond strength than the clinically acceptable 
range of 5.9–7.8, MPA.21

The variations in bond strenght values can be explained by the 
diversity in sample selection, including brackets, bonding sys-
tems, and adhesives, in addition to factors related to study de-
signs and methodologies such as the shear test, the duration 
between bonding and loading, and the storage conditions.6, 22, 23 

The SBS results of our specimens were lower than the bond 
strength reported by Uysal et al. (26–36, MPA), which may be 
related to the different combination of specimens and bond-
ing systems.24 Uysal et al. investigated the SBS of various metal 

Tabulka I. Studentův t-test porovnání síly vazby kovenčních 
a nových adhezivních systémů.
Table I. Student’s t-test comparisons of the shear bond strength 
of the conventional and new adhesive systems.

N Mean
Standard 
deviation t value Significance

APC™ flash-free 
and elipar™ S10

10 14.12 1.68 1.60 0.127

APC™ II and 
elipar™ S10

10 13.01 1.38 1.60

APC™ flash-free 
and woodpecker™

10 13.30 1.63 1.04 0.311

APC™ II and
woodpecker™ 
LED.B

10 12.56 1.54 1.04



V této studii byla SBS u Clarity™ ADVANCED keramických zámků 
s APC™ Flash-Free Adhezivem porovnána s SBS u Clarity™ 
ADVANCED keramických zámků s APC™ II Adhezivem. Naše 
výsledky neprokázaly žádný statisticky významný rozdíl v SBS 
mezi našimi vzorky, oba adhezivní systémy vykazovaly vět-
ší pevnost vazby než je stanovaný klinicky přijatelný rozsah 
5,9–7,8 MPa.21

Naměřené rozdíly v hodnotách pevnosti vazby lze vysvětlit 
různorodostí ve výběru vzorků - zámků, bondovacích systémů 
a adheziv; kromě toho i faktorů souvisejících s návrhem studie 
a metodikou - jako jsou provedení testu, doba mezi nalepením 
a zatížením, a skladovací podmínky.6, 22, 23 Výsledky SBS našich 
vzorků byly nižší než pevnost vazby uvedená Uysalem a kol. 
(26–36 MPa), což může souviset s rozdílnou kombinací vzorků 
a vazebných systémů.24 Uysal et al. zkoumali SBS různých kovo-
vých a keramických zámků fixovaných pomocí samoleptacích 
primerů (SEP). U jejich skupiny keramických zámků bylo pro-
vedeno buďto leptání běžnou kyselinou, nebo samoleptacím 
primerem Transbond™ vytvrzeným světlem po dobu 12 sekund, 
oproti 5 sekundám použitým u našeho vzorku. Kromě toho byly 
naše vzorky vyloženy na několik minut před provedením testo-
vání, zatímco ve studii Uysal et al. byly vzorky vyndány po dobu 
24 hodin před jejich vyšetřením. Tyto rozdíly v metodice mohly 
ovlivnit polymeraci vzorků a následně ovlivnit SBS.

and ceramic brackets using self-etching primers (SEPs). In their 
ceramic groups, both conventional acidetch and Transbond™ 
self-etched primer were light cured for 12 seconds as opposed 
to 5 seconds in our sample. In addition, our sample was stored 
for minutes prior to performing the testing, while Uysal et al., 
have stored the sample for 24 hour prior to their investigation. 
These differences in the methodologies may have influenced 
the polymerization of the samples and consequently influ-
enced the SBS.
In contrast, the current SBSs otcomes were similar to the 
bond strength found by Lee et al., despite the considerable 
diffrences in the application method of the occlusogingival 

Tabulka II. Post-hoc Trkeyovy test porovnání SBS mezi čtyřmi skupinami. 
Table II. Post-hoc Tukey’s test comparisons of the SBSamong the four groups.

