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Abstract

Streszczenie

Introduction. The removal of crown-root inlays
and subsequent root canal re-treatment require
from the dentist experience and skills to use modern
instruments. Before treatment we should carefully
examine the situation in the mouth and consider all
the factors associated with the prognosis of planned
procedures. Currently, the energy of ultrasound waves
is often recommended and used to remove crown-root
inlays. Aim of the study. To present the possibilities
of the crown-root inlays removal using ultrasounds.
Material and methods. The described clinical cases
involve root canal re-treatment and the removal of
crown-root inlays. Conclusion. The removal of crownroot inlays is not a simple procedure. The use of modern
equipment, such as a microscope and ultrasonic scaler
can contribute to the therapeutic success. The choice
of management depends on the clinical situation and
the doctor’s decision.

Wprowadzenie. Usuwanie wkładów koronowokorzeniowych a następnie powtórne leczenie
kanałowe wymaga od lekarza dentysty doświadczenia
oraz umiejętności korzystania z nowoczesnego
instrumentarium. Przed leczeniem należy dokładnie
przeanalizować sytuację w jamie ustnej pacjenta
oraz rozważyć wszystkie uwarunkowania związane
z rokowaniem planowanych zabiegów. Obecnie do
usuwania wkładów koronowo-korzeniowych często
jest rekomendowana oraz wykorzystywana energia
fal ultradźwiękowych. Cel pracy. Celem pracy jest
przedstawienie możliwości usuwania wkładów
koronowo-korzeniowych za pomocą ultradźwięków.
Materiał i metody. Opisano przypadki kliniczne
dotyczące powtórnego leczenia kanałowego i usuwania
wkładów koronowo-korzeniowych. Podsumowanie.
Usunięcie wkładów koronowo-korzeniowych nie jest
prostym zabiegiem. Zastosowanie nowoczesnych
urządzeń, takich jak mikroskop czy skaler
ultradźwiękowy może przyczynić się do osiągnięcia
sukcesu leczniczego. Wybór postępowania zależy od
sytuacji klinicznej i decyzji lekarza.
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Introduction

Wprowadzenie

The necessity of root canal re-treatment of
the teeth with previously embedded crown-root
posts is one of the most difficult procedures in
endodontics.1 In the first stage, we should debate
whether to perform root canal re-treatment from

Konieczność powtórnego leczenie kanałowego w zębach z osadzonymi wcześniej wkładami
koronowo-korzeniowymi jest jednym z trudniejszych zabiegów w endodoncji.1 W pierwszym etapie postępowania należy rozważyć, czy powtór-
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the side of the crown or from the dental apex.2Thus, we should decide whether to implement
surgical procedures or remove prosthetic
reconstruction. Both eventualities carry the risk
of complications, so if the dentist who performs
with root canal treatment is not the one who
will provide prosthetic restoration1 we should
thoroughly discuss the issue both with the patient
and the prosthetist.1-5 If the decision is made to
remove the post, appropriate instrumentation must
be chosen. Currently, the removal of restorations
often involves the use of different tools/tips based
on the energy of ultrasound waves.1,4,5
5

The objective

The aim of the study is to present the
possibilities of crown-root posts removal based
on the description of cases.

Material and methods – cases
Case 1

A 25-year-old female patient was referred for
root canal re-treatment of teeth 21 and 11. The
teeth had been root canal treated approximately
three years earlier. The patient did not report any
discomfort from the above-mentioned teeth, but
merely expressed a desire to improve the aesthetics
and this prompted her to visit the Prosthetics
Clinic. After analyzing the radiograph of the
upper incisors, a prosthetist referred the patient
for the specialist treatment at the Endodontics
Clinic. The X-ray picture showed standard
crown-root posts embedded in teeth 11 and 21
without previous root canal treatment (Fig. 1).
Tooth crowns were restored with the light-cured
composite material. Root canal treatment was
preceded by taking impressions for the eventuality
of a possible temporary prosthetic restoration. The
patient was informed about the risk of losing the
restoration and possible complications associated
with root canal re-treatment. The treatment started
with the removal of the part of the filling from
the palatal surface of the teeth, followed by
removing the standard crown-root posts using the
Start-X tip No.4 (Dentsply Maillefer®) mounted
on the SATELEC® ultrasonic scaler (Fig. 2).
After inspecting the condition of the roots and
http://www.jstoma.com
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ne leczenie kanałowe przeprowadzać od strony
korony, czy też może od strony wierzchołka korzenia zęba.2-5 Tym samym należy podjąć decyzję o wdrożeniu procedur z zakresu chirurgii lub
usunięcia odbudowy protetycznej. Jedna i druga
ewentualność niesie ze sobą ryzyko powikłań i powinna być dokładnie omówiona, tak z pacjentem,
jak i z lekarzem protetykiem, jeśli dentysta zajmujący się leczeniem kanałowym nie będzie później wykonywał uzupełnienia protetycznego.1-5
W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu wkładu, należy dokonać wyboru odpowiedniego instrumentarium. Obecnie, do usuwania uzupełnień
protetycznych bardzo często używane są różne
narzędzia/końcówki wykorzystujące energię fal
ultradźwiękowych.1,4,5

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie możliwości
usuwania wkładów koronowo-korzeniowych na
podstawie opisu przypadków.

