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Streszczenie: Endodoncja, jako prężnie rozwijająca się gałąź stomatologii, oferuje wiele nowych możliwości. We współczesnym 
leczeniu kanałowym coraz bardziej popularne stają się urządzenia ultradźwiękowe. Obecnie znajdują zastosowanie niemal 
na każdym etapie pracy, co znacząco wpływa na jej precyzję oraz zwiększa szansę na odniesienie sukcesu terapeutycznego.

Summary: Endodontics as a flourishingly developing branch of dentistry offers wide variety of new alternatives.  
In contemporary root canal treatment the ultrasonic devices are becoming more popular than ever before. Nowadays, they 
find application in almost every stage of work, what significantly influences the work accuracy and increases the chance 
to become successful in therapy.

Endodoncja jest jedną z dziedzin stomatologii, która 
w ciągu wielu lat uległa bardzo dużej metamorfozie. 
Intensywny rozwój instrumentarium, materiałów oraz 

mnogość technik opracowywania i wypełniania kanałów 
korzeniowych pozwalają klinicystom osiągać coraz lep-
sze wyniki terapeutyczne. Przypadki kiedyś uznawane za 
niemożliwe do leczenia i rutynowo poddawane ekstrak-
cjom dziś nie stanowią większego wyzwania. Nowoczesne 
techniki diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem 
rentgenodiagnostyki, pozwalają na doskonałą analizę po-

znawczą morfologii jam i komór zębów. Stanowi to klucz 
do bardzo precyzyjnego wykonania wszystkich kolejnych 
procedur leczniczych. Jednocześnie wnikliwe badania mi-
krobiologii systemu kanałowego zęba postawiły przed le-
karzami nowe problemy, z którymi jednak możemy obec-
nie sobie radzić. Współczesne gabinety stomatologiczne 
wyposażone są w sprzęt pozwalający przeprowadzić le-
czenie endodontyczne praktycznie w każdym, nawet naj-
bardziej skomplikowanym przypadku klinicznym. Mikro-
skopy, maszynowe urządzenia do opracowywania kanałów 
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korzeniowych, nowoczesne systemy do trójwymiarowego 
wypełniania jam i komór zębów, a także aparatura ultra- 
dźwiękowa nie są już najnowszym trendem, ale codzien-
nością w praktyce stomatologicznej.

Ultradźwięki są obecne w kręgu zainteresowań stomato-
logii od prawie wieku, lecz ich popularyzacja nastąpiła w la-
tach pięćdziesiątych poprzedniego stulecia [1]. Zaprojek-
towane początkowo w celach profilaktycznych, niedługo 
potem znalazły zastosowanie w wykonywaniu procedury 
scalingu poddziąsłowego oraz jako myjki ultradźwiękowe 
w procesie oczyszczania narzędzi. Niebawem pojawiły się 
soniczne szczotki do mycia zębów i urządzenia diagnostycz-
ne służące do wykrywania próchnicy. Obecnie niemal każda 
gałąź stomatologii została opanowana przez ultradźwięki. 
W chirurgii są wykorzystywane jako uzupełnienie znieczu-
lenia miejscowego w obrębie jamy ustnej oraz w zabiegu 
resekcji wierzchołka korzenia [2]. Doceniono ich liczne za-
lety w zakresie periodontologii, gdzie z powodzeniem są 
używane w biostymulacji dziąseł. Ostatnie lata wskazują na 
szczególny wzrost zainteresowania ultradźwiękami w dzie-
dzinie stomatologii zachowawczej, w której za ich sprawą 
pojawia się cały wachlarz nowych możliwości. 