Sample (A) Sample (B)
Mean 
difference (I −J) Significance

APC™ Flash-
Free–Elipar™ 
S10

APC™ II–Elipar™ S10 1.10 0.40

APC™ Flash-Free– 
Woodpecker™ LED.B

0.81 0.65

APC™
II–Woodpecker™ LED.B

1.55 0.13

APC™ II– 
Elipar™ S10

APC™ Flash-Free–Eli-
par™ S10

−1.10 0.40

APC™ Flash-Free– 
Woodpecker™ LED.B

−0.27 0.97

APC™ II–Woodpecker™ 
LED.B

0.45 0.91

APC™ flash-
-free and 
woodpecker™

APC™ Flash-Free–Eli-
par™ S10

−0.81 0.65

APC™ II–Elipar™ S10 0.28 0.97

APC™ II–Woodpecker™ 
LED.B

0.74 0.71

APC™ II and
woodpecker™ 
LED.B

APC™ Flash-Free–Eli-
par™ S10

−1.55 0.13

APC™ II and Elipar™ S10 −0.45 0.91

APC™ Flash-Free– 
Woodpecker™ LED.B

−0.74 0.71

Obr. 1. Množství energie emitované jednotkou Elipar™ S10; černá čára znamená, 
že špička světlovodu je v přímém kontaktu se senzorem, modrá čára ukazuje pře-
nos světla na šířku zámku od světlovodu; červená čára ukazuje prostupnost svět-
la přes zámky APC™ Flash-Free a zelená čára prostupnost přes zámky s APC™ II.
Fig. 1. The spectral transmissions using the Elipar™ S10 unit; where the black line 
indicates the light tip is in direct contact with the sensor control, the blue line 
shows the transmission of light with no bracket interference; the red line shows 
light transmission through APC™ Flash-Free brackets, and the green line light 
transmission through APC™ II brackets.

Obr. 2. Množství energie emitované jednotkou Woodpecker™ LED.B; kde černá 
čára znamená, že špička světlovodu je v přímém kontaktu se senzorem, modrá 
čára ukazuje přenos světla na šířku zámku od světlovodu; červená čára ukazuje 
prostupnost světla přes zámky bez APC™ Flash-Free a zelená čára prostupnost 
přes zámky s APC™ II. 
Fig. 2. The spectral transmissions using the Woodpecker™ LED.B unit; where the 
black line indicates the light tip is in direct contact with the sensor control, the 
blue line shows the transmission of light with no bracket interference; the red 
line shows light transmission through APC™ Flash-Free brackets, and the green 
line light transmission through APC™ II brackets.

Tabulka III. Ozáření (mW/cm2) a expozice záření (J/cm2) skrz keramické zámky 
s APC™ II a APC™ Flash-Free. 
Table III. Irradiance exposure (mW/cm2) and Radiant exposure (J/cm2) delivered 
through APC™ II and APC™ Flash-Free Ceramic Brackets.

Units Exposure condition

Irradiance 
exposure 
(mW/cm2)

Radiant 
exposure 
(J/cm2)

Elipar™ S10 Control 2162.9 11.187

No brackets 1793.26 9.315

APC™ Flash-Free 496.97 2.581

APC™ II 387.89 2.014

Woodpecker™ LED.B Control 1543.647 7.774

No Brackets 1372.148 6.877

APC™ Flash-Free 357.682 1.756

APC™ II 326.273 1.608

Poznámka: Mějte na paměti, že kontrolní hodnoty se vztahují stav, kdy je špička 
světlovodu v bezprostředním kontaktu s měřicím senzorem. Bez zámku se vzta-
huje na hodnoty měřené při pozici špičky světlovodu ve vzdálenosti od senzoru, 
která se rovná tloušťce zámku (2,0 mm). Ostatní hodnoty byly měřeny, když byl 
hrot světlovodu v bezprostředním kontaktu s testovanými zámky. 
Notes: Note that control values refer to light curing tip is at immediate contact 
with the measuring sensor. No bracket refers  to values measured with the  
curing tip in  a distance away from the sensor equal to the measurement of the 
bracket thickness (2.0 mm). The rest values represent the curing tip in immedi-
ate contact with the tested brackets.