Materiał i metody – opisy przypadków
Przypadek 1

Pacjentka lat 25, została skierowana w celu
powtórnego leczenia kanałowego zębów 21,11.
Zęby były leczone kanałowo ok. 3 lata wcześniej.
Pacjentka nie odczuwała żadnych dolegliwości
ze strony tych zębów, jednak chęć poprawy estetyki, skłoniła ją do wizyty w Poradni Protetyki.
Lekarz protetyk, po analizie zdjęcia rentgenowskiego zębów siecznych górnych skierował pacjentkę na leczenie specjalistyczne do Poradni
Endodoncji. Na zdjęciu rentgenowskim stwierdzono standardowe wkłady koronowo-korzeniowe osadzone w zębach 11, 21 bez uprzedniego
leczenia kanałowego (Fig. 1). Korony zębów były
odbudowane materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym. Leczenie kanałowe poprzedzono pobraniem wycisków w celu przygotowania
ewentualnego tymczasowego uzupełnienia protetycznego. Poinformowano pacjentkę o ryzyku utraty odbudowy i możliwych powikłaniach
związanych z powtórnym leczeniem kanałowym.
Zabieg rozpoczęto od usunięcia części wypełnienia z powierzchni podniebiennej zębów, a następnie usunięto standardowe wkłady koronowo-
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Fig. 1. Teeth 11 and 21 with standard crown-root inlays cemented
without previous root canal treatment.
Zęby 11 i 21 z widocznymi standardowymi wkładami koronowo-korzeniowymi zacementowanymi bez przeprowadzonego wcześniej leczenia kanałowego.

Fig. 3. Teeth 11 and 21 after repeated endodontic treatment.
Zęby 11, 21 po powtórnym leczeniu endodontycznym.

removing the post, X-rays of teeth 21 and 11 were
taken. Next, the working length was measured
and the canals were chemo-mechanically prepared
using ProTaper Universal® tools (Dentsply
Maillefer®). Before obturation, the walls of the
roots were re-inspected in order to detect any
cracks. Diagnostic procedures were performed
using an operational microscope. The canals were
eventually filled using the lateral condensation
technique with cold gutta-percha and AH Plus®
sealer (Dentsply Maillefer®). The canal orifices
were secured using the flow type composite, the
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Fig. 2. Teeth 11 and 21 after the removal of crown-root inlays.
Zęby 11, 21 po usunięciu wkładów koronowo-korzeniowych oraz usunięte
wkłady koronowo-korzeniowe z zębów 11, 21 i końcówka Start X 4 wykorzystana do usuwania w.w wkładów.

-korzeniowe za pomocą końcówki Start-X nr 4
(Dentsply Maillefer®) zamontowanej w skalerze
ultradźwiękowym Satelec® (Fig. 2). Po kontroli stanu korzeni po usunięciu wkładów i wykonaniu zdjęcia rtg zębów 21,11, zmierzono długość roboczą oraz opracowano kanały chemo-mechanicznie za pomocą narzędzi ProTaper
Universal® (Dentsply Maillefer®). Przed obturacją, przeprowadzono ponowną kontrolę stanu
ścian korzeni zębów w celu wykrycia ewentualnych pęknięć. Diagnostykę wykonano przy użyciu mikroskopu zabiegowego. Kanały wypełniono
ostatecznie techniką kondensacji bocznej zimnej
gutaperki z uszczelniaczem AH Plus® (Dentsply
Maillefer®). Ujścia kanałów zabezpieczono materiałem kompozytowym typu flow, a ubytki wypełniono tymczasowo materiałem glasjonomerowym (Fuji®). Po zabiegu wykonano zdjęcie kontrolne (Fig. 3). Dalsze leczenie przeprowadzono
w Poradni Protetyki.
http://www.jstoma.com

Removal of posts from root canals using ultrasounds

defects were filled with temporary glass ionomer
material (Fuji®). After the procedure, the control
X-ray was taken (Fig. 3). Further treatment was
carried out at the Prosthodontics Clinic.
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Przypadek 2

A 33-year-old female patient reported for the
replacement of the prosthetic restoration in tooth
11. The patient was not satisfied with the current
appearance of the tooth crown (Fig. 4). Additionally,
she reported transient discomfort from tooth 11.
The treatment started with taking an X-ray picture,
which revealed, among others, the presence of a
standard post and incorrect primary root canal

Pacjentka lat 33, zgłosiła się w celu wymiany
uzupełnienia protetycznego w zębie 11. Pacjentkę
nie satysfakcjonował obecny wygląd korony zęba
(Fig. 4). Dodatkowo, pacjentka zgłaszała przemijające dolegliwości ze strony zęba 11. Leczenie
rozpoczęto od wykonania zdjęcia rentgenowskiego, na którym uwidoczniono m.in. wkład standardowy oraz nieprawidłowe, pierwotne leczenie
kanałowe (Fig. 5). Po usunięciu fragmentu odbudowy kompozytowej, usunięto część cementu
mocującego wkład za pomocą końcówki ultradźwiękowej i wiertła różyczkowego Mounce®
(Fig. 6). Następnie, dzięki drganiom fal ultra-

Fig. 4. Tooth 11 with an unaesthetic prosthetic reconstruction.
Ząb 11 z widoczną nieestetyczną odbudową protetyczną.

