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În drum 
spre apex cu 
„navigatorul” 

!l!tor"a pe d"stan#e 
lung" f!r! un s"stem de 
nav"ga#"e este greu de 

"mag"nat pentru mul#" $ofer". Dec", 
de ce ar trebu" s! renun#" voluntar 
la un cop"lot complet automat 
atunc" când abordez" curbur"le 
canalulu" rad"cular? În urm!to-
rul caz cl"n"c, Dr. R!eger descr"e 
dec"z""le pe care le poate spr"j"n" 
act"v „cop"lotul "ntel"gent”, precum 
$" mesajele ut"le ce pot f" preluate 
d"ntr-un astfel de s"stem. 

OBSTACOLE PE DRUM

Un pac"ent în vârst! de 51 an" a 
fost îndrumat pentru evaluarea 
endodont"c! a durer"" d"n reg"unea 
mand"bular! stâng!.  
Exam"narea cl"n"c! "n"#"al! a ev"-
den#"at rap"d parodont"ta pronun-
#at! de la n"velul molarulu" stâng 
3.7. conf"rmat! pr"n examenul 
tomograf"c (f"g. 2). Dup! stab"l"rea 
d"agnost"culu" de parodont"t! 
ap"cal! sever!, s-a ob#"nut cons"m-
#!mântul "nformat al pac"entulu" 
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En route to the apex with the “navigator” by Dr. Thomas Rieger.
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Cazurile de rutin! tind 
s! fie o excep"ie în 
practica endodontic!: 
crearea unui acces 
optim al canalului 
radicular sub compozitul 
fizionomic se poate 
dovedi uneori destul 
de dificil!, chiar #i 
pentru clinicienii cu 
experien"!. În cazul 
de fa"!, expertul în 
endodon"ie Dr. Thomas 
Rieger demonstreaz! 
cum un sistem digital de 
asisten"! endoscopic! 
faciliteaz! vizibil 
navigarea pe un teren 
obscur.
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Figura: 1. Endomotor complet 
automatizat pentru cabinet
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cu pr"v"re la "nst"tu"rea de îndat! a 
tratamentulu" endodont"c.

Exam"narea a ob"ect"vat $" un factor 
ce compl"ca nav"garea pr"n s"stemul 
tr"d"mens"onal rad"cular - accesul 
la canalul mez"al trebu"a "dent"f"-
cat pr"n restaurarea d"n compoz"t 
de culoarea d"ntelu". Pr"n urmare, 
"dent"f"carea tranz"#"e" de la camera 
pulpar! la canalul rad"cular, între 
dent"n! $" mater"alul de obtura#"e 
b"ne adaptat, se ant"c"pa d"f"c"l!. 
Întregul tratament a fost efectuat 
exclus"v sub m"croscop, nu doar 
etapa pentru crearea accesulu", ceea 
ce a perm"s în pr"mul rând opt"m"-
zarea v"zual"z!r"" câmpulu" de lucru.

Un ajutor supl"mentar în preg!t"-
rea canalelor a fost reprezentat de 
ut"l"zarea endomotorulu" CanalPro 
Jen! (COLTENE), un s"stem d"g"tal 
"ned"t de as"sten#! endodont"c! (f"g. 
1) dezvoltat pe baza "de"" "n"#"ate 
în t"mpul preg!t"r"" unu" canal în 
form! „S” de c!tre Prof. Dr. Eugen!o 
Pedullà, care a sugerat benef"c"ul 
unu" „gh"daj” cvaz"-autonom în tera-
p"a rad"cular!, s"m"lar s"stemulu" de 
nav"ga#"e rut"er. Astfel, a ant"c"pat 
c! un endomotor complet automat 
care s! nav"gheze în mod autonom 
pr"n canal ar genera ma" pu#"ne 
eror" în terap"a endodont"c!, ofer"nd 
concom"tent un plus de s"guran#!, 
ma" ales în rut"na adesea stresant! 
a unu" cab"net stomatolog"c.

MESAJE UTILE DE  
„CONGESTIE” !I  
RECOMAND"RI DE  
INTERVALE

S"stemul d"g"tal de as"sten#! endo-
dont"c! Jen! nav"gheaz! ut"l"zatorul 
în s"guran#! $" rap"d pr"n canalul ra-
d"cular. Benef"c""nd de algor"tm" de 
înalt! complex"tate, acesta contro-
leaz! m"$c!r"le var"ab"le ale acelor 
în c"clur" de m"l"secunde. M"$carea 
de rota#"e, v"teza $" cuplul sunt 
adaptate cont"nuu la cond"#""le pre-
dom"nante ale canalulu" rad"cular. 

Ca $" în cazul de fa#!, prepararea de-
v"ne s"gur!, cu m"n"m"zarea stresu-
lu" determ"nat de ac $" gest"onarea 
opt"m! a for#elor de cuplu apl"cate 
pr"n corectarea tors"un"". Cop"lotul 
d"g"tal reac#"oneaz! ut"l la obstaco-
lele d"n canal - mesaj de „congest"e” 
- recomandând sch"mbarea aculu" 
în t"mp real.