Oproti tomu stávající výsledky SBS byly podobné pevnosti vaz-
by zjištěné Lee a kol., navzdory značným rozdílům v metodice 
aplikace okluzo-gingivální zátěže. Ve stávajícím výzkumu ostří 
přístroje generovalo zátěž v okluzo-gingiválním směru22 na roz-
díl od drátu z nerezové oceli o průměru 0,016 palce, na který 
byla zátěž aplikována.25 U Lee a kol., podle jejich názoru bylo 
díky použití drátu z nerezové oceli pro aplikaci okluzo-gingivál-
ně zaměřené zátěže odstraněno riziko zlomení zámku během 
sejmnutí. Podobné výsledky SBS však může vysvětlit velikostí 
vzorku a použití okluzo-gingivální zátěže větší než 10 MPa.
Ačkoliv rozdíly ve zde zjištěných výsledcích SBS mezi testova-
nými skupinami nebyly statisticky významné, všechny vzorky 
zámků s APC™ Flash-Free Adhezivem získaly vyšší hodnoty 
pevnosti vazby ve srovnání se zámky s adhezivem APC™ II. 
Důvodem by mohla být nižší úroveň světelné energie získaná 
vzorky zámků s adhezivem APC™ II testovaných po polymeraci 
oběma typy LED. Nižší hladina přijaté energie znamená nižší 
stupeň polymerace obou těchto adheziv, což vede k jejich 
nevhodným mechanickým vlastnostem, včetně nižší pevnosti 
vazby.26, 27 Nižší vystavení energii u tohoto adheziva by mohlo 
souviset se dvěmi možnými příčinami. První je kvalita adhe-
ziva připojeného k bázi zámků. Adhezivum APC™ II, které má 
drsnější povrch ve srovnání s lepidlem bez přebytků, by mohlo 
způsobovat větší rozptyl penetrujícího světla, potažmo prů-
chod menšího množství světla a tím i nižším kvantum dodané 
energie.28 Další důvodem mohou být použité keramické zámky. 
Snížení množství energie způsobené penetrací skrz keramiku je 
vysvětleno odrazem světla a rozptylem způsobeným rozdílným 
indexem lomu.29, 30 V naší studii se procentuální snížení energie 
pohybovalo mezi 76,82 a 82,07%, a toto procento energetické 
redukce odpovídá studiím v publikované v odborné literatuře 
(v rozmezí 40–91%). 29, 31

V této studii prokázaly vzorky polymerované světlem  
Elipar™ S10 mírně vyšší výsledky SBS než vzorky Woodpecker™ 
LED.B. V dnešní době je stomatologická ordinace schopna za-
koupit si stomatologické vybavení, včetně polymeračních lamp, 
přímo přes internet - tyto se často označují jako „nízkorozpoč-
tové“ lampy. V říjnu 2013 byla zveřejněna klinická zpráva, která 
hodnotila 11 nízkorozpočtových lamp zakoupených přes inter-
net. Její výsledky ukázaly, že mnohé komponenty byly převzaté 
a špatně nainstalované. Kromě toho byly průměry světlovodů 
u těchto nízkorozpočtových lamp menší, než průměry na 

