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Alternatywna metoda wyjmowania
złamanych narzędzi z kanałów
Opis przypadku

S

ukces leczenia endodontycznego jest zależny
od szeregu złożonych procedur. Na każdym
etapie należy zachować czujność, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Jednym z powikłań możliwych do wystąpienia jest odłamanie
części narzędzia endodontycznego w kanale korzeniowym. Odseparowany fragment można wyciągnąć w sposób zachowawczy lub chirurgiczny,
wykonać obejście (ang. by-pass) lub pozostawić
do obserwacji. W związku z możliwością różnego
postępowania w danej sytuacji odłamany fragment
instrumentu staje się wyzwaniem dla każdego endodonty (1).
Tkwiący fragment narzędzia w kanale korzeniowym umożliwia pełne wyczyszczenie i obturację jedynie do miejsca złamania z pozostawieniem zanieczyszczonego i niewypełnionego fragmentu systemu
kanałowego w części apikalnej. Powikłanie to występuje z częstotliwością od 0,4% do 7,4% (2).
Konsekwencje wyjęcia lub pozostawienia danego
fragmentu często są powodem sporu. Podjęcie decyzji opiera się na podstawie: postawionego rozpoznania, stanu tkanek okołowierzchołkowych, anatomii
zęba oraz położenia odłamanego narzędzia (3). Istotnymi kryteriami są również posiadane doświadczenie
i zaplecze odpowiedniego sprzętu i instrumentarium.
Narzędzia przydatne do usuwania pozostawionych fragmentów w kanałach możemy podzielić
na dwie grupy:
• narzędzia ultradźwiękowe,
• różnego rodzaju narzędzia mechaniczne ręczne
i rotacyjne.
Instrumenty z obu grup są skuteczne i używane
w codziennej praktyce.

TITLE: Alternative methods to remove fractured
instruments from root canals. A case report
STRESZCZENIE: Odłamane narzędzia
endodontyczne są wyzwaniem dla każdego lekarza
zajmującego się endodoncją. W dzisiejszych czasach
mamy do dyspozycji wiele metod służących
do wyjmowania odseparowanych fragmentów.

Skuteczność usuwania odłamanych fragmentów
z kanałów z wykorzystaniem zestawu Masserann KIT
wynosi 55% (2).
Sytuacja kliniczna często wymaga wykorzystania
kilku technik jednocześnie. Wynika to m.in. z nieodpowiedniego dostępu do odseparowanego fragmentu,
niekorzystnej anatomii kanału, z ryzyka przemieszczenia światła kanału, ze zbytniego osłabienia mechanicznego zęba czy z perforacji (4). Zastosowana
technika powinna być minimalnie inwazyjna względem tkanek zęba.
W większości przypadków zachowawcze usunięcie odłamanego fragmentu jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to skomplikowana procedura wymagająca doświadczenia, czasu i odpowiednich narzędzi.

Opis przypadku
40-letnia pacjentka została skierowana w celu usunięcia złamanego fragmentu narzędzia obecnego
w kanale DB pierwszego górnego trzonowca prawego. Historia medyczna dotycząca zęba d. 16 nie
była znana. Zdjęcie rvg. przedzabiegowe wykazało
odseparowany fragment w środkowej części kanału
DB (fot. 1). Brak widocznej zmiany okołowierzchołkowej. Ząb bezobjawowy w dniu badania, ujemna
reakcja na perkusję, brak dolegliwości podczas badania palpacyjnego w rzucie wierzchołka. Ząb stabilny
ze zdrowym przyzębiem.
Po zebraniu odpowiednich informacji podjęto decyzję o próbie wyjęcia odseparowanego fragmentu.
W tym przypadku zastosowano alternatywną metodę usuwania złamanych fragmentów z kanałów opierającą się na wykorzystaniu materiałów dostępnych
w gabinecie i przerobieniu ich w odpowiedni sposób.

Artykuł przedstawia alternatywną metodę usunięcia
złamanego narzędzia z kanału zęba trzonowego
za pomocą zmodyfikowanej igły iniekcyjnej.
SŁOWA KLUCZOWE: usuwanie narzędzi, technika
alternatywna, złamane narzędzia endodontyczne
SUMMARY: Fractured endodontic instruments
are a challenge to every endodontist. Nowadays

we have many methods recommended to retrieve
endodontic instruments from the root canal.
This article describes the retrieval of a separated
instrument from the root canal of a molar using
an alternative technique with a modified needle.
KEYWORDS: instrument removal, alternative
technique, separated endodontic instrument
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Fot. 1. Zdjęcie rvg.
przed zabiegiem
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fot. archiwum autora
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Fot. 2. Modyfikacja
wiertła Gates Glidden
nr 3
Fot. 3. Modyfikacja
narzędzia Spreader
z końcówką Endo-Chuck
Fot. 4. Modyfikacja
igły iniekcyjnej wraz
z pilnikiem Hedstrom
nr 15
Fot. 5. Wyjęte
dwa narzędzia
endodontyczne z kanału
Fot. 6. Zdjęcie rvg.
po usunięciu narzędzia
3

5

Pierwszym krokiem było wykonanie prostoliniowego dostępu do odseparowanego fragmentu
za pomocą narzędzi Gates Glidden rozmiar 2,3 oraz
modyfikowanego rozmiaru 3 (fot. 2). Dzięki modyfikacji wierzchołka pracującego uzyskano platformę
niezbędną w dalszej pracy.
W drugiej kolejności za pomocą ultradźwięków
usunięto fragment zębiny otaczający odseparowane narzędzie. Użyto do tego końcówki Endo-Chuck
z przerobionym narzędziem Spreader nr 35 (fot. 3).
W trakcie pracy zostały odnalezione dwa niezależ-
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ne złamane narzędzia endodontyczne umieszczone
równolegle tuż obok siebie. Pierwsze z nich, krótsze, dzięki drganiom wyskoczyło z kanału, natomiast
drugie narzędzie, dłuższe, stabilnie tkwiło w kanale
korzeniowym. Dzięki uzyskaniu odpowiedniego dostępu zaniechano dalszej pracy narzędziami ultradźwiękowymi.
W ostatnim etapie użyto specjalnie przygotowanej igły iniekcyjnej rozmiar 0,6 x 25. Igłę nasunięto
na wierzchołek wystającego narzędzia, a następnie
przez wypreparowane okienko wprowadzono na-
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rzędzie endodontyczne Hedstrom nr 15 w celu zaklinowania
wierzchołka złamanego fragmentu w igle iniekcyjnej. Po uzyskaniu stabilizacji wykonano delikatne ruchy o 90 stopni w prawo i lewo, jednocześnie dociskając narzędzie Hedstrom w igle
i równocześnie pociągając cały zestaw ku ujściu (fot. 4). Podczas
drugiej próby usunięto odseparowany fragment z kanału korzeniowego (fot. 5). Następnie wykonano kontrolne zdjęcie rvg.
w celu uzyskania potwierdzenia (fot. 6).
Podczas drugiej wizyty zastosowano pełny protokół chemo-mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych wraz
z jego wypełnieniem techniką pionowej kondensacji termicznej.

Dyskusja
Aby zmierzyć się z problemem odseparowanego narzędzia w kanale, musimy posiadać wiedzę, sprzęt ogólnie używany w nowoczesnej endodoncji oraz narzędzia dedykowane do tego zabiegu.
Prawidłowa diagnoza stanu zęba i tkanek okołowierzchołkowych (5), ocena grubości tkanki zębinowej w korzeniu, stopień
zakrzywienia kanału, miejsce odłamania i dostępność w jamie
ustnej stanowią pierwszy etap, na podstawie którego podejmujemy decyzję terapeutyczną (6).
Zastosowanie mikroskopu zabiegowego podczas usuwania
złamanego narzędzia jest niezbędne i umożliwia wykonanie
każdego etapu z odpowiednią precyzją pod kontrolą wzroku (7).
Elementem równie niezbędnym jest wykonanie zabiegu w pełnym bezpieczeństwie przy użyciu izolacji pola zabiegowego
za pomocą koferdamu (8). Obfita irygacja środkami płuczącymi
usuwa resztki opracowywanej zębiny oraz przyczynia się do skuteczności działania narzędzi ultradźwiękowych.
Bez zastosowania wyżej opisanych procedur nie mamy możliwości zmierzenia się z zaistniałym problemem.
Używanie specjalnych zestawów dedykowanych do usuwania
odłamów podnosi skuteczność tej procedury dzięki opracowanemu algorytmowi postępowania (9). Liczne badania przeprowadzone przez producentów donoszą o przydatności specjalistycznych narzędzi, które skracają czas wykonywanego zabiegu.
Łączenie technik ultradźwiękowych i mechanicznych daje
dobre efekty. Zastosowanie wyłącznie technik ultradźwiękowych często jest skuteczne, jednak wymaga poświęcenia większej ilości czasu do obluzowania i wyjęcia ciasno zaklinowanego
narzędzia z kanału (10).
Elementem kluczowym umożliwiającym wyjęcie złamanego
fragmentu jest prostoliniowy dostęp (11).
Wykorzystanie alternatywnych metod również daje dobre
rezultaty, pod warunkiem że wiemy, czego w danym momencie potrzebujemy.

Podsumowanie
Prawdopodobieństwo odłamania narzędzia endodontycznego podczas preparacji systemu kanałowego jest możliwe. Wraz
z doświadczeniem operatora oraz stosując prawidłowe procedury postępowania, możemy te procedury zminimalizować.
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kwiący fragment narzędzia w kanale
korzeniowym umożliwia pełne
wyczyszczenie i obturację jedynie do miejsca
załamania z pozostawieniem zanieczyszczonego
i niewypełnionego fragmentu systemu kanałowego
w części apikalnej.
Jednak trzeba wiedzieć, jak postępować w przypadku odseparowanego fragmentu, jaką podjąć decyzję
co do dalszego postępowania. Brak odpowiedniego instrumentarium nie zawsze dyskwalifikuje przeprowadzenie zabiegu, czasem możemy stworzyć
go sami, ale zawsze musimy posiadać wiedzę, jak
go zastosować. Nie należy przeceniać swoich możliwości, a podjęcie decyzji o odesłaniu pacjenta do lekarza z większym doświadczeniem nie jest błędem.
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