Budowa aparatury i mechanizm działania
Aparaty stosowane w endodoncji wykorzystują fale dźwięko-
we o amplitudzie drgań w zakresie od 20 000 do 25 000 Hz,  
niesłyszalne dla ludzkiego ucha [3]. Podzielić je można ze 
względu na sposób wytwarzania wibracji na dwie zasad-
nicze grupy, tj. na aparaty magnetostrykcyjne oraz piezo-
elektryczne. Cechą, która je różni, jest ilość wytwarzanego 
ciepła. Jego źródłem są ruchy rezonacyjne pilnika zainsta-
lowanego w końcówce ultradźwiękowej, co nie pozostaje 
bez znaczenia w praktyce klinicznej. Większa część energii 
produkowanej w urządzeniach magnetostrykcyjnych zo-
staje przetworzona na ciepło, w związku z czym wymaga-
ne jest obfite chłodzenie wodne. Odwrotna sytuacja ma 
miejsce w przypadku drugiej grupy urządzeń, gdzie nie-
spełna ¼ generowanej energii zostaje uwolniona pod po-
stacią ciepła, a schładzanie tkanek podczas pracy nie jest 
konieczne [4]. Spośród urządzeń ultradźwiękowych piezo-
elektrycznych dostępne są takie systemy, jak: Piezon Master 
400 (EMS), Enac-OE W10 (Osada), Cavi-Endo (Dentsply) czy 
Spartan Ultrasonic (Obtura). Urządzenia magnetostrykcyjne 
na rynku to Cavi-Endo (Dentsply) oraz Cavitron (Caulk Co).  
Generowane przez nie ultradźwiękowe fale akustyczne są 
przesyłane przez specjalną końcówkę typu endochuck, 
a następnie na pilnik endodontyczny [5]. Większość apara-
tów jest dostępna w zestawach zawierających pilniki typu 
K, path findery, rozpychacze, pluggery oraz unikalne koń-
cówki do usuwania narzędzi złamanych lub wstecznego 
wypełniania kanału po resekcji wierzchołka korzenia.

Istotnym aspektem w mechanizmie działania ultra- 
dźwięków jest zjawisko kawitacji, które zachodzi w obec-
ności środowiska płynnego. W leczeniu endodontycznym 
środowiskiem tym są środki do płukania kanałów. Kawitację 

definiuje się jako dynamiczną zmianę cieczy w fazę gazo-
wą, co odbywa się w warunkach obniżonego ciśnienia [5]. 
Pojawiają się wówczas pęcherzyki tlenu, które implodując, 
ulegają „efektowi wybuchu”. Skutkami zaistniałego zjawiska 
fizycznego są rozbicie bakteryjnej ściany komórkowej oraz 
przesunięcie resztek martwych tkanek w kierunku dokoro-
nowym zęba [3]. Fakt ten odgrywa decydującą rolę na eta-
pie wyjaławiania systemu jam i komór zęba z zastosowa-
niem fal akustycznych.

W endodoncji ultradźwięki znalazły zastosowanie prak-
tycznie na każdym etapie leczenia, począwszy od fazy przy-
gotowania komory zęba i ujść kanałowych, poprzez opra-
cowanie i dezynfekcję, a skończywszy na ich wypełnianiu. 
Retreatment, czyli powtórne leczenie kanałowe, również 
korzysta z dobrodziejstw ultradźwięków. Stosowanie ich 
podczas pierwszorazowego leczenia znacząco zmniejsza 
ryzyko powikłań ze strony tkanek okołowierzchołkowych 
i gwarantuje sukces terapeutyczny. Badania jednoznacznie 
wskazują, że stosowanie aparatów ultradźwiękowych zna-
cząco zmniejsza odsetek zębów, które w przyszłości muszą 
zostać poddane leczeniu reendodontycznemu [6]. 

Opracowanie komory i ujść kanałowych
Trepanacja komory i opracowanie ujścia kanałów to pierw-
szy krok w leczeniu kanałowym. Usunięcie zakrzywionych 
części kanału oraz wszelkich nawisów tkanek twardych 
czy zwapnień jest warunkiem koniecznym do przejścia na 
kolejny etap. Przykładem takiego mechanicznego utrud-
nienia mogą być: kalcyfikacja miazgi po zastosowanych 
uprzednio materiałach odontotropowych, przyrost zębi-
ny wtórnej czy obecność zębiniaka (ang. odontoma) [7]. 
Wraz z wiekiem zębina wtórna przyrasta znacznie szybciej 
i tworzy grubsze warstwy. Dochodzi wówczas do oblitera-
cji kanałów, a odnalezienie ich ujścia staje się problema-
tyczne. Ultradźwięki już na tym etapie bywają niezastąpio-
ne. Instrumentami przeznaczonymi do likwidacji kamieni 
miazgowych oraz odszukiwania ujść są np. końcówki RT1 
(Piezon Master400) lub końcówka BUC – 1, 2, 3 – systemu 
BUC Access Refilement tips czy CPR – 1 i 2 – CPR (Obtura 
Spartan). Narzędzia te pozwalają na bezpieczne skorygo-
wanie kształtu komory zęba bez naruszenia ciągłości zębi-
ny komorowej lub też rozkruszenie zębiny tworzącej zwap-
nienia. Inną propozycją instrumentarium może być zestaw 
końcówek ProUltra, które umożliwiają eliminację przeszko-
dy bez użycia wody, dzięki czemu zachowany jest odpo-
wiedni wgląd w pole zabiegowe [3].