load. In the presents study, a chisel was used when applying 
the occluso-gingival load22 as opposed to a 0.016 inch stainless 
steel wire to place the load.25 According to Lee et al., the use 
of the stainless steel wire to exert the occluso-gingival load 
aimed towards eliminating the risk of bracket fracture during 
the debond procedure. However, the sample size and occlu-
sal gingival loads being greater than 10, MPA may explain the 
similar outcome.
Although it was not statistically significant, all samples cured 
through brackets with APC™ Flash-Free Adhesive received 
higher values in shear bond strength when compared to 
brackets with APC™ II Adhesive. A possible justification could 
refer to the lower energy received to all APC™ II adhesive 
brackets samples tested when cured with both LEDs types. 
Lower energy received means lower degree of polymerization 
to these adhesives, leading to their possible inappropriate 
mechanical properties, including lower bond strength.26, 27 The 
lower energy exposure received to these adhesives could be 
related to two possible reasons. One reason is the quality of 
adhesive attached to the end of the brackets. Woven enriched 
adhesive (a rougher surface compared to flash-free adhesive) 
in the APC™ II bracket could create more scattering of the 
penetrating light, leading to lower light passage, and therefore 
lower energy received.28 The other reason is related to the 
ceramic brackets. The energy reduction caused by the ceramic 
penetration is explained by the light reflection and scatter-
ing due to refractive index difference.29, 30 In our study, energy 
reduction percentage ranged between
76.82 and 82.07%, and this energy reduction percentage is 
matching the studies in the dental literature, ranging between 
40–91%.29, 31

In the present study, the Elipar™ S10 curing light samples 
exhibited slightly higher SBS results than the Woodpecker™ 
LED.B samples. Nowadays, the dental profession is able to pur-
chase dental equipment, including light curing units, directly 
over the internet—these are often referred to as “budget” 
LCUs. In October 2013, Clinicians Report published an evalua-
tion of 11 budget LCUs that were purchased over the internet. 
Their findings showed that many components were generic 
and poorly fitted. Moreover, the diameters of the light guides 
on these budget LCUs were smaller than those found on LCUs 

Obr. 4. Úroveň ozáření lampou Woodpecker™ LED.B
během 5 sekund časové expozice; kde černá čára znamená, že špička světlovodu 
je v přímém kontaktu s ovladačem senzoru, modrá čára ukazuje přenos světla 
bez rušení zámkem; červená čára ukazuje ozáření po průchodu zámkem s APC™ 
Flash-Free a zelené čára po průchodu zámkem s APC™ II. 
Fig. 4. The irradiance levels delivered using the Woodpecker™ LED.B
unit over the 5 seconds of time exposure; where the black line indicates
the light tip is in direct contact with the sensor control, the blue line shows the 
transmission of light with no bracket interference; the red line light shows light 
transmission APC™ Flash-Free brackets, and the green line light transmission 
through APC™ II brackets.

Obr. 3. Úroveň ozáření lampou Elipar™ S10 během 5 sekund časové expozice; 
kde černá čára znamená, že špička světlovodu je v přímém kontaktu s ovlada-
čem senzoru, modrá čára ukazuje přenos světla bez rušení zámkem; červená 
čára ukazuje ozáření po průchodu zámkem s APC™ Flash-Free a zelené čára po 
průchodu zámkem s APC™ II.
Fig. 3. The irradiance levels delivered using the Elipar™ S10 unit over the 5 
seconds of time exposure; where the black line indicates the light tip is in direct 
contact with the sensor control, the blue line shows the transmission of light 
with no bracket interference; the red line shows light transmission through 
APC™ Flash-Free brackets, and the green line light transmission through APC™ 
II brackets.



lampách od předních výrobců; přesto se ve zprávě dospělo 
k závěru, že si při testování vedly poměrně dobře.32

