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Introducere

În căutarea obturației endodontice ideale, diverși clinicieni inventivi au imaginat o sumedenie de 
materiale, instrumente și tehnici. 

Subiectul obturației radiculare mă pasionează de mulți ani și continuă să mă preocupe și în prezent. 

M-a fascinat mereu istoria acesteia, cu nenumăratele încercări ingenioase, de-a lungul timpului, de 
umplere a spațiului complex din interiorul rădăcinii. 
 
În anul 1958, părintele endodonției contemporane, Prof. Dr. Louis I. Grossman remarca: “Am serioase 
dubii că există alt spațiu în corpul uman, în afara canalului radicular, în care să se fi introdus, de-a lungul 
timpului, o asemenea diversitate de materiale.”
 
În pofida cercetării și dezvoltării continue a unor noi materiale şi tehnici de “umplere tridimensională”, nici 
în prezent nu putem obţine sigilarea perfectă, de lungă durată, a spațiului complex endodontic. 
 
Cu toate acestea, succesul clinic, pe termen lung, se dovedeşte a fi foarte crescut, de până la 90%, în 
cazul tratamentelor efectuate la cele mai înalte standarde disponibile la ora actuală. 

Din nefericire, mulţi pacienţi nu beneficiază de acestea, devenind prematur edentaţi. 
 
Endodonţia nu iartă! Succesul poate fi atins doar dacă toate etapele clinice (diagnostic, izolare, 
preparare şi curăţare, obturare, etc.) sunt efectuate corect și riguros. 
 
Industria materialelor dentare promovează în permanență, printr-un marketing extrem de agresiv, 
de multe ori, materiale, sisteme și tehnici noi, susținând faptul că acestea  reprezintă răspunsul și 
rezolvarea tuturor problemelor dificile din clinică. 

Mirajul unor sisteme rapide şi simple prinde, din nefericire, în capcană mulţi clinicieni. 
 
Sunt uitate adesea principiile biologice de bază, se aplică tehnici noi fără suport ştiinţific solid, ceea ce 
duce inevitabil la multe iatrogenii, eșecuri şi frustrări, fapt dovedit de numărul imens al retratamentelor 
efectuate de specialişti. 
 
Simţul clinic, meticulozitatea şi mai ales experienţa nu pot fi suplinite, din nefericire, de niciun aparat, 
material sau instrument de ultimă generație. 

Orice tehnică, chiar de vârf, aplicată incorect, fără o suficientă instruire a medicului, poate avea efecte 
regretabile sau chiar dezastroase.

Umplerea canalelor radiculare pare să fie obsesia majorităţii clinicienilor care efectuează tratamente 
endodontice. 

Aceasta datorită faptului că suntem, în primul rând, evaluați și judecaţi doar după aspectul radiografic al 
cazului finalizat, după “dungi albe, frumoase, pe radiografie”. 

De multe ori, însă, o obturaţie aparent “estetică” poate ascunde multe nereguli, chiar și din celelalte 
etape ale tratamentului.   
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Problemele tehnice care apar la obturare sunt de cele mai multe ori consecinţele unei preparări incorecte 
și insufi ciente. 

Obturația endodontică, eventual, doar pune în evidență ce am preparat și curățat! 

Nu vom reuși să umplem predictibil mai mult decât am preparat și am curățat!

Dar ce presupune, în prezent, o obturaţie endodontică executată tehnic corect? 

În primul rând, umplerea în totalitate a spaţiului endodontic, curățat și aseptizat în prealabil, până la 
nivelul foramenului apical (fi g. 1). 

Un spaţiu mort, avascular, gol, neocupat, reprezintă locul ideal de colonizare al microorganismelor, care 
sunt ferite astfel de sistemul imun.

Radiografi i de control ale cazului fi nalizat, din mai multe angulații orizontale (fi g. 2), trebuie să prezinte o 
obturație continuă, fără goluri și urme lăsate de instrumentele de compactare, cu densitate uniformă pe 
toată lungimea sa, adaptată fi del conturului preparației radiculare (fi g. 3).

Nu numai canalele principale, ci toate detaliile microanatomiei endodontice (canale laterale, accesorii, 
furcale, istmuri de comunicare etc) ar trebui umplute cu un material de obturaţie inert, tolerat biologic şi 
stabil dimensional. 

Fig. 1. Aspect radiografi c al unor obturații radiculare tehnic corecte.

Fig. 2. Examinarea radiografi că din două angulații orizontale (mezial și distal).



www.drianes.ro

9 

Deoarece, în marea majoritate, acestea vor putea fi  eventual vizualizate doar pe radiografi a fi nală, în 
cazul în care au fost curăţate şi umplute, vom utiliza preferenţial tehnici de obturare la cald, cu materiale 
termoplastice, capabile să replice aceste detalii de morfologie, indiferent de caz. 