Fig. 5. Tooth 11. A standard crown-root inlay.
Ząb 11. Widoczny standardowy wkład koronowo-korzeniowy.

Fig. 6. Tooth 11 during surgery to remove the crown-root inlay. A
partially “uncovered” crown-root inlay.
Ząb 11 w trakcie zabiegu usuwania wkładu koronowo-korzeniowego.
Widoczny częściowo „odsłonięty” wkład koronowo-korzeniowy.

Fig. 7. Tooth 11 after repeated canal treatment.
Ząb 11 po powtórnym leczeniu kanałowym oraz usunięty wkład z zęba 11.

Case 2
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treatment (Fig. 5). After removing the portion
of the composite restoration, part of the cement
fixing the post was removed using the ultrasound
tip and Mounce® round bur (Fig. 6). Then, thanks
to the vibrations of ultrasound waves the post was
removed and root canal re-treatment began. The
old filling was removed with solvents: EndoslvE®
(Septodont®) and Gutasolv® (Septodont®), hand
tools and ultrasound files. Finally, the canal was
prepared using the step-back technique (MAF#40)
and filled using the lateral condensation technique
with cold gutta-percha. After securing the tooth
within the crown, a control X-ray was taken (Fig.
7).
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dźwiękowych usunięto wkład i przystąpiono do
powtórnego leczenia kanałowego. Stary materiał
wypełniający usunięto za pomocą rozpuszczalników: EndoslvE® (Septodont®) i Gutasolv®
(Septodont®) oraz narzędzi ręcznych i pilników
ultradźwiękowych. Ostatecznie kanał opracowano techniką step-back (MAF#40) i wypełniono
metodą kondensacji bocznej zimnej gutaperki. Po
zabezpieczeniu zęba w obrębie korony, wykonano
kontrolne zdjęcie rentgenowskie (Fig. 7).

Przypadek 3

A 53-year-old female patient was referred for
root canal re-treatment of tooth 34. The X-ray
picture and visual examination of the mouth
revealed a metal crown-root post, but without the
prosthetic crown (Fig. 8). The treatment started
with the removal of the prosthetic reconstruction
using ultrasounds. Then, the old filling of the
canal was removed using ProTaper Retreatment®
rotary files (Dentsply Maillefer®). The canal was
eventually chemo-mechanically prepared using
Protaper Next® rotary tools (Dentsply Maillefer®)
and filled using the thermal method – the technique
of liquid heat waves. The canal filling and the
coronal portion of the root were protected with the

Pacjentka lat 53, została skierowana w celu
ponownego leczenie kanałowego zęba 34. Na
zdjęciu rentgenowskim oraz w jamie ustnej
pacjentki, widoczny był metalowy wkład koronowo-korzeniowy, ale bez korony protetycznej (Fig. 8). Leczenie rozpoczęto od usunięcia
odbudowy protetycznej za pomocą ultradźwięków. Następnie usunięto stary materiał wypełniający kanał za pomocą pilników maszynowych
ProTaper Retreatment® (Dentsply Maillefer®).
Kanał opracowano ostatecznie chemo-mechanicznie narzędziami maszynowymi Protaper
Next® (Dentsply Maillefer®) i wypełnioną metodą termiczną – techniką płynnej fali ciepła.
Wypełnienie kanałowe oraz część przykoronową
korzenia zabezpieczono materiałem kompozytowym SDR® (Dentsply Maillefer®). Po wykonaniu kontrolnego zdjęcia rentgenowskiego

Fig. 8. Tooth 34 before root canal re-treatment. The metal inlay in
the tooth.
Ząb 34 przed podjęciem powtórnego leczenia kanałowego. Widoczny w
zębie wkład metalowy.

Fig. 9. Tooth 34 after the removal of inlay and ultimate obturation of
the canal using liquid heat waves.
Ząb 34 po usunięciu wkładu i ostatecznym wypełnieniu kanału metodą płynnej fali ciepła.

Case 3
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SDR® composite material (Dentsply Maillefer®).
After taking the control X-ray (Fig. 9), the patient
was referred to the Prosthetics Clinic for final
prosthetic reconstruction of the tooth.

Case 4

A 65-year-old male patient was referred by the
Prosthetics Clinic for the removal of the post in
tooth 26 and to carry out root canal re-treatment in
the aforementioned tooth (Fig. 10). The removal of
the post started with coronal dissection, then zinc
phosphate cement was partially crushed and the
post was removed in two parts. In the next stage
of the procedure, repeated root canal treatment
was carried out using ProTaper Retreatment®
(Dentsply Maillefer®) and ProTaper Universal®
files (Dentsply Maillefer®) and finally the canal
was filled using the lateral condensation technique
with cold gutta-percha. After the treatment, the
crown was secured with glass ionomer material
and an X-ray was taken (Fig. 11).
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(Fig. 9), skierowano pacjentkę do poradni protetycznej w celu ostatecznej odbudowy zęba.