Studie z roku 2016 testovala optické a energetické vlastnosti 
diod polymeračních lamp předních výrobců a nízkorozpočto-
vých lamp a zjistila, že výrobky předních výrobců nabízejí lepší 
a stabilnější výkon ve vztahu k dodávané energii ve srovnání 
s nízkorozpočtovými LED.33 Vysvětlením proměnlivých výsledků 
SBS by mohl být nestabilní výkon záření u nízkorozpočtových 
LED, zatímco u světla Elipar™ S10 bylo zjištěno, že výkon záření 
je stabilní (obr. 3 a 4). Světlo pocházející z Elipar™ S10 bylo 
konzistentnější a homogennější a proto vytvrzená pryskyřice 
měla vyšší stupeň konvergence a lepší fyzické vlastnosti. Dal-
ším důležitým faktorem je skutečný průměr světlovodu lampy; 
v přístroji Elipar™ S10 světlovod měřil 10 mm na vnějších okra-
jích, kolem 9 mm byl optický a skutečný průměr světelného pa-
prsku - kde je dodávána většina světelné energie. Polymerační 
světlovod u Woodpecker™ LED.B měl vnější průměr 8 mm, ale 
optický průměr měřil jen 6 mm a skutečný průměr světelného 
paprsku byl 4 mm. V důsledku toho má polymerační lampa 
Elipar™ S10 téměř dvojnásobné plošné pokrytí, a má tedy lepší 
distribuci světla ve srovnání s lampou Woodpecker™ LED.B.33.
Protože tato studie byla provedena in vitro, nemohla zcela 
napodobit prostředí dutiny ústní, především změny teploty 
a vlhkosti. V budoucnosti jsou nutné další klinické studie 
provedené in vivo. Adheziva bez přebytků prokázala dostateč-
nou pevnost vazby při použití s keramickými zámky; proto je 
dále vhodné zkoumání jejich účinnosti v kombinaci s kovovými 
zámků.

5. ZÁVĚR
Nebyl nalezen žádný signifikantní rozdíl v pevnosti vazby adhe-
ziva APC™ Flash-Free ve srovnání s vazebnou silou APC™ II při 
lepení keramických zámků Clarity™ ADVANCED po polymeraci 
lampou Elipar™ S10 nebo Woodpecker™ LED B. Avšak s vzle-
dem na nekonzistenci emitovaného toku energie u nízkoroz-
počtových polymeračních lamp doporučujeme použít LED S10.

Poděkování: Autoři by rádi poděkovali Saudské Stomatologic-
ké Společnosti za financování a podporu tohoto výzkumného 
projektu prostřednictvím grantu pro stomatologický výzkum 
v roce 2015.

from major manufacturers; nevertheless, it was concluded that 
they performed fairly well.32

A 2016 study tested the optical and energy-delivering prop-
erties of both major manufacturers’ and budget LEDs, and 
found that products from major manufacturers offered better 
performance and stability in relation to the delivered ener-
gy when compared to budget LEDs.33 An explanation of the 
varying SBS results could be the unstable irradiance power of 
budget LEDs, whereas irradiance power was found to be stable 
in the Elipar™ S10 Curing Light (Figs. 3 and 4). The irradiance 
exposure coming from the Elipar™ S10 was more consistent 
and homogenous; and therefore, the cured resin had a higher 
degree of convergence and better physical performance. An-
other important factor is the optical and actual LCU curing tip 
diameter; for example, in the Elipar™ S10, it measured 10 mm 
on the outer margins and around 9 mm for both the optical 
and actual diameter—where most of the irradiance power is 
delivered. However, the Woodpecker™ LED.B curing tip had 
an 8 mm outer diameter, but measured 6 mm for the optical 
diameter and 4 mm for the actual diameter. Consequently, the 
Elipar™ S10 cured sample, had almost double the square-area 
coverage, and thus better distribution, when compared to the 
samples cured by the Woodpecker™ LED.B.33

Since this study was performed in-vitro, it could not entirely 
mimic the oral environment due to variations in temperature 
and moisture. Future clinical studies are required in clinical 
settings. The Flash-Free Adhesives revealed effective bond 
strength when used with ceramic brackets; therefore, further 
investigations testing their effectiveness in combination with 
metal brackets are highly recommended.

5. CONCLUSION
There was no significant difference in the shear bond
strengths of APC™ Flash-Free Adhesive compared to the bond 
strengths of APC™ II when bonded to Clarity™ ADVANCED Ce-
ramic Brackets when cured with either Elipar™ S10 or Wood-
pecker™ LED B. However, considering the inconsistency of the 
exposure power coming from the budget LED, the use of the 
S10 LED is recommended.
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