Citez, în continuare, criteriile enunţate de Dr. L.S. Buchanan, referitoare la alegerea unei tehnici de 
obturare radiculară:

  ● tehnica de obturare trebuie să aibă potenţial de umplere tridimensională
  ● o tehnică bună trebuie să ofere rezultate calitative și predictibile 
  ● materialul de obturaţie să fi e uşor de manipulat
  ● nu trebuie utilizate materiale toxice sau care nu pot fi  îndepărtate ulterior din    
  canale 
  ● nu trebuie utilizată o tehnică nouă la pacienţi, până nu a fost exersată pe dinţi    
  extraşi și blocuri de plastic.

În căutările mele pentru a găsi varianta optimă, am încercat, în timp, diferite tehnici și materiale. 

Poate cea mai importantă concluzie, la care am ajuns după un drum lung și anevoios, este faptul că, 
indiferent de tehnică și material, rezultatul fi nal depinde, în primul rând, de cunoașterea aprofundată a 
principiilor și de respectarea cu strictețe a pașilor  clinici. 

Dar nu în ultimul rând, de motivație, voință și exercițiu!
 
În acest material, rodul multor ore de studiu, dar și a experienței mele clinice și didactice, am sintetizat 
pentru tine esența obturației endodontice termoplastice (la cald). 

Am păstrat doar ceea ce este relevant, rațional, ce poate fi  aplicat clinic pentru a obține rezultate bune, 
mulțumitoare. 

De asemenea, sunt descrise doar tehnici și materiale testate clinic, care și-au dovedit în timp calitatea, 
siguranța, efi ciența și predictibilitatea. 
 
Chiar dacă pare, poate, mai aridă, partea teoretică răspunde la obsedanta întrebare “de ce?” și te va 
ajuta să înțelegi și să aplici clinic tehnicile descrise amănunțit, pas cu pas. 
 

Fig. 3. Obturație radiculară continuă, fără goluri, cu densitate uniformă pe toată lungimea, adaptată fi del 
conturului preparației. 
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Am convingerea că vei găsi aici răspuns la multe întrebări, multe mistere se vor risipi. 

Te îndemn să studiezi cu răbdare, să înțelegi dar mai ales să aplici!
 
Sper să lecturezi cu plăcere acest material, să te inspire, să te motiveze, să îți pui întrebări, să îți 
păstrezi mintea deschisă. 

Nu avem, sigur, răspuns la toate întrebările, încă,  dar viitorul este în față și așteaptă contribuția noastră. 

Sper ca acest material să îți stârnească curiozitatea și înarmat cu bagajul bogat de cunoștiințe acumulat, 
să pășești cu entuziasm, pasiune și încredere în frumoasa lume a obturației endodontice termoplastice.
 
Fără îndoială, rezultatele bune nu vor întârzia să apară. 

Depinde totul doar de tine!

Îți doresc lectură plăcută și mult succes!

          
          Cu prietenie,
          Camil
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Obturația endodontică - Importanță, obiectiv și rol

Obiectivul final al tratamentului endodontic este reprezentat de salvarea de la extracție și păstrarea 
funcțională pe arcadă, timp îndelungat, a unui dinte, a cărui pulpă este compromisă iremediabil 
(inflamație pulpară ireversibilă sau necroză).

Pulpa, țesutul viu din interiorul dintelui, este protejată față de factorii nocivi din mediul extern de către 
țesuturile dure, care o înconjoară la exterior (smalț, dentină și cement). 

Diverse agresiuni (cel mai frecvent procese carioase, traumatisme, tratamente dentare, etc.) duc la 
distrugerea și reducerea cantitativă a țesuturilor dure. 

Dacă factorii de iritație (fizici, chimici, biologici) acționează brutal, este depășită capacitatea de apărare 
fiziologică a pulpei și rezultă inflamarea ireversibilă sau necrozarea (mortificarea) țesutului pulpar. 

Spațiul complex din interiorul dintelui, spațiul endodontic (cuprinde camera pulpară, canalele radiculare 
principale, canalele accesorii, furcale, istmurile de comunicare etc) este invadat și colonizat de bacterii. 

Acest spațiu mort, privat de vascularizație și ferit de sistemul imun oferă condiții prielnice de viață și 
reprezintă adăpostul ideal pentru bacterii. 

Microorganismele beneficiază de substrat nutritiv organic (resturi descompuse de țesut pulpar), 
întuneric, căldură, umezeală, astfel încât pot trăi și se pot înmulți în voie, nestingherite de mecanismele 
de apărare ale organismului. 

Infecția, cantonată inițial doar în interiorul dintelui, tinde să se extindă, în timp, spre țesuturile de 
vecinătate. 

Deoarece spațiul endodontic comunică cu cel periodontal la nivelul foramenului apical principal și a 
foramenelor accesorii, iritanții vor migra și vor determina inflamarea și distrugerea, în timp, a aparatului 
de susținere a dintelui. 

Aceste fenomene sunt reunite sub numele generic de parodontită periapicală (periradiculară) cronică, 
asimptomatică, de origine endodontică. Este un proces patologic cu evoluție lentă, cronică, de cauză 
infecțioasă, care duce la distrugerea aparatului de susținere și la pierderea dintelui de pe arcadă.

Extracția, varianta radicală de tratament, elimină în totalitate cauza, odată cu dintele, încărcătura 
bacteriană și alți iritanți prezenți în spațiul endodontic.