Przypadek 4

Pacjent lat 65, został skierowany z Poradni
Protetyki w celu usunięcia wkładu złożonego
z zęba 26 oraz przeprowadzenia powtórnego leczenia kanałowego (Fig. 10). Usunięcie wkładu
rozpoczęto od jego rozcięcia (w części koronowej), następnie rozkruszono częściowo cement
cynkowo-fosforowy oraz wyjęto wkład w dwóch
częściach. W kolejnym etapie zabiegu, przeprowadzono powtórne leczenie kanałowe przy wykorzystaniu pilników ProTaper Retreatment® (Dentsply
Maillefer®) oraz ProTaper Universal® (Dentsply
Maillefer®) i wypełniono ostatecznie kanał metodą bocznej kondensacji zimnej gutaperki. Po leczeniu zabezpieczono ząb w obrębie korony materiałem glasjonomerowym oraz wykonano zdjęcie
rentgenowskie (Fig. 11).

Fig. 10. Tooth 26 with an individual metal inlay.
Ząb 26 z widocznym indywidualnym wkładem metalowym.

Fig. 11. Tooth 26 after the removal of an inlay and root canal retreatment.
Ząb 26 po usunięciu wkładu i przeprowadzonym powtórnym leczeniu kanałowym.

Case 5

Przypadek 5

A 40-year-old male patient was referred for root
canal re-treatment of tooth 45. Before the surgery,
an X-ray was taken (Fig. 12). The medical history
and an X-ray confirmed that the tooth contained
the fibre glass post. The post was removed using
the Start-X tip No. 3 (Dentsply Maillefer®) and
http://www.jstoma.com

Pacjent lat 40, został skierowany w celu powtórnego leczenia kanałowego zęba 45. Przed zabiegiem wykonano zdjęcie rentgenowskie (Fig. 12).
Na podstawie wywiadu oraz analizy zdjęcia rentgenowskiego ustalono, że w zębie jest obecny wkład
z włókna szklanego. Wkład usunięto za pomocą
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Fig. 12. Tooth 45 before root canal re-treatment. A cemented fibre
glass inlay is visible. No reconstruction of the coronal part of the tooth.
Ząb 45 przed podjęciem powtórnego leczenia kanałowego. Widoczny zacementowany wkład z włókna szklanego. Brak odbudowy w części koronowej
zęba.

Fig. 14. Tooth 45 after the removal of the fibre glass inlay, re-preparation and ultimate obturation of the canal.
Ząb 45 po usunięciu wkładu z włókna szklanego, ponownym opracowaniu i
ostatecznym wypełnieniu kanału.

the Mounce® round bur (Fig. 13). The whole
procedure was carried out in magnification of an
operational microscope. The material filling the
canal was removed with an ultrasound file mounted
on the SATELEC® scaler tip. A small amount of
EndosolvR® solvent (Septodont®) was also used
during the operation. Then, the canal was chemomechanically prepared with hand tools using the
step-back technique (MAF#45). Finally, the canal
was filled with laterally condensed cold gutta-
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Fig. 13. The Start-X ultrasonic tip No. 3 which can be used to remove
the standard fibre glass inlays.
Końcówka ultradźwiękowa Start-X nr 3 oraz wiertła różyczkowe Mounce,
które można wykorzystać do usunięcia wkładów z włókna szklanego.

końcówki Start-X 3 (Dentsply Maillefer®) oraz
wiertła-różyczki Mounce® (Fig. 13). Cały zabieg
prowadzono w powiększeniu mikroskopu zabiegowego. Materiał wypełniający kanał usunięto za
pomocą pilnika ultradźwiękowego zamontowanego w końcówce skalera Satelec®. Podczas pracy
użyto również niewielkiej ilości rozpuszczalnika
EndosolvR® (Septodont®). Następnie opracowano kanał chemo-mechanicznie narzędziami ręcznymi techniką step-back (MAF #45). Ostatecznie
kanał wypełniono metodą kondensacji bocznej
zimnej gutaperki. Ubytek zabezpieczono materiałem tymczasowym i po wykonaniu kontrolnego zdjęcia rentgenowskiego (Fig. 14), skierowano
pacjenta na dalsze leczenie do Poradni Protetyki.

Dyskusja

Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych
a następnie powtórne leczenie kanałowe wymaga
od lekarza dentysty doświadczenia oraz umiejętności korzystania z nowoczesnego instrumentarium, do którego niewątpliwie należą ultradźwięki oraz mikroskop zabiegowy.4,5 Przed leczeniem
należy dokładnie przeanalizować sytuację w jamie
ustnej pacjenta oraz rozważyć wszystkie uwarunkowania związane z rokowaniem planowanych
zabiegów1. Wśród najważniejszych czynników
http://www.jstoma.com
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percha. The defect was secured with the temporary
material and an X-ray was taken (Fig. 14). Next,
the patient was referred for further treatment to the
Prosthetics Clinic.