Chemomechaniczne opracowanie 
kanału korzeniowego
Końcówki ultradźwiękowe, w przeciwieństwie do zwykłych 
pilników ręcznych lub maszynowych, umożliwiają jedno-
czesne opracowanie ścian kanału i kształtowanie jego dłu-
gości. Pozwalają również na równoczesne aktywowanie 
środków płuczących i lepsze ich penetrowanie do kanali-
ków bocznych. Fakt ten wydaje się niezmiernie ważny, po-
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Ryc. 1. Zdjęcie przylegające (diagnostyczne) – kwalifikacja pacjenta do powtórnego leczenia endo-
dontycznego

Ryc. 2. Pilnik K, rozmiar 25, zamontowany w końcówce endochuck

Ryc. 3. Aktywacja 5-proc. podchlorynu sodu ultradźwiękami
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nieważ dostęp do tych miejsc jakimkolwiek ręcznym narzę-
dziem endodontycznym nie jest możliwy [6]. Użyteczne na 
tym etapie pracy są końcówki RT2 (Piezon Master 400) lub 
ProUltra Endo Tips (Obtura Spartan) [3]. Pracę aparatem ul-
tradźwiękowym rozpoczynamy narzędziem z tym samym 
numerem, z którym uprzednio opracowano kanał mecha-
nicznie. Po wprowadzeniu końcówki ultradźwiękowej na 
pełną długość roboczą uruchamiamy aparat na około mi-
nutę. W większości wypadków jest to narzędzie o rozmia-
rze ISO 15-20. Najbardziej efektywne rezultaty osiąga się, 
stosując pionowy ruch narzędzia, jednak nie należy prze-
kraczać zakresu 2 mm ani wywierać zbyt dużej siły na ścia-
ny kanału, aby uniknąć powstania stopni [3]. W literaturze 
polecane są również metoda skrócenia długości roboczej 
o 1-2 mm i opracowanie części przywierzchołkowej narzę-
dziami ręcznymi, co ma na celu ochronę otworu fizjologicz-
nego. Kontakt końcówki ze ścianą skutkuje natomiast zaha-
mowaniem drgań dźwiękowych, co znacznie obniża jakość 
oczyszczania. Należy w tym wypadku zwrócić uwagę, aby 
końcówka znajdowała się luźno w kanale [3, 8]. W ultra- 
dźwiękowej metodzie opracowywania godny polecenia 
jest mikroskop endodontyczny, gwarantujący dokładną 
widoczność dna komory i ujść.

Irygacja oraz dezynfekcja
Dokładne wypłukanie kanału jest warunkiem szczelne-
go przylegania materiałów wypełniających i zapewnienia 
aseptyki, zwłaszcza w jego trudno dostępnych miejscach. 
Osiągnięcie tych efektów jest utrudnione przez powstanie 
warstwy mazistej (ang. smear layer) – pokładu zanieczysz-
czeń, który zawsze pojawia się po opracowaniu, niezależ-
nie od użytej techniki [5]. Badania nad składem tej warstwy 
wykazały obecność resztek miazgi i opiłków zębiny, bakte-
rii, włókien kolagenowych, a nawet drobin metalu pocho-
dzących z używanych w leczeniu pilników [5, 9]. Wyżej wy-
mienione składowe są źródłem niepowodzenia leczenia, 
ponieważ ich obecność jest odpowiedzialna za mikroprze-
ciek brzeżny materiału wypełniającego, utrudnioną dyfuzję 
płynów w kanalikach zębinowych oraz drażnienie tkanek 
okołowierzchołkowych przez ciała obce. Warstwa mazista 
jest również ośrodkiem o dużej lepkości, co ułatwia przyle-
ganie bakterii i w konsekwencji tworzenie biofilmów bak-
teryjnych [9]. Pierwsza przeszkoda w postaci resztek tkan-
kowych może zostać łatwo wyeliminowana przez opisane 
wcześniej zjawisko kawitacji, zainicjowane przez ultra- 
dźwięki, dzięki czemu kanał staje się drożny i nie ma ryzy-
ka przepchnięcia zanieczyszczeń do okolicy tkanek około-
wierzchołkowych. Usunięcie mikroorganizmów z systemu 
kanałowego za pomocą aparatów ultradźwiękowych może 
natomiast przebiegać w dwóch mechanizmach. Jednym 
z nich jest obniżenie adhezji mikroorganizmów do ścian 
kanału poprzez uszkodzenie fimbrii i ścian komórkowych 
wskutek nagłej zmiany ciśnienia [4, 10]. Drugą możliwością 
jest aktywacja środków płuczących ultradźwiękami. Polega 
ona na tworzeniu poprzez drgania mikrozawirowań środka 