Pentru a putea păstra în continuare dintele pe arcadă, tratamentul conservator, tratamentul endodontic, 
trebuie să obțină echivalentul extracției, adică, să asigure îndepărtarea iritanților (microorganisme, toxine 
bacteriene și metaboliți, produși de degradare tisulară etc) și păstrarea pe termen lung a acestui nou 
status biologic, favorabil aparatului de susținere.

Succesul în tratamentul endodontic poate fi atins, predictibil, doar dacă este respectată, cu strictețe, 
triada endodontică clinică, enunțată de Prof. Dr. Herbert Schilder (1974): 

  ● cleaning (curățare)
  ● shaping (preparare)
  ● obturation (obturare)
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Prepararea și curățarea reprezintă fazele clinice de control al infecției. 

Obturația radiculară are menirea să închidă etanș, să elimine din circuitul biologic spațiul endodontic și 
să prevină reinfectarea sa.

Problemele clinice derivă, în primul rând, din complexitatea terenului pe care purtăm această bătălie cu 
infecția. 

Misiunea medicului este, de multe ori, una aproape imposibilă. 

Încă din anul 1917, Prof. Dr. Walter Hess, prin lucrarea sa exaustivă despre morfologia internă a dinților 
umani permanenți (fi g. 4), publicată la Universitatea din Zurich (Elveția), atrage atenția lumii medicale 
asupra complexității microanatomiei spațiului endodontic (fi g. 5). 

Acest fapt a fost confi rmat ulterior de numeroase alte studii.

Prin preparare și curățare nu se poate obține cu tehnologia disponibilă la ora actuală sterilizarea spațiului 
endodontic ci doar reducerea semnifi cativă a încărcăturii bacteriene și a cantității de iritanți.

Ultimul pas clinic al tratamentului endodontic, obturația radiculară, are drept obiectiv principal eliminarea 
oricărei căi de comunicare a spațiului endodontic cu aparatul de susținere și cu mediul oral. 

Obturația endodontică trebuie să asigure închiderea etanşă, de lungă durată, apical, coronar și lateral, 
pe toată lungimea canalului radicular și să nu permită percolarea, pasajul lichidelor (salivă, fl uide 
tisulare) și a bacteriilor în niciuna dintre direcții. 

De asemenea, trebuie să sechestreze iritanții reziduali, să limiteze spațiul vital și să taie aportul de 
nutrienți al bacteriilor.

Fig. 4. Studiul devenit clasic al Prof. Dr. Walter Hess, referitor la anatomia internă (endodontică) a 
dinților umani permanenți, publicat în anul 1917, la Zurich (Elveția).
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Numeroase studii evidențiază faptul că, indiferent de materialul utilizat și de tehnică, nu se poate obține 
o etanșare perfectă a spațiului endodontic. 

Imaginea radiografi că a cazului fi nalizat, o obturație “estetică”, ne dă o falsă senzație de siguranță. 

Frumos nu înseamnă și etanș! 

Obturația endodontică realizată respectând cele mai înalte standarde tehnice actuale, expusă direct 
mediului oral, nu poate să prevină ci doar să încetinească recontaminarea spațiului endodontic urmată 
de iritarea și distrugerea aparatului de susținere. 

Un tratament endodontic ireprosabil poate fi  compromis defi nitiv dacă nu este protejat adecvat de o 
restaurare realizată prompt și corect (în maxim o lună de la fi nalizarea tratamentului endodontic). 

Aceasta îndeplinește rolul major de a închide marea poartă coronară de pătrundere în spațiul 
endodontic, contribuind decisiv la succesul tratamentului și la păstrarea funcțională, pe termen lung, a 
dintelui, pe arcadă.  

Defi niție și nomenclatură

Conform defi niției Asociației Endodontiștilor Americani (AAE - American Association of Endodontics), 
obturația endodontică reprezintă umplerea completă a spațiului endodontic, cât mai aproape de 
joncțiunea cemento-dentinară (JCD), fără depășirea importantă a acesteia sau infraobturare.

Fig. 5. Specimen demineralizat și transparent de molar superior care relevă complexitatea microanatomiei 
spațiului endodontic - anatomia “Hess” (imagine originală, 1917).
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Tehnica compactării verticale la cald a gutapercii
(Tehnica compactării verticale clasică, Tehnica Schilder) 

În noiembrie1967, Prof. Dr. Herbert Schilder, de la Boston University (SUA), publică în revista Dental 
Clinics of North America, articolul “Filling Root Canals in Three Dimension” (Umplerea canalelor 
radiculare în trei dimensiuni) - fi g. 9, în care pledează în favoarea și descrie pas cu pas o tehnică de 
umplere a spaţiului endodontic cu gutapercă termoplasticizată, tehnica compactării verticale. 

Ideea utilizării căldurii pentru a plasticiza gutaperca și a o adapta prin fulare la nivelul cavității radiculare 
nu reprezenta o noutate absolută, însă argumentația logică în favoarea acestei metode și protocolul 
clinic inovativ de realizare schimbau radical regulile jocului. 