Discussion

The removal of crown-root posts and
subsequent root canal re-treatment require from
the dentist experience and skills to use modern
instruments, such as ultrasound equipment and
an operational microscope.4,5 Before treatment,
we should carefully examine the situation in the
mouth and consider all the factors associated with
the prognosis of planned procedures.1 The most
important factors that may affect the removal of
crown-root posts include:
1. The type of post (standard posts, cast dowels).
2. The material the posts are made of (metal
alloys, zirconium, glass fibre, carbon fibre).
3. The connection between the post and tooth
tissues-type of the fixing cement (zinc
phosphate cement, glass ionomer, composite
cements).
4. The shape and size of the post (its length and
diameter, shape: conical, parallelepiped, etc.,
simple posts, complex posts).
5. The state of dental tissues and periodontium
and the possibility of reconstructing the tooth
after treatment.4,6
Before making a decision to remove the post,
we should identify expectations of the patient,
assess the condition of the existing reconstruction
and estimate the amount of tissue that will remain
after repeated endodontic treatment. In cases of
doubt, the CT scan can be performed. If the surgical
removal of prosthetic work is associated with
excessive loss of dental tissue, and the residual
stroma does not qualify for reconstruction, we
should look for surgical and implantological
solutions. The less favourable the ratio of the
length and diameter of the post in relation to the
dimensions of the root, the higher the risk of
irreversible tooth damage.5,6 This applies
particularly to the removal of posts that are long
parallelepiped and with large diameter compared
to the length of the root and the thickness of its
walls. The removal of such reconstruction is not
http://www.jstoma.com
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mogących mieć wpływ na usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych wymienia się:
1. Rodzaj wkładu (wkłady standardowe, lane).
2. Materiał, z którego wkłady są wykonane
(stopy metali, cyrkon, włókno szklane, włókno węglowe).
3. Połączenie wkładu z tkankami zęba – rodzaj
cementu mocującego (cement cynkowo-fosforanowy, glasjonomerowy, cementy kompozytowe).
4. Kształt i wielkość wkładu (długość i średnica wkładu, kształt wkładu: stożkowe, równoległościenne itp., wkłady proste, wkłady
złożone).
5. Stan tkanek zęba i przyzębia oraz możliwość
odbudowania zęba po przeprowadzonym leczeniu.4,6
Przed podjęciem decyzji o usuwaniu wkładu należy zapoznać się z oczekiwaniami pacjenta, ocenić stan istniejącej odbudowy i oszacować ilość
tkanki, która pozostanie po powtórnym leczeniu
endodontycznym. W sytuacjach wątpliwych można wykorzystać badanie tomograficzne. Jeśli zabieg usunięcia pracy protetycznej wiąże się ze
zbyt dużą utratą tkanek zęba, a pozostały zrąb nie
kwalifikowałaby się do ponownej rekonstrukcji,
to w takim przypadku należy szukać rozwiązań z
zakresu chirurgii i/lub implantologii. Ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia zęba wzrasta, im mniej
korzystny jest stosunek długości i średnicy wkładu w stosunku do wymiarów korzenia.5,6 Dotyczy
to szczególnie usuwania wkładów długich, równoległościennych i o dużej średnicy w porównaniu z długością korzenia i grubością jego ścian.
Usuwanie takich rekonstrukcji nie tylko jest trudne, z technicznego punktu widzenia, ale też wiąże
się często z dużym ryzykiem pęknięcia zęba i /lub
perforacji ścian korzenia. O ile zamknięcie perforacji w dzisiejszej endodoncji może być bardzo
skutecznym zabiegiem dzięki biokompatybilnym
materiałom typu MTA®, Biodentine®, o tyle złamanie/pęknięcie korzenia zwykle kończy się ekstrakcją zęba.6
Aby usuwanie wkładów było jak najmniej traumatyczne dla tkanek korzenia, zaleca się prowadzenie zabiegu w powiększeniu mikroskopowym.
Dotyczy to szczególnie wkładów z włókna szkla-
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only difficult from the technical point of view, but
it is often associated with a high risk of tooth
breakage and/or lateral perforation. While the
closure of perforation in modern endodontics can
be very effective thanks to biocompatible materials
such as MTA® or Biodentine®, the break/crack
of the root usually results in tooth extraction.6 In
order to make the removal of posts least traumatic
to the tissues of the root, it is advisable to carry out
the treatment in magnification of a microscope.
This particularly applies to glass fibre posts, which
are much more difficult to distinguish from the
dental tissue than metal posts. However, even with
metal posts, the precision, and hence the efficacy
of treatment, is greater when we follow the
movements of, for example, an ultrasonic tip under
the control of a microscope, particularly when
removing the remaining cement from the walls of
the canal. In the distance of the so-called good
vision, the human eye can see the object right up
to the size of 70 micrometers. Meanwhile, the
developed canal opening is the size of about 1 mm2
and the developed canal of 50-100 micrometers.7
Crown-root posts tend to have a larger diameter,
but the stages of work related to the manipulation
with ultrasound inside the canal require greater
precision and view into the treatment area, which
is impossible, or very difficult without the
microscope magnification. In addition to a
microscope, the removal of crown-root posts also
utilizes a variety of other specialized instruments/
equipment.8 Some of them are dedicated to specific
types of posts and usually bear the name of their
creators. The kits for the removal of crown-root
posts include, among others: Masseran kit (MicroMéga, Besancon, France), Eggler kit (AutomatonVertriebs-Gesellschaft, Germany), Gonon kit
(FFDM, Bourges, France) Ruddll kit (Analytic
Endodontics, Orange, CA, USA), etc. However,
the research conducted by Castrisos and Abotta5
showed that dentists preferred to remove posts
using ultrasound devices. Importantly, doctors
choose the ultrasound method of removing posts
both in the upper incisors and lower molars. The
use of ultrasound vibrations appears to be an
effective and widespread technique to remove
