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препарација и интраканална адаптација

дезинфекција и стерилизација 

тродимензионална херметичка оптурација

дефинитивна коронарна реставрација

прецизна и правилна дијагноза

евакуација на пулпното ткиво













ендодонтски третман

заби со витална

пулпа

заби со авитална

пулпа



кофердам



интраканална препарација и адаптација

мануелни препаратори



интраканална препарација и адаптација

машински препаратори



интраканална иригација:

елиминација на дебридмен

намалува триењето при инструментацијата

растварање на органски партикули

растварање на неоргански остатоци (дентин)

антимикробен ефект

можност за пенетрација во дентинските тубули



антимикробно дејство

органски растварач

растварач на витално и некротично ткиво

делумно го одстранува размачканиот слој

одстранува дел од органскиот матрикс од

дентинот

дејствува на бактерискиот биофилм

NaOCl - 0,5 % - 6 % раствор



лош вкус

ограничен проток во каналниот систем

го модифицира дентинот - фрактури

губиток на Ca од дентинскиот sид

се препорачува за испирање во тек на

инструментацијата

комбиниран со EDTA и CA може да

предизвика интраканални ерозии

го оштетува периапикалното ткиво

NaOCl - 0,5 % - 6 % раствор



chlorhexidine gluconate CHX - 2 %

антимикробен ефект

делува на ниво на цитоплазмата

како раствор и медикамент - гел

делува на биофилмот

не е органолитик

делумно го одстранува размачканиот слој



chlorhexidine gluconate CHX - 2 %

цитоплазматска коагулација

постојаност

се врзува за цврстите ткива

не делува на органските компоненти

поефикасен во форма на гел

не го иритира периапексот



ЕDТА 17 % етилдиаминтетраацетат

комплетно чистење на каналниот систем

органски и неоргански растворувач

го чисти размачканиот слој по NaOCl

одстранува дентински дебрис

раствара и хидроксилапатит

антимикробен ефект само во комбинација со

NaOCl или CHX



ЕDТА 17 % етилдиаминтетраацетат

како течност или гел

во состав на каналните лубриканси

за финално испирање



СА 1% - 10% лимонска киселина

како течност или гел

во состав на каналните лубриканси

финално испирање

по NaOCl чисти и лизира

нема антимикробно дејство



физиолошки раствор

хидроген

антибиотски интраканални медикаменти

јодоформ препарати

калциум хидроксид медикаменти

Рогклес, Хлумски....

кортикостероиди

антимикробни средства



лубриканси - хелати

го намалуваат триењето при инструментацијата

помагаат во дезинфекцијата

лизираат органски и неоргански партикули

го одстрануваат валканиот слој

антимикробен ефект





цементи - силери

Endomethason , Endomethason N …

Top Seal, Apexit….

AH plus, AH jet, AH26….

Hermetic

RSA, Resylon…

гутаперка

Ca(OH)2  CHX 

јодоформ



препарација со ултразвук



primarna zada~a na laserot vo endodoncijata e 

eliminacija na mikroorganizmite vo korenskiot

kanalen sistem, fokusiraj}i se na lateralnite

dentinski tubuli



Nd:YAG laserot poka`uva najefikasna transmisija i

redukcija na mikroorganizmite. Pri dlabo~ina od

1.000 μm, 85 % od mikroorganizmite se eliminirani

(Gutknecht).

Laserskiot zrak so svoite osobini (monohromnost, 

koherentnost i linearnost ), kako i mo`nosta za

direkten kontakt pome|u opti~kiot fiber i target 

tkivoto, emisijata na laserskata energija demonstrira

{iroko pole na sterilizacija i dezinfekcija dlaboko

vo dentinskite tubuli (Brown).



по 2 месеци

по оптурацијата



по 8 месеци

по терапија
пред

по 1 год.