Prepararea complet! a fost efec-
tuat! cu o secven#! de ace N"T" 
flex"b"le. În programul de control 
al endomotorulu" Jen! pot f" selec-
tate d"fer"te s"steme de ace pr"n 
"ntermed"ul ecranulu" tact"l (f"g. 3). 
În prezent, sunt deja pre"nstalate 
în so%ware HyFlex CM sau EDM, 
precum $" M!croMega OneCurve 
sau 2Shape de la COLTENE. În 
plus, programul denum"t Doctor’s 
Cho!ce perm"te salvarea secven#elor 
"nd"v"duale cu pân! la opt ace. Când 
selecteaz! secven#ele programate, 
cl"n"c"anul poate folos" modulul Jen! 
complet automat, ad"c! m"$c!r"le de 
rota#"e sunt reglate f"n $" un semnal 
acust"c avert"zeaz! când rez"sten#a 
în canal dev"ne prea mare, recoman-
dând astfel sch"mbarea aculu".

Dup! "nserarea d"g"" de cauc"uc, 
s-a creat accesul. Pe lâng! compo-
z"tul ex"stent în zona de acces, o 
alt! provocare a fost reprezentat! 
de curbura extrem! a canalelor în 
tre"mea ap"cal!. D"n nou, u$ur"n#a 
cu care m"$carea aculu" se adapta 
la pres"unea sch"mb!toare exerc"-
tat! asupra "nstrumentulu" d"nspre 
coronar spre ap"cal a reprezentat 
ajutorul ofer"t de cop"lot. Aceast! 
m"$care de „împ"ngere îna"nte” cu 
p"esa de mân! contraungh" nece-
s"t! o etap! "n"#"al! de ob"$nu"re, 
dar ef"c"ent"zeaz! tratamentul. Nu 
ma" sunt necesare deplas!r" m"c" de 
tamponare dup! feedbackul tact"l; 
în sch"mb, motorul regleaz! auto-
mat m"$carea de rota#"e a aculu" în 
canalul rad"cular.

Ut"l"zarea unu" HyFlex EDM 10/.05 
este completat! de d"mens"unea 

succesoare, 20/.05. Cea ma" mare par-
te a prepar!r"" canalelor rad"culare 
mez"ale $" d"stale a fost apo" efectua-
t! cu acul-p"l! un"versal 25/~HyFlex 
EDM OneF!le (f"g. 4). Prepara#"a s-a 
f"nal"zat cu urm!toarea secven#!: 
40/.05, 50/.03, "ar în canalele d"sta-
le supl"mentar cu 60/.02, pentru o 
modelare del"cat!. Ult"m"" m"l"metr" 
ap"cal" au fost preg!t"#" cu un "n-
strument de d"mens"un" deoseb"t de 
f"ne, de 20, cu con"c"tate 05. Este deja 
plan"f"cat! o func#"e de actual"zare 
pentru endomotor pr"n card m"-
croSD, astfel c!, în mod cert, în v""tor 
vor f" d"spon"b"le op#"un" alternat"ve 
de conf"gurare. 

Prepararea ch"m"c! a respectat pro-
tocolul clas"c de cl!t"re cu h"poclor"t 
de sod"u, ac"d et"lend"am"no-tetraa-
cet"c $" clorhex"d"n!; avantajul $" 
în acest sens a fost reprezentat de 
semnalul acust"c al endomotorulu" 
ce aten#"oneaz! asupra momentulu" 
adecvat pentru cl!t"re (la sch"mbarea 
acelor). Obtura#"a de canal s-a real"-
zat cu mater"al b"oact"v pe baz! de 
gutaperc! Gu"aFlow b!oseal. Rad"-
ograf"a f"nal! demonstreaz! prof"lul 
canalulu" rad"cular modelat, preparat 
$" obturat în form! natural!, în pof"-
da curbur"" accentuate (f"g. 5). 

CONCLUZII

Prof"lele extrem de curbate ale 
canalulu" rad"cular fac prepararea 
anatom"c natural! la fel de d"f"c"l! 
ca $" un câmp v"zual restr"c#"onat la 
plasarea accesulu". S"stemele d"g"tale 
de as"sten#! endoscop"c! nav"gheaz! 
cl"n"c"anul pas cu pas pr"n preg!t"rea 
mecan"c! $" ch"m"c!, adaptând m"$-
c!r"le var"ab"le ale aculu" în func#"e 
de s"tua#"e. Cu spr"j"nul „nav"gato-
rulu"”, se ac#"oneaz! cu o pres"une 
constant! d"nspre coronar spre ap"-
cal, ceea ce face ca tratamentul s! f"e 
cons"derab"l ma" ef"c"ent $" ma" pu#"n 
pred"spus la eror" - cu cond"#"a ca, 
s"m"lar unu" automob"l"st, s! respecte 
mesajele de „congest"e” $" recomand!-
r"le de "ntervale.
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Figurile: 
2. Imagine tomografic! 
preoperatorie a molarului 3.7.
3. Selectarea secven"ei pe 
ecranul tactil
4. Acul universal NiTi
5. Rx postoperatorie 3.7.
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