płuczącego i prowadzi do lepszej penetracji kanalików [3].  
Wydzielana w postaci ciepła energia powoduje również 
podgrzanie płynu. Zwiększenie temperatury 1-proc. pod-
chlorynu sodu do 45°C jest porównywalne do aktywno-
ści tego samego środka o stężeniu 5,25% w temperaturze 
pokojowej [7]. Usunięta zostaje wówczas znacznie większa 
część warstwy mazistej w porównaniu do metody konwen-
cjonalnej, bez użycia aparatury ultradźwiękowej. Podobny 
efekt ma ultradźwiękowe płukanie 17-proc. wersenianem 
sodu (EDTA) [4, 9]. Polecane jest naprzemienne łączenie 
podchlorynu sodu z kwasem cytrynowym oraz wodą utle-
nioną, co gwarantuje niemal całkowitą czystość ścian ka-
nału [5]. Pośród narzędzi dostępnych na rynku znajdują się 
końcówki dedykowane wyłącznie aktywacji środków płu-
czących, np. ESI Endo Soft (EMS) [3].

Wypełnienie kanału
Stosowanie końcówek ultradźwiękowych jest jedną z wielu 
technik wypełniania kanału i stanowi modyfikację konden-
sacji bocznej gutaperki na ciepło. Wykorzystuje się w tej sy-
tuacji rozpychacz (ang. spreader), podobny pod względem 
budowy do konwencjonalnych narzędzi ręcznych. Wytwo-
rzenie ciepła przez drgające narzędzie skutkuje zwiększe-
niem plastyki materiału, dzięki czemu uzyskuje się jedno-
rodną, pozbawioną pęcherzy powietrza konsystencję [7]. 
Im większa homogenność gutaperki, tym szczelniejsze jest 
wypełnienie kanału, a więc i zmniejszone ryzyko mikroprze-
cieku bakteryjnego. Ze względu na możliwość podrażnie-
nia okolicznych tkanek przez wysoką temperaturę polecana 
jest metoda naprzemiennej pracy i wyłączania aparatu, a je-
den cykl trwa dwie sekundy [4]. Postępujemy analogicznie 
z każdym kolejnym ćwiekiem gutaperkowym. Dużą zaletą 
jest brak przyczepności gutaperki do ultradźwiękowego 
rozpychacza [7]. Zastosowanie ultradźwięków na tym eta-
pie leczenia nie ogranicza się tylko do kondensacji materia-
łu, lecz także do wprowadzania uszczelniacza (ang. sealer). 
Prowadzi to do równomiernego pokrycia nim ścian kanału 
oraz zwiększonej adhezji gutaperki. Płynna struktura pod-
grzanego uszczelniacza łatwiej wpływa do rozgałęzień sys-
temu kanałowego. Stosowanie sealerów o właściwościach 
bakteriobójczych, np. zawierających tlenek cynku z euge-
nolem lub na bazie żywic epoksydowych, będzie potęgo-
wało efekt dezynfekcji kanalików bocznych poprzez iryga-
cję ultradźwiękową [5].

Ponowne leczenie endodontyczne oraz 
usuwanie wkładów i złamanych narzędzi
Mechaniczne utrudnienie może także stanowić obecność 
starej gutaperki w przypadku leczenia typu retreatment, 
wkładów korzeniowych lub złamanych narzędzi. Koniecz-
ność taka zachodzi najczęściej w wyniku błędnej pracy na-
rzędziami czy też wskutek niewłaściwego doboru rozmiaru 
wkładu. Metoda usunięcia ciała obcego z kanału z użyciem 
ultradźwięków polega na rozkruszeniu otaczającej go zębiny 
wtórnej lub cementu za pomocą drgań, po wcześniejszym 
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Ryc. 4. Zdjęcie przylegające po zakończonym leczeniu endodontycznym

