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Terapia, która uratuje twój ząb – poznaj możliwości endodoncji 

„Przeglądy stomatologiczne trzeba wykonywać regularnie” – to hasło, słyszymy niemal zawsze, gdy 

odwiedzamy gabinet stomatologa. Niestety, niewiele osób może się pochwalić tym, że raz na pół 

roku sprawdza u dentysty stan swojego uzębienia. Zazwyczaj stomatologa odwiedzamy, gdy 

z zębami „coś się dzieje”. Odczuwany dyskomfort może świadczyć o głębokiej próchnicy, urazie zęba 

czy zapaleniu przyzębia. W przypadku zaawansowanych ubytków niezbędne będzie 

przeprowadzenie leczenia kanałowego. Endodoncja pozwoli skutecznie, ale także – dzięki obecnym 

metodom znieczuleń – komfortowo, uratować nasz ząb. 

Nie taki diabeł straszny – poznaj współczesne leczenie kanałowe 

Czasem próchnica czy stany zapalne toczące się w zębie lub tkankach go otaczających mogą 

doprowadzić do nieodwracalnych zmian w miazdze zęba i konieczności wykonania leczenia 

kanałowego. Co wtedy robić? W odpowiedzi na te potrzeby pacjentów pojawia się współczesna 

endodoncja, czyli jedna z najlepiej rozwijających się specjalności stomatologicznych. Obecnie, lekarze 

stomatolodzy mają dostęp m.in. do nowoczesnych technik leczenia i zaawansowanej aparatury (m.in. 

mikroskop, aparat pantomograficzny, tomograficzny czy radiowizjografia), dzięki czemu leczenie 

kanałowe będzie szybsze i komfortowe a efekty bardziej przewidywalne. Szczególnie, że zabiegi 

endodontyczne można przeprowadzać w znieczuleniu miejscowym, a nawet ogólnym, dzięki czemu 

pacjent podczas leczenia nie odczuwa żadnego dyskomfortu. Niektóre kliniki dysponują także 

komputerowym systemem znieczuleń WAND (dostępne np. w Medicover Stomatologia). Dzięki temu 

pacjent zachowuje pełną swobodę i mimikę twarzy w czasie działania substancji znieczulającej, a po 

zaaplikowaniu znieczulenia może swobodnie mówić. Komputerowo sterowane dozowanie 

znieczulenia powoduje również brak dyskomfortu związanego z jego aplikacją, a odpowiednio dobrana 

dawka środka do znieczulenia działa skutecznie w trakcie trwania zabiegu. 

Jako stomatolodzy, posiadamy obecnie szereg instrumentów, które pozwalają nam przeprowadzić 

proces leczenia skutecznie i często już podczas jednej wizyty. Mając do dyspozycji mikroskop, lasery 

zabiegowe, narzędzia  ultradźwiękowe, systemy do wypełniania kanałów korzeniowych płynną 

gutaperką czy instrumenty do rotacyjnego ( maszynowego) opracowania kanałów. Ważna jest  także 

możliwość skorzystania z najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych, takich jak np. tomograf 

stożkowy CBCT czy radiowizjografia (rtg cyfrowe). Dzięki nim jesteśmy w stanie niezwykle precyzyjnie 

rozpatrzyć każdy przypadek. Cyfrowe rozwiązania sprawiają, że proces diagnostyki jest sprawniejszy 

i pozwala „wyłapać” nawet niedostrzegalne zmiany w uzębieniu pacjenta – np. mikroubytki – 

komentuje lek. stom. Patryk Kononowicz z Medicover Stomatologia Gdańsk 

Niezły kanał, czyli jak przebiega leczenie endodontyczne? 



 

 

Zanim rozpoczniemy leczenie endodontyczne, lekarz stomatolog musi dokonać niezbędnej, dokładnej 

diagnostyki, dzięki której podejmie decyzję o kwalifikacji takiego zęba do leczenia (tym celu, dentysta 

powinien wykonać zdjęcia RTG). Ponadto, w stomatologii coraz częściej przed leczeniem Endo 

wykonuje się badanie CBCT, które pozwala dokładnie przedstawić anatomię kanałów zęba i oraz stan 

tkanek go otaczających i zaplanować odpowiednie postępowanie lecznicze.  Przy planowaniu 

rekonstrukcji protetycznych opartych na leczonym kanałowo zębie sięga się po nowe technologie takie 

jak skaner wewnątrzustny (stosuje się go zamiast wycisków – nielubianych przez pacjentów), który 

pozwala przenieść warunki jamy ustnej pacjenta na ekran komputera, tworząc trójwymiarowy model 

uzębienia. Dla pacjenta oznacza to możliwość bardzo szybkiego i komfortowego stworzenia 

indywidualnego planu leczenia.  