posts. The effectiveness of the ultrasonic method
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nego, które znacznie trudniej odróżnić od tkanek
zęba niż wkłady metalowe. Jednak nawet przy
wkładach metalowych, precyzja, a więc i skuteczność leczenia jest większa, kiedy można śledzić
ruchy, np. końcówki ultradźwiękowej pod kontrolą powiększenia, szczególnie podczas usuwania
resztek cementu ze ścian kanału. Oko człowieka,
w odległości tzw. dobrego widzenia widzi dobrze
obiekt maksymalnie wielkości 70 mikrometrów.
Tymczasem opracowane ujście kanałowe ma wielkość ok. 1 mm2, a opracowany kanał 50-100 mikrometrów.7 Wkłady koronowo-korzeniowe mają
zazwyczaj większą średnicę, ale etapy pracy związane z manipulacją ultradźwięków wewnątrz kanału wymagają większej precyzji i wglądu w pole
zabiegowe, co jest niemożliwe lub bardzo trudne
bez powiększenia mikroskopowego.
Oprócz mikroskopu, podczas usuwania wkładów koronowo-korzeniowych wykorzystywane są
różne inne, specjalistyczne instrumenty/urządzenia.8 Niektóre z nich są dedykowane określonym
rodzajom wkładów i najczęściej noszą nazwy pochodzące od nazwisk ich twórców. Do zestawów
służących usuwaniu wkładów koronowo-korzeniowych należą m.in.: zestaw Masseranna (MicroMéga, Besançon, France), Eggler’a (AutomatonVertriebs-Gesellschaft, Germany), Gonon’a
(FFDM, Bourges, France) Ruddll’a (Analytic
Endodontics, Orange, CA, USA) itp. Z badań
przeprowadzonych przez Castrisosa i Abotta’a5
wynika jednak, że dentyści preferują usuwanie
wkładów za pomocą urządzeń ultradźwiękowych.
Co istotne, lekarze wybierają ultradźwiękową metodą usuwania wkładów, zarówno w zębach siecznych górnych, jak i w zębach trzonowych dolnych. Wykorzystanie drgań ultradźwiękowych
wydaje się więc efektywną i rozpowszechnioną
techniką usuwania wkładów. O skuteczności metody ultradźwiękowej pisali również inni autorzy, którzy stwierdzili przewagę tej metody nad
innymi technikami usuwania wkładów.9 Z badań
Buoncristiani i wsp.9 wynika, że używanie urządzeń dźwiękowych lub ultradźwiękowych pozwala na usunięcie wkładów w czasie krótszym niż
10 minut. Udowodniono również, że czas niezbędny do usunięcie odbudowy protetycznej, za
pomocą ultradźwięków nie jest uzależniony od
http://www.jstoma.com
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was described by other authors who recognized its
advantage over other techniques of the post
removal.9 The research conducted by Buoncristiani
et al.9 showed that the use of sound and ultrasound
equipment enabled the removal of posts in less
than 10 minutes. It has also been proven that the
time necessary to remove the prosthetic
reconstruction using ultrasound did not depend on
the diameter of the post.10 However, there is a
significant correlation between the type of fixing
cement and the efficiency of ultrasound vibrations.
Gomes et al.11 demonstrated that ultrasound
equipment to a greater extent reduced the retention
of mounted posts on zinc phosphate cements
(39%) compared with the posts mounted on glass
ionomer cements (33%). At the same time, the lack
of effectiveness of ultrasound waves was proven
in the removing of posts cemented to composite
materials. Similar conclusions were presented in
the work of Matsumara et al.12 The publications
of Chan et al.13 and Bergeron et al.14 are in
opposition to the above mentioned research.
Chan et al.13 found that ultrasound devices are
equally effective in removing posts cemented on
zinc phosphate cements and glass ionomer.
Bergeron et al.14 did not show statistically
significant differences in the retention of posts
deposited on zinc phosphate and composite
cements (Panavia 21®). Ultrasonic tips are useful
for both breaking the cement placed between the
post and the walls of the canal and “loosening” of
metal posts. Long ultrasonic tips can remove
cement from the coronal portion of the prosthetic
reconstruction and then, by applying an ultrasound
tip to the metal post, gradually “loosen” it in the
tooth cavity. Standard threaded posts seem easier
to remove than individually cast dowels. The
removal of standard posts can be performed using,
among others, Start X ultrasonic tip No. 4 (Dentsply
Miallefer®). The Start X tip No. 4, like all the
instruments from this series, is made of stainless
steel and has no diamond slope. It has the
characteristically terminated disk-shaped working
part. During the initial phase of work, while
applying the tip to the posts, we make clockwise
moves. When the post begins to show signs of
movement in the canal, we change the move to the
http://www.jstoma.com
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średnicy wkładu.10 Istnieje natomiast znacząca
korelacja między rodzajem cementu mocującego
a efektywnością drgań ultradźwiękowych. Gomes
i wsp.11 wykazali, że urządzenia ultradźwiękowe
w większym stopniu zmniejszają retencję wkładów osadzonych na cementach cynkowo-fosforanowych (o 39%), w porównaniu z wkładami
osadzonym na cementach glasjonomerowych
(o 33%). Jednocześnie wykazano brak efektywności fal ultradźwiękowych w usuwaniu wkładów zacementowanych na materiały kompozytowe. Podobne wnioski zaprezentowali w swojej
pracy Matsumara i wsp.12 W opozycji do wymienionych badań są publikacje Chan i wsp.13 oraz
Bergerona i wsp.14. Chan i wsp.13 stwierdzili,
że urządzenia ultradźwiękowe są tak samo skuteczne w usuwaniu wkładów zacementowanych
na cementach cynkowo-fosforanowych, jak i glasjonomerowych. Bergeron i wsp.14 nie wykazali
natomiast statystycznie istotnych różnic w retencji wkładów osadzonych na cementach cynkowo-fosforanowych i kompozytowych (Panavia 21®).
Końcówki ultradźwiękowe (UD) są przydatne zarówno do rozkruszenia cementu znajdującego się
pomiędzy wkładem a ścianami kanału, jak i do
„obruszenia” wkładu metalowego. Stosując długie końcówki ultradźwiękowe można usunąć cement z części koronowej rekonstrukcji protetycznej, a następnie, przykładając końcówkę UD do
wkładu metalowego, stopniowo „obluzować” go
w jamie zęba. Wkłady gwintowane, standardowe
wydają się przy tym łatwiejsze do usunięcia, niż
wkłady indywidualne, lane. Do usuwania wkładów standardowych można wykorzystać między
innymi końcówki ultradźwiękowe Start X nr 4
(Dentsply Maillefer®). Końcówka Start X nr 4,
