PORADNIA STOMATOLOGICZNA

LECZENIE ENDODONTYCZNE
ENDODONCJA, powszechnie zwana leczeniem
kanałowym, zajmuje się leczeniem chorób miazgi
zęba. Często jest to jedyny sposób, aby zachować
ząb. Mimo, że wymaga odbycia kilku wizyt w
gabinecie stomatologicznym, pozwala uniknąć jego
usunięcia, co powinno być rozwiązaniem
ostatecznym. Przy odpowiedniej pielęgnacji i
kontroli
leczenie
endodontyczne
umożliwia
długotrwałe utrzymanie własnego zęba w jamie
ustnej.
Istotą leczenia kanałowego jest usunięcie chorej miazgi z komory i kanałów korzeniowych zęba,
poszerzenie i odkażenie kanałów oraz szczelne ich wypełnienie specjalnymi materiałami.
Poradnia Stomatologiczna Centrum Zdrowia SALUS
wyposażona jest w mikroskop stomatologiczny firmy
Seliga Microscopes. Pod mikroskopem lekarz widzi
dokładniej całą komorę zęba oraz jego kanały, co pozwala
mu dokładniej je opracować i wypełnić. Zmniejsza to
ryzyko wystąpienia powikłań.
Leczenie pod mikroskopem daje nam większą szansę na
uratowanie zęba, którego w tradycyjny sposób wyleczyć
nie można. Korzystając z mikroskopu uzyskujemy odpowiednie oświetlenie i powiększenie pola
zabiegowego, co gwarantuje maksymalną dokładność i zwiększa skuteczność leczenia. Mikroskop
umożliwia leczenie zębów o nietypowej anatomii np. przy zrośniętych kanałach lub zakrzywionych
korzeniach. Ponadto zwiększa szanse odnalezienia dodatkowych kanałów, a także pozwala dostrzec
perforację, która podczas tradycyjnego leczenia kanałowego jest praktycznie niewidoczna. Do jej
szczelnego zamknięcia używamy preparatu MTA+ firmy Cerkamed.
W Poradni Stomatologicznej Centrum Zdrowia
SALUS używamy sprawdzonych materiałów i
narzędzi zapewniając wysoki standard leczenia
kanałowego. Jako narzędzie wspomagające, obok
mikroskopu, wykorzystujemy również endometr,
który służy do precyzyjnego pomiaru długości
kanału korzeniowego. Do opracowywania kanałów
używamy
najwyższej
klasy
pilników
mechanicznych EndoStar system Niti Two I system
eS5 oraz HyFlex.
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