Następnie możemy przejść już do samego zabiegu – leczenie kanałowe zęba polega na usunięciu z jego 

wnętrza, czyli komory i kanałów korzeniowych zmienionej zapalnie lub martwej miazgi. Potem lekarz 

stomatolog (endodonta), po chemicznym i mechanicznym opracowaniu jamy zęba przystępuje do 

dezynfekcji, a następnie szczelnie wypełnia kanały zębowe specjalnym materiałem. Niekiedy na finalny 

efekt składa się także odbudowa ubytku korony zęba – metodą zachowawczą lub protetyczną, czyli 

założenie korony lub mostu. Ostateczny efekt leczenia można zobaczyć na zdjęciu RTG.  

Wyrwany ząb?  

Czasem zdarza się, że stany zapalne, toczące się w zębie lub tkankach go otaczających są na tyle 

zaawansowane, że konieczne jest wyrwanie zęba i wstawienie na jego miejsce implantu. Implantologia 

to dynamicznie rozwijająca się gałąź stomatologii oferująca możliwość uzupełnienia luki w uzębieniu. 

Implant nie tylko wyglądem, ale też konstrukcją, najwierniej odzwierciedla naturalne zęby – jest to 

bardzo trwały, sztuczny zamiennik korzeni zębów. Najczęściej to tytanowa lub cyrkonowa malutka 

śrubka o długości od kilku do kilkunastu milimetrów, którą w trakcie zabiegu chirurgicznego 

wprowadza się do szczęki lub żuchwy. 

Współczesna stomatologia daje nam absolutnie fenomenalne możliwości uzupełnienia brakującego 

uzębienia i kompleksowych metamorfoz uśmiechów. Nieustannie korzystamy z najlepszych zdobyczy 

technologicznych i to nasi pacjenci utwierdzają nas w przekonaniu, że to właściwy i jedynie słuszny 

kierunek. Pracujemy na najlepszych implantach, które dostępne są obecnie na rynku i z powodzeniem 

wszczepiamy ich ponad sto rocznie – komentuje dr Tomasz Śmigiel M.Sc. z kliniki Śmigiel Implant 

Master Clinic, Medicover Stomatologia. 

Pamiętajmy, że każdą lukę po wyrwanym zębie powinniśmy jak najszybciej uzupełnić. Brak nawet 

jednego zęba może sprawić, że inne będą się przesuwać, chcąc niejako zapełnić tę wolną przestrzeń w 

jamie ustnej. Ponadto, jeżeli naturalny układ zębów zostaje zaburzony, zdrowe zęby są narażone na 

ścieranie, ubytki i kruszenia. Dodatkowo brak pełnego uzębienia wpływa także negatywnie na estetykę 

naszej twarzy. Dlatego zadbajmy o nasze zęby, a w konsekwencji o piękny i zdrowy uśmiech.  

 

Medicover Stomatologia – lider opieki dentystycznej w Polsce  



 

 

Medicover Stomatologia to sieć ponad 30 nowoczesnych klinik, które oferują kompleksowy zakres usług 
dentystycznych. Opiekę nad pacjentami zapewnia profesjonalny zespół specjalistów – stomatologów, 
higienistek, asystentów stomatologicznych i recepcjonistów. Oferta Medicover Stomatologia 
odpowiada na potrzeby całych rodzin, obejmując usługi z zakresu m.in. stomatologii zachowawczej, 
implantologii, protetyki, ortodoncji czy stomatologii dziecięcej. Stomatologia w Medicover dostępna dla 
pacjentów zarówno w ramach abonamentów medycznych, jak i na zasadzie płatności za pojedyncze 
usługi. Kliniki zlokalizowane są w największych miastach na terenie całej Polski. Więcej informacji na 
stronie: https://www.medicover.pl/stomatologia/.  

Medicover Stomatologia jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi 
z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 r. Medicover posiada centra medyczne, 
szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje 
w Polsce i w Niemczech. W 2018 roku Medicover wygenerował przychody w wysokości 672 milionów 
euro oraz zatrudniał 20 970 pracowników. Więcej informacji na stronie www.medicover.com.  
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