jak wszystkie instrumenty tej serii jest wykonana ze stali nierdzewnej i nie ma nasypu diamentowego. Posiada charakterystycznie zakończoną
część pracującą – w kształcie dysku. Podczas początkowego etapu pracy, w trakcie przykładania
końcówki do wkładu wykonujemy ruchy zgodne
z ruchami wskazówek zegara. Gdy wkład zaczyna się poruszać w kanale, należy zmienić ruch
na przeciwny do wskazówek zegara i w ciągłym
kontakcie z wkładem „wykręcić” go z jamy zęba.
Końcówka jest wyposażona w otwór irygacyj-
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anti-clockwise and “twist” it out of the tooth cavity
without losing the contact with the post. The tip is
provided with an irrigation hole. During the
procedure we should use water cooling. The
research conducted by Dominici et al.15 indicated
that a 15-second removal of posts with ultrasound
without water cooling produced a high temperature
on the outer surface of the root. Other publications
also warn against periodontal damage during the
careless use of ultrasound waves energy to remove
posts or fragments of broken canal instruments.16,17
Some authors recommend the use of cooling with
the water flow of not less than 30 ml/minute.15,16
Obviously, the temperature rise on the outer
surface of the root and possible periodontal damage
depends not only on the amount of water per time
unit, but also on the thickness of the walls of the
root and the power and type of the ultrasonic
scaler. The thinner the walls of the tooth and the
higher the power of the scaler, the greater the risk
of thermal damage to the periapical tissues.17
During the procedure, we can use the continuous
flow of water or interrupted water cooling. The
latter method is often used when working with
a microscope. Breaks in “cooling” offer better
visual control of the operational field and may
reduce the risk of perforation. Garrido et al.18
showed that the work with water cooling,
or without it, also affected the efficiency of
removing posts mounted on composite and zinc
phosphate cements. According to the authors,
posts deposited on composite cements are easier
to remove when using ultrasonic vibrations without
water cooling, because it causes thermal expansion
of the composite and damage to adhesive
connections. In contrast, the use of water in zinc
phosphate cements helps to dissolve the cement
and in consequence, to remove the post.18 The
removal of metal posts, particularly those made of
chromium-cobalt alloy and deposited on zinc
phosphate cements, may therefore be an effective
and relatively quick treatment. The removal of
zirconium and fibre glass posts is a greater
challenge for the dentist. Ceramic posts are very
hard and poorly transmit ultrasound vibrations. It
is also important that zirconium posts are often
cemented on composite materials. All this not
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ny. Podczas zabiegu należy pracować z chłodzeniem wodnym. Z badań Dominici i wsp.15 wynika, że już 15-sekundowe usuwanie wkładów za
pomocą ultradźwięków bez używania przy tym
chłodzenia wodnego, powoduje powstanie wysokiej temperatury na zewnętrznej powierzchni
korzenia. Również w innych publikacjach pojawiają się ostrzeżenia o możliwości uszkodzenia
ozębnej podczas nieostrożnego stosowania energii
fal ultradźwiękowych do usuwania wkładów lub
fragmentów złamanych narzędzi kanałowych.16,17
Niektórzy autorzy zalecają stosowanie chłodzenia z przepływem wody nie mniejszym niż 30
ml/min.15,16 Oczywiście wzrost temperatury na
zewnętrznej powierzchni korzenia i ewentualne
uszkodzenie ozębnej zależy nie tylko od ilości
wody w jednostce czasu, ale również od grubości
ścian korzenia oraz mocy i rodzaju stosowanego
skalera ultradźwiękowego. Im cieńsze ściany zęba
oraz większa moc skalera, tym większe ryzyko
termicznego uszkodzenia tkanek okołowierzchołkowych.17 Podczas pracy można stosować ciągły
przepływ wody lub stosować chłodzenie wodne z „przerwami”. Ten drugi sposób jest często
wykorzystywany podczas pracy z mikroskopem.
Przerwy w „chłodzeniu” zapewniają bowiem lepszą kontrolę wizualną pola zabiegowego i zmniejszają np. ryzyko perforacji. Garrido i wsp.18 wykazali, że praca z chłodzeniem wodnym, lub bez
niego, ma również wpływ na efektywność usuwania wkładów osadzonych na cementach kompozytowych i cynkowo-fosforanowych. Według badań
autorów, wkłady osadzone na cementach kompozytowych łatwiej usunąć podczas stosowania
drgań ultradźwiękowych bez chłodzenia wodnego, bo wówczas dochodzi do ekspansji termicznej
kompozytu i do uszkodzeń połączeń adhezyjnych.
Inaczej jest w przypadku cementów cynkowo-fosforanowych, gdzie stosowanie wody pomaga rozpuścić cement, a w konsekwencji usunąć wkład.18
Usuwanie wkładów metalowych, szczególnie
tych wykonanych ze stopu chromo-kobaltowego
i osadzonych na cementach cynkowo-fosforanowych może być więc skutecznym i dość szybkim zabiegiem. Większym wyzwaniem dla lekarza
jest usunięcie wkładów cyrkonowych lub wykonanych z włókna szklanego. Wkłady ceramiczhttp://www.jstoma.com
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infrequently makes the method of “sawing out” of
the post the only effective way to remove it from
the tooth cavity; however, this carries the risk of
excessive weakening of the walls of the root.14,19
For glass fibre posts, the management is similar,
though in many cases it is much more effective
than in ceramic reconstructions.20 Fibre glass
posts can be removed, among others, by using
round burs on a long, thin and durable shaft, e.g.
Mounce “roses”. They have several sizes, so they
can be chosen based on the diameter of the canal.
Fibre glass posts can also be removed using a
sharp Start-X ultrasound tip No. 3. A lateral part of
the tip is also active. The removing of fibre glass
posts requires constant control of the canal walls
using an operational microscope. During the
procedure, we should abundantly flush the canal
as it helps to avoid “overheating” of dental tissues
and promotes better cleaning of the tooth cavity
from fibre and dentine filings which are created in
the process.20
After removing the post, we check the walls of
the root in order to detect possible cracks/breaks
and/or perforations of the root.2,21

Conclusion

The removal of crown-root posts is not a
simple procedure. Modern equipment such
as a microscope or ultrasonic scaler used with
appropriate tips can facilitate treatment and
contribute to the therapeutic success. The choice
of procedure depends on the clinical situation and
the doctor’s decision.

http://www.jstoma.com
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ne są bardzo twarde, a dodatkowo źle przenoszą
drgania ultradźwiękowe. Istotnym jest też fakt,
że wkłady cyrkonowe często są cementowane na
materiały kompozytowe. Wszystko to sprawia, że
skutecznym sposobem ich wyjęcia z jamy zęba
staje się nierzadko tylko metoda „wypiłowania”
wkładu, a to niesie ze sobą ryzyko zbytniego osłabienia ścian korzenia.14,19 W przypadku wkładów
z włókna szklanego postępowanie jest podobne,
aczkolwiek w wielu przypadkach bardziej skuteczne niż przy rekonstrukcjach ceramicznych.20
Wkłady z włókna szklanego można usunąć m.in.:
przy użyciu wierteł różyczkowych na długim,
cienkim i wytrzymałym trzonku, np. „różyczek”
Mounce. Występują one w kilku rozmiarach, dzięki czemu można je dobrać do średnicy kanału.
Wkłady z włókna szklanego można również
usunąć za pomocą ostro zakończonej końcówki UD Start-X nr 3. Aktywna jest również część
boczna końcówki. Podczas usuwania wkładów
z włókna szklanego konieczna jest stała kontrola
ścian kanału przy wykorzystaniu mikroskopu zabiegowego. W trakcie pracy należy obficie płukać
kanał, co pomaga uniknąć „przegrzania” tkanek
zęba oraz sprzyja lepszemu oczyszczeniu jamy
zęba z powstających w trakcie zabiegu opiłków
włókna i zębiny.20
Po usunięciu wkładu należy skontrolować ściany korzenia w celu wykrycia ewentualnego pęknięcia/ załamania korzenia i/lub perforacji.2,21

Podsumowanie

Usunięcie wkładów koronowo-korzeniowych
nie jest prostym zabiegiem. Nowoczesne urządzenia, takie jak mikroskop czy skaler ultradźwiękowy z odpowiednimi końcówkami mogą ułatwić
przeprowadzenie zabiegu i przyczynić się do sukcesu leczniczego. Wybór postępowania zależy od
sytuacji klinicznej i decyzji lekarza.
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