Ryc. 5. Zdjęcie przylegające (diagnostyczne) – kwalifikacja pacjenta do powtórnego leczenia endodon-
tycznego
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ukształtowaniu prostej drogi do narzędzia. Pomocne oka-
zuje się też znaczne poszerzenie ujścia kanału dzięki zmo-
dyfikowanym wiertłom Gates-Glidden [11]. Stosując koń-
cówkę ultradźwiękową, należy unikać kontaktu narzędzia 
z przeszkodą wewnątrzkanałową, co chroni przed połama-
niem jej na mniejsze części. Zaleca się wykonywanie ruchów 
w lewą stronę, a w celu zapewnienia dobrej widoczności 
należy wyłączyć funkcję chłodzenia. Schładzanie powinno 
się odbywać podczas przerw w pracy aparatem ultradźwię-
kowym z użyciem standardowej igły do irygacji kanału [12]. 
Nie bez znaczenia pozostaje rodzaj materiału użytego do 
zacementowania wkładu. Wraz ze wzrostem twardości ce-
mentu rośnie szansa na bezpieczne jego rozbicie, a więc 
na zakończenie zabiegu sukcesem. Obserwacje niektórych 
autorów wykazały, że użycie ultradźwięków jest znacznie 
bardziej skuteczne w przypadku cementów fosforanowych 
niż glassjonomerowych czy kompozytowych [13]. Niektó-
re sytuacje wymagają zastosowania rozpuszczalnika przy 
jednoczesnej współpracy z aparatami ultraakustycznymi. 
Przykłady takich preparatów to Endosolv E, korzystny w roz-
miękczaniu past na bazie tlenku cynku z eugenolem, lub 
Endosolv R, przydatny w przypadku cementów opartych 
na żywicach fenolowych [14]. W bardziej skomplikowanych 
przypadkach, gdy ćwiek jest szczelnie osadzony, rozpusz-
czalnik można umieścić w ujściu kanału na kilka dni przed 
procedurą usunięcia. Substancja rozmiękczająca zainicju-
je pojawienie się mikroprzecieku brzeżnego wokół wkładu, 
tym samym powodując jego rozchwianie [14]. W zabiegu 
eliminacji wkładów korzeniowych uszkodzonych dozwo-
lone są delikatne ruchy wyważające pilnikiem ultradźwię-
kowym, w literaturze opisywane również jako technika 
obejścia narzędzia. Jest ona kluczową metodą pozbycia 
się ciała obcego, zwłaszcza w przypadku zęba wielokana-
łowego. Wspólne ujście może wówczas stanowić miejsce 
do umieszczenia pilnika ultradźwiękowego. Szczególnie po-
lecane są w tym wypadku mikroinstrumenty takie jak: CRR 
4-7, BUC 1 lub 3 czy Pro-Ultra Endo tip 2. Innym sposobem 
uzyskania bardzo małej końcówki jest odcięcie sześciomili-
metrowego fragmentu narzędzia ultradźwiękowego o roz-
miarze ISO 15 [14]. Należy w tym wypadku zmniejszyć moc 
aparatu, aby nie doprowadzić do perforacji ściany. Zaletą 
tej metody jest znaczna oporność skróconego narzędzia 
na złamanie z równoczesną możliwością dopasowania go 
do krzywizny kanału. Pożądanym rezultatem jest stopnio-
we wysuwanie się przeszkody w kierunku ujścia. 

Podsumowanie
Technika ultradźwiękowa bez wątpienia może być ułatwie-
niem wielu procedur klinicznych na każdym etapie leczenia 
endodontycznego. Zwiększenie właściwości dezynfekują-
cych płukanek, likwidacja warstwy mazistej czy szczelne 
wypełnienie kanału to tylko niektóre z mocnych stron ul-
tradźwięków. Należy jednak podczas pracy mieć na wzglę-
dzie takie ich wady, jak możliwość przegrzania tkanek na 
skutek generowanego ciepła czy niewielka elastyczność 

końcówek. Sztywność pilników znacznie ogranicza ich za-
stosowanie w kanałach zakrzywionych [5]. Opracowanie 
nimi takich kanałów wiązałoby się z bardzo nieoszczędnym 
skrawaniem zębiny kanałowej. Niektóre źródła podają tak-
że wytwarzanie wolnych rodników podczas zjawiska kawi-
tacji, takich jak tlen singletowy czy nadtlenek wodoru [15].

Wolne rodniki mają właściwości bakteriobójcze, co jest ich 
efektem pożądanym, z drugiej jednak strony mogą wpływać 
destabilizująco na otaczające tkanki. Dochodzi wówczas do 
sonolizy wody, w wyniku czego następuje dezaktywacja en-
zymów i białek transportowych. Skutkuje to upośledzeniem 
zdolności regeneracyjnych tkanek [16]. Zalety aparatury ul-
tradźwiękowej są jednak przeważające i zrewolucjonizowa-
ły pogląd na współczesną endodoncję, a każdego roku od-
krywane są coraz to nowe ich zastosowania.

Pamiętajmy jednak, że endodoncja uczy pokory i cierpliwo-
ści, a wysokospecjalistyczny sprzęt nie leczy sam. Używanie go 
wymaga ugruntowanej, szczegółowej wiedzy, która powinna 
być poparta praktyką, aby nie stała się przyczyną frustracji i błę-
dów jatrogennych. Zatem my, autorki, pisząc ten artykuł, jedy-
nie zwróciłyśmy uwagę na korzyści, które mogą płynąć z za-
stosowania ultradźwięków. Jest to jedynie forma motywacji 
do zmiany nawyków lub zachęcenia do dążenia do perfekcji 
zawodowej. Bezsprzecznie można twierdzić, że wykorzysta-
nie aparatury ultradźwiękowej jest właśnie tego wyrazem.

Opis przypadku 1.
Pacjentka zgłosiła się w celu endodontycznego przelecze-
nia zęba 16. Po badaniu podmiotowym, przedmiotowym 
oraz analizie zdjęcia rentgenowskiego przedzabiegowego 
stwierdzono potrzebę ponownego leczenia kanałowego 
i wykonania odbudowy protetycznej zęba (ryc. 1). Wykona-
no znieczulenie nasiękowe preparatem Ubistesin, założono 
koferdam i wykonano dostęp pierwotny, oczyszczając ko-
morę i ujścia kanałów. Przeprowadzono leczenie pięciu ka-
nałów pod mikroskopem z opracowaniem chemomecha-
nicznym. W celu lepszej dezynfekcji aktywowano 5-proc. 
podchloryn sodu końcówką ultradźwiękową w postaci do-
ciętego pilnika K rozmiar 25 zamontowanego w końcówce 
endochuck (ryc. 2). Po zastosowaniu ultradźwiękowej ak-
tywacji płyn z przeźroczystego stał się mętny, z charakte-
rystycznym uwalnianiem pęcherzyków powietrza (ryc. 3).  
Kanały po opracowaniu do następujących rozmiarów:  
P 50/0.2, MB1, MB2, DB1, DB2 35/0.2, dezynfekcji chemicznej 
i osuszeniu wypełniono gutaperką i uszczelniaczem AHPlus 
metodą kondensacji pionowej na ciepło z użyciem Touch 
and Heat oraz aparatu Beefill. Zęba odbudowano materia-
łem kompozytowym Gradia PA3 i wykonano zdjęcia kon-
trolne (ryc. 4). Pacjentka zgłosi się celem wykonania uzupeł-
nienia protetycznego w formie overlaya kompozytowego.

Opis przypadku 2.
Pacjent zgłosił się w celu powtórnego leczenia kanałowe-
go zęba 46. Na podstawie zdjęcia rentgenowskiego stwier-
dzono obecność złamanego narzędzia endodontycznego 
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w kanale policzkowym mezjalnym (ryc. 5). Dojście wyko-
nano za pomocą zmodyfikowanego wiertła Gates-Glidden. 
Po wykonaniu platformy za pomocą pilnika ultradźwięko-
wego osadzonego na końcówce endochuck uwolniono 
zaklinowany pilnik o długości 3 mm (ryc. 7). Kanały opra-
cowano chemomechanicznie do rozmiarów D 50/0.2, MB/
ML 35/0.2, zdezynfekowano i osuszono. Następnie wypeł-
niono gutaperką i uszczelniaczem AHPlus metodą kon-

densacji pionowej na ciepło. Wykonano kontrolne zdjęcie 
rentgenowskie (ryc. 6). Zabezpieczono ujścia i dno komory 
adhezyjnie kompozytem typu flow, założono sterylną gąb-
kę oraz wypełniono kompozytem tymczasowym. Pacjent 
powrócił do lekarza prowadzącego celem dokończenia od-
budowy zachowawczo-protetycznej. 

Piśmiennictwo na s. 56

Ryc. 7. Fragment złamanego narzędzia usuniętego z kanału

Ryc. 6. Zdjęcie przylegające po zakończonym leczeniu endodontycznym
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