Acest articol monumental a răsturnat la vremea sa concepţiile cu privire la obturaţia endodontică, fi ind 
una dintre pietrele de temelie ale endodonţiei clinice contemporane.

Autorul susține că prin execitarea unor forţe hidraulice asupra gutapercii înmuiate, plasticizate cu ajutorul 
căldurii, se pot umple toate detaliile microanatomiei şi iregularităţiile spaţiului complex endodontic, într-o 
manieră fară precedent la vremea respectivă. 

Tehnica compactării verticale la cald permite umplerea spațiului endodontic cu o cantitate crescută de 
material omogen, stabil dimensional, inert şi, nu în ultimul rând, tolerat biologic (fi g. 10). 

Gutaperca încălzită devine sufi cient de plastică pentru a fi  fulată și a permite replicarea fi delă, de lungă 
durată,  a confi guraţiei interne complexe a spațiului endodontic (fi g. 11). 

Datorită utilizării căldurii pentru plasticizare şi nu a solvenţilor, materialul de obturaţie îşi va păstra, în 
timp, stabilitatea dimensională. 

Contracţia, care are loc odată cu răcirea gutapercii, este compensată prin presiunea continuă exercitată 
de clinician, cu ajutorul instrumentului de compactare (plugger). 

Fig. 9. Prof. Dr. Herbert Schilder descrie în articolul publicat în anul 1967 tehnica compactării verticale 
la cald a gutapercii.
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Se poate obţine astfel o densitate crescută a obturației în porţiunea apicală a canalului radicular. 

În comparaţie cu alte tehnici de obturare radiculară, compactarea verticală a gutapercii încălzite 
realizează cel mai frecvent umplerea canalelor laterale şi sigilarea foramenelor secundare.

În continuare, voi descrie tehnica clasică de compactare verticală a gutapercii încălzite, preconizată de 
Schilder. 

Pentru a elogia memoria autorului său, aceasta mai este cunoscută și sub denumirea de tehnica 
Schilder.

Preparația radiculară (cavitatea endodontică)

Procesul de umplere al canalului radicular cu gutapercă termoplasticizată este foarte asemănător cu cel 
de realizare a unei obturații coronare. 

Materialul introdus în stare plastică va fi  adaptat prin fulare la nivelul preparației. 

Forma, design-ul cavității preparate, este infl uențată decisiv de proprietățiile mecanice ale materialului 
de obturație.   

Fig. 10. Umplerea spațiului endodontic s-a realizat cu gutapercă termoplasticizată, compactată și sealer.

Fig. 11. Premolar prim inferior cu anatomie difi cilă. Obturația termoplastică asigură replicarea 
confi gurației interne complexe. 
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Tehnica de compactare verticală la cald impune realizarea la nivelul canalului radicular principal a unei 
preparaţii de formă conică continuă, cu diametrul cel mai îngust situat la nivelul foramenului apical şi cel 
mai mare la nivelul orifi ciului, de la nivelul podelei camerei pulpare. 

De asemenea, preparaţia va urmări traiectul și curburile naturale, multiplanare, ale canalului radicular. 

Forma conică continuă permite introducerea la diferite nivele a instrumentelor de compactare.

Conicitatea accentuată, crescută, a preparației în treimea apicală a canalului radicular (Apical Control 
Zone - ACZ - zona apicală de control a obturației) reprezintă o matriță, o formă de rezistență mecanică, 
de retenție, care previne depășirea foramenului apical cu material de obturație. 

Forța verticală, exercitată de instrumentul de compactare (plugger), paralelă cu axul lung al canalului 
radicular, se descompune pe planul înclinat al pereților preparației, într-o componentă perpedinculară 
pe acesta, care determină umplerea anatomiei laterale și creșterea etanșeității și o componentă care 
acționează de-a lungul planului înclinat, în direcție apicală, care se neutralizează cu omoloaga de parte 
opusă. 

Diametrul din ce în ce mai redus spre foramen armonizează design-ul cavității radiculare cu proprietățiile 
fi zice ale materialului de obturație. 

Bolului de gutapercă termoplasticizată, lubrefi at de sealer, îi este restricționat avansul spre apical și este 
deformat la nivelul matriței apicale, replicând forma preparației. 

Design-ul acesta special al preparației radiculare este cheia, “secretul” care previne depășirea în 
condițiile unei cavități deschise la ambele capete (fi g. 12). 
 
“Dacă ai sufi cientă conicitate, chiar și un elefant poate să danseze pe plugger și nu vei depăși!” - 
remarcă foarte plastic Dr. Clifford Ruddle

Fig. 12. Design-ul cavității radiculare (preparația conică) permite fularea controlată și umplerea spațiului 
endodontic cu gutapercă termoplasticizată. 
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Instrumentar, aparatură şi materiale

Pe masa de lucru vor fi pregătite și aranjate următoarele instrumente şi materiale:

  ● conuri de gutapercă nestandardizate sau cu conicitate crescută (greater taper),   
  în funcţie de preparaţie și preferința individuală a clinicianului
  ● conuri de hârtie sterile
  ● plăcuţă de sticlă pentru preparat ciment şi spatulă, sterile, sau hârtie cerată 
  ● sealer endodontic adecvat, cu timp de lucru lung
  ● opțional, instrument Lentulo manual
  ● 3 godeuri de sticlă, cu NaOCl, acool etilic de 90° şi pulbere de oxid de zinc
  ● un set de plugger-e gradate Schilder (9 instrumente)
  ● instrumente pentru transfer de căldură (heat carriers) din setul Schilder 
  (0 sau 00)
  ● sursă de căldură (clasic, arzător cu gaz, bec Bunsen) sau heat carrier electric,    
  de exemplu Touch’n Heat (SybronEndo) - fig. 13.

Alegerea, adaptarea şi proba conului master

Selectarea şi adaptarea conului master reprezintă una dintre cele mai importante etape clinice, care 
asigură succesul în această tehnică de obturare.  

Conul de gutapercă trebuie astfel ales, încât prin conicitatea şi lungimea sa să aproximeze cât mai bine 
forma preparaţiei. 

Cu cât acesta corespunde mai fidel preparației, cu atât prin compactare se va obține o adaptare mai 
bună a materialului la nivelul pereților preparației. 

Forțele hidraulice crescute vor determina umplerea anatomiei laterale. 

Sunt utilizate, drept conuri master, conurile de gutapercă convenţionale, nestandardizate (F - fine, 
FM - fine medium, M - medium, ML - medium large) - fig. 14, care prin conicitatea mai accentuată, 
comparativ cu cea a conurilor standardizate ISO (2%), asigură cantitatea de gutapercă necesară pentru 
compactarea verticală. 

Fig. 13. Sursa de căldură Touch’n Heat (SybronEndo) - heat carrier electric, controlat electronic.



www.drianes.ro

25 

În prezent, sunt disponibile și pot fi  utilizate și conuri standardizate cu conicitate crescută (greater taper, 
de exemplu, cu conicitate de 4%, 6%, 8% etc) - fi g. 15. 

Un con master, ales corect, se va adapta aproape perfect la nivelul preparaţiei endodontice, cel puţin în 
treimea apicală. 

Deoarece conurile nestandardizate au vârful ascuţit, următorea etapă, după selectarea conicităţii, o 
reprezintă calibrarea dimensiunii apicale. 

Diametrul la vârf trebuie să corespundă diametrului foramenului apical şi se alege în funcţie de ultimul 
instrument utilizat pentru preparare, la lungimea de lucru. 

Chiar și la conurile calibrate de către producător se recomandă o verifi care suplimentară, uneori fi ind 
prezente erori dimensionale și defecte de fabricație. 

Fig. 14. Conuri de gutapercă convenționale, nestandardizate.

Fig. 15. Conuri greater taper standardizate de conicitate 4 și 6 %.
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Cele mai cunoscute sunt Touch’ n Heat 5004 (proiectat de Johan Masreillez si produs de firma 
Analytic Technology în 1981), System B şi Elements Obturation, ale firmei SybronEndo (fostă Analytic 
Technology).  

Acestea funcţionează cu acumulatori şi permit reglarea precisă a temperaturii, care este în permanenţă 
monitorizată electronic. 

Căldura, constantă, poate fi livrată instantaneu, la activarea prin apăsare a unui arc sau buton, pentru o 
perioadă nedefinită de timp, la nivelul insertului din piesa de mână (heat carrier-ul electric). 

Instrumentul pentru transfer de căldură este introdus rece în cavitatea orală, încălzește gutaperca în 
canal, după care este îndepărtat tot rece. 

Este redus astfel drastic pericolul de accidentare.

Tehnica compactării verticale, pas cu pas

Pregătirea conului master

După ce a fost ales, adaptat şi probat, conul master va fi dezinfectat prin imersie, timp de un minut, în 
NaOCl 5,25%. 

Fig. 24. Verificarea diametrului apical al 
preparației (gauging). Instrumentul master (2%) 

nu trece de foramen.

Fig. 25. Proba conului master în canal, în 
prezența irigantului. Se poate observa  adaptarea 

foarte precisă la nivelul preparației.
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Urmează imersia pentru câteva minute în alcool etilic de 90º, pentru a înlătura eventualele cristale 
solubile, ataşate de suprafaţa conului, după dezinfectarea în soluţia de NaOCl, care ar putea periclita, în 
timp, etanşeitatea obturaţiei. 

Conul va fi pus la uscat pe o compresă sterilă.

Selectarea şi proba plugger-elor

În general, se utilizează trei plugger-e, de diferite dimensiuni, pentru fiecare canal. 

Acestea trebuie obligatoriu alese şi probate înainte de a începe compactarea. 

Se selectează un plugger cu diametru mare, pentru treimea coronară, unul mediu, pentru treimea medie 
şi unul subţire, care poate pătrunde până în treimea apicală, la 4-5 mm de limita apicală a preparaţiei 
(fig. 28).

Fiecare plugger va fi astfel ales, încât forma sa să o aproximeze pe cea a preparaţiei şi diametrul său să 
fie ceva mai mic, astfel încât să nu contacteze în niciun segment pereţii canalului.

O adaptare incorectă poate duce la exercitare de presiuni asupra pereţilor canalului în timpul compactării 
şi la fracturarea rădăcinii. 

Adâncimea de penetrare permisă în canal este marcată cu ajutorul stopper-ului de silicon. 

Selectarea plugger-elor trebuie făcută cu atenție, deoarece un instrument cu diametrul prea mic nu va fi 
eficient. 

Fig. 26. Conul, plasat la lungimea de lucru, este 
pensat pe reperul coronar.

Fig. 27. Conul master, marcat prin pensare, 
ajunge la 0,5 mm de foramenul apical.
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Se menţine astfel în poziţie, pentru aproximativ 10 secunde, ceea ce permite canulei să încălzească 
pereţii canalului şi gutaperca apicală. 

Astfel, se facilitează curgerea şi aderenţa la gutaperca apicală a materialului care va fi injectat.
Canula trebuie să fie doar uşor în contact cu pereţii canalului, fără a fi blocată. 

Prin apăsarea trăgaciului, va fi extrudată gutapercă în stare plastică. 

Pentru o injectare uniformă, fără goluri, trebuie aşteptată senzaţia de contrapresiune, care împinge și 
tinde să scoată canula din canal. 

Se injectează segmente uniforme de 3-4 mm. 

La extragerea canulei din canal, se va executa o mişcare circumferenţială. 

Urmează compactarea materialului injectat cu plugger-e, identic cu etapa de down-pack. 

Astfel, se generează o undă inversă de compactare, dinspre apical spre coronar. 

Ciclul se repetă, până la umplerea în totalitate a canalului (fig. 42).
   
În cazul dinţilor pluriradiculari, se poate injecta şi compacta gutapercă şi la nivelul podelei camerei 
pulpare, pentru a umple eventualele canalele furcale prezente.
 
În continuare, se face o radiografie de control. 

Pe aceasta se urmăresc densitatea obturaţiei, absenţa golurilor şi eventual mici butoane (puffs) de 
sealer la nivelul foramenelor, care confirmă eliminarea în totalitate din circuitul biologic a spaţiului 
endodontic. 

Dacă conul master a fost bine adaptat, puff-urile de sealer sunt mai mari la nivelul canalelor laterale 
decât la nivelul foramenului apical principal, unde pot fi şi absente. 

Acest lucru se întâmplă deoarece canalele laterale sunt aproape paralele, nu conice.

Fig. 42. Aspecte din etapa de back-fill. Se injectează și se fulează segmente de 3-4 mm de gutapercă, 
progresiv, până la umplerea totală a canalului radicular. 
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Sealer-ul rezidual va fi îndepărtat de la nivelul camerei pulpare, cu ajutorul solvenţilor organici, pentru a 
preveni pătrunderea în tubulii dentinari şi colorarea inestetică a ţesuturilor dure coronare.

Se poate temporiza cazul printr-o obturație provizorie sau poate fi realizată refacerea adezivă a bontului 
coronar.

Tratamentul endodontic se consideră finalizat doar după realizarea unei restaurări coronare de durată 
corecte şi funcţionale, care va preveni o ulterioră recontaminare a spaţiului endodontic. 

Indiferent de tipul de material și tehnica de obturare, la ora actuală nu există obturație endodontică care 
să reziste expunerii la mediul oral. 

Chiar dacă aceasta are loc pentru o perioadă extrem de scurtă de timp, tratamentul poate fi compromis 
iremediabil prin recontaminare.

Tehnica undei continue, centrate, de condensare
(The Continous Wave of Condensation Tehnique, Tehnica Buchanan)

Tehnica undei continue, centrate, imaginată de Dr. L. Stephen Buchanan, în anul 1987, este tot o tehnică 
de compactare la cald, de umplere a spațiului endodontic cu gutapercă termoplasticizată și sealer. 

Este considerată varianta simplificată a tehnicii clasice, preconizată de Schilder. 

Pentru a utiliza clinic această tehnică de obturare, sunt necesare următoarele echipamente: sursa de 
căldură System B (SybronEndo) şi un sistem de injectare, de exemplu Obtura (Obtura Spartan) - fig. 44. 

Deoarece patentul ambelor sisteme originale a expirat, la ora actuală există pe piață multe sisteme 
similare.
 
Aparatul de generație nouă, proiectat și produs de firma SybronEndo, Elements Obturation (fig. 45), 
reuneşte într-o formă compactă şi ergonomică funcțiile celor două sisteme originale, menţionate anterior. 

Deoarece majoritatea aparatelor apărute ulterior pe piață păstrează principiul de funcţionare al 
sistemelor originale, în continuare voi descrie modul de funcţionare al acestora, menţionând pe parcurs 
doar modificările.

System B (SybronEndo) 
 
Sursa de căldură (System B HeatSource® Model 1005) - unitatea de comandă

Este un dispozitiv electronic care funcţionează cu acumulatori încapsulaţi. 

Pe panoul frontal al aparatului (fig. 46) sunt situate două comutatoare. 

Unul selectează modul de lucru, la atingere (touch) sau continuu (cont.) iar celălalt are funcţia de pornire/
oprire (use/store). 

Mai dispune de două butoane, prin rotirea cărora se reglează temperatura de lucru, respectiv puterea de 
încălzire. 
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Fig. 45. Elements Obturation (SybronEndo), combină System B 
şi un extruder motorizat de injectare a gutapercii.

Fig. 43. Dr. L. Stephen Buchanan, inventatorul tehnicii undei continue, 
centrate, de compactare.

Fig. 44. Sursa de căldură System B (SybronEndo) şi sistemul de injectare Obtura III Max 
(Obtura Spartan).
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Avantaje ale tehnicii Buchanan versus tehnica clasică Schilder

Tehnica Schilder este o tehnică cu undă de compactare segmentară, întreruptă. 

Tehnica preconizată de Buchanan are la bază o undă continuă, neîntreruptă şi centrată de compactare. 

Plugger-ele System B aproximează forma preparaţiilor conice, realizate cu instrumente rotative din aliaj 
de NiTi. 
 
Sursa de căldură asigură o temperatură constantă pentru o periodă nedefinită de timp, în sinergie cu 
plugger-ele B, asigurând compactarea materialului de obturaţie în acelaş timp cu înmuierea sa. 
 
Tehnica permite unui singur plugger electric, calibrat, să capteze o undă de compactare la nivelul 
orificiului, pe care o conduce fară întrerupere de-a lungul conului master, până la nivel apical, într-o 
miscare unică. 

Deci, spre deosebire de tehnica clasică, etapa de down-pack se realizează într-o singură mişcare, de 
încălzire şi compactare simultană. 
 
Deoarece plugger-ele cu conicitate crescută se mişcă prin centrul unui mediu cu vâscozitate controlată, 
într-o preparaţie conică calibrată, viteza gutapercii termoplasticizate şi a sealer-ului, care se mişcă în 
spațiul endodontic, este accelerată odată cu avansarea plugger-ului, în etapa de downpack, împingând 
gutaperca în ramificaţii extrem de fine. 
 
În tehnica clasică, cu multiple cicluri de încălzire şi compactare, unda de presiune este întreruptă de 
fiecare dată când gutaperca se răceşte. 

Astfel, pătrunderea materialului de obturaţie în canalele accesorii şi laterale este pornită şi oprită 
succesiv. 

În cazul unui canal lateral situat cervical există, în tehnica cu undă întreruptă, o singură şansă de 
umplere, deoarece, după compactare, urmează faza de îndepărtare a gutapercii, în dreptul canalului 
lateral respectiv. 

Datorită poziţiei plugger-ului în centrul materialului de obturaţie, în tehnica undei continue, canalele 
laterale, situate la diferite nivele, pot fi umplute simultan, în toată etapa de down-pack. 

Compactarea are loc simultan la toate nivelele, spre deosebire de tehnica clasică, limitată la cei 4 mm 
situaţi apical faţă de vârful plugger-ului. 

Etapa de compactare corono-apicală (down-pack) cu tehnica undei continue, centrate

Pregătirea canalului pentru obturare este identică cu cea descrisă la tehnica clasică. 

Se utilizează drept conuri master, conuri de gutapercă greater taper (cu conicitate crescută, în funcție 
de preparație) sau conuri speciale, preconizate de Dr. L.S. Buchanan, Autofitt (SybronEndo), care 
corespund, ca şi conicitate, preparaţiei obţinute cu sistemul rotativ GT Files şi plugger-elor B. 

Deoarece acestea au vârful ascuţit, vor fi calibrate cu ajutorul lerei speciale pentru System GT (fig. 60).  
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Conurile de gutapercă Autofitt sunt paralele în porţiunea coronară, astfel fiind asigurată acurateţea 
adaptării lor la nivel apical. 

Dacă preparaţia are o conicitate accentuată în treimea coronară, se pot utiliza şi conurile 
nestandardizate corespunzătoare. 

Uscarea canalului se face prin aspirare și cu ajutorul conurilor de hârtie calibrate. 

Regula de alegere corectă a conului master este foarte simplă. 

Se va alege cel mai gros con care, calibrat la vârf să corespundă ca și dimensiune diametrului foraminal, 
și, respectiv, introdus în canal, ajunge între 0 și maxim 1 mm de limita apicală a preparației. 

Altfel spus, se va alege conul care umple cel mai bine preparația - fig. 61.
  

Fig. 60. Lera specială pentru System GT.  

Fig. 61. Proba conului master în canal. Acesta ajunge la 0,5 mm de limita apicală a preparației.
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După alegerea, adaptarea şi proba conului master, se alege plugger-ul B corespunzător ca şi conicitate. 

Acesta se va proba prin introducere în canal. 

El trebuie să pătrundă la 3-5 mm de limita apicală a preparaţiei - fig. 62. 

După ce a pătruns la adâncimea la care stă fix, fară a mai putea avansa, se fixează stopper-ul de silicon 
pe reperul coronar. 
 
La scoaterea din canal, se măsoară adâncimea de penetrare şi se compară, vizual, diametrul vârfului cu 
diametrul conului master la acel nivel. 

Dacă există discrepanţe mari, se va selecta un plugger cu o conicitate mai mică. 
 
Dacă plugger-ul este prea mic, acesta va avansa prea aproape de limita apicală a preparaţiei, 
determinând depăşirea cu material de obturaţie sau nu va compacta eficient materialul, fiind situat la 
distanță prea mare față de pereți. 

Fig. 62. Plugger-ul B pătrunde în canal la 4 mm distanță de foramenul apical. Se poate remarca 
adaptarea la la nivelul preparației. Deoarece poate fi deformat plastic, plugger-ul va lua forma canalului. 

Fig. 63. Proba plugger-elor manuale, reci, în canal.
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Se sistează căldura, lăsând plugger-ul să se răcească în canal. 

După 5 s, se roteşte plugger-ul rece în canal şi se eliberează din masa de gutapercă. 

În spaţiul rămas liber se injectează gutapercă cu pistolul sau extruder-ul.

Back-fill cu două conuri de gutapercă şi System B
 
Se alege un con de gutapercă de aceeaşi conicitate cu cea a conului master şi a plugger-ului B utilizat 
iniţial. 

Acesta va fi tăiat la vârf, pentru a obţine o dimensiune identică cu a plugger-ului B. 

Sunt disponibile și conuri speciale de back-fill, Autofitt (SybronEndo), care nu mai necesită ajustare. 
 
Conul pentru back-fill se tapetează cu sealer şi este introdus în spaţiul rămas liber. 

Temperatura de lucru va fi reglată la 100° C şi puterea la nivelul maxim. 

Fig. 70. Injectarea și fularea repetată realizează umplerea canalui până la nivelul orificiului.

Fig. 71. Obturația endodontică finalizată.
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Se activează căldura pentru 1-2 secunde, după care, plugger-ul B este condus prin conul de back-fill. 

Acesta va penetra de obicei până la jumătatea spaţiului de back-fill. 

Se menţine presiunea apicală pentru 5 secunde, după care plugger-ul este rotat pentru a fi eliberat. 

În spaţiul rămas liber, se introduce un al doilea con de back-fill, care va fi tăiat la orificiu, cu vârful 
plugger-ului B, încălzit la 200° C şi compactat cu un plugger mare, rece.

Tehnica compactării termo-hidraulice
(The Thermo Hydraulic Condensation Technique)
 
Yosef Nahmias şi colab. (2001), în dorinţa optimizării tehnicii descrise de Dr. L.S. Buchanan, au pus 
la punct un protocol modificat de obturare cu System B, cunoscut sub numele de tehnica compactării 
termo-hidraulice. 

Se obţine o hidraulică îmbunătăţită, în etapa de down-pack, evidenţiată prin umplerea unui număr 
crescut de canale laterale.
 
Datorită faptului că, în protocolul original, descris de Buchanan, este utilizată o temperatură crescută, 
gutaperca este topită prea repede, plugger-ul încălzit trecând prin conul master, asemănător unui cuţit 
fierbinte printr-o bucată de unt. 

Datorită acestui fapt, gutaperca şi sealer-ul nu au suficient timp la dispoziţie pentru a curge în canalele 
laterale, presiunea fiind foarte scăzută.
 
Tehnica modificată presupune injectarea pe lângă conul master a unei cantităţi suplimentare de 
gutapercă, înaintea etapei de down-pack. 

Se asigură astfel o cantitate mai mare de material disponibil la compactare, fiind îmbunătăţită hidraulica. 
Temperatura la down-pack va fi reglată la 100° C, ceea ce va permite dezvoltarea unei presiuni iniţiale 
crescute. 
 
Pentru faza de separare de dopul apical temperatura va fi reglată la 300° C. 

Rapid, plugger-ul va fi împins în poziţia finală, după care va fi scos din canal. 

Această fază durează maxim 1,5 secunde, temperatura foarte crescută fiind menită să plasticizeze 
gutaperca apicală. 

Urmează compactarea, cu un plugger rece, a dopului apical şi etapa uzuală de backfill.
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Datorită faptului că pereții au fost încălziți în prealabil, gutaperca termoplasticizată, extrudată prin canulă, 
curge mai bine, nu se întărește instantaneu la contactul cu pereții reci. 

Nu se retrage canula din canal!

Se urmărește poziția stopper-ului plasat la nivelul canulei. 

Obligatoriu se așteaptă ca presiunea să împingă 2 mm canula spre coronar. 

Abia atunci se retrage cu atenție canula din canal și 1-2 minute gutaperca poate fi fulată cu plugger-ul 
rece și adaptată apical. 

În continuare, asemănător etapei de back-fill, descrisă la tehnica de compactare verticală clasică, se 
umple canalul în 2-3 valuri de 4-5 mm, în funcție de lungimea sa - fig. 75. 

Obligatoriu se fulează ferm și cu atenție pentru a nu produce goluri.

Se obțin rezultate foarte bune cu această tehnică, “regina” tehnicilor la cald, însă doar atunci când sunt 
respectați cu strictețe și rigurozitate toți pașii clinici - fig. 76.  

Fig. 75. Umplerea progresivă a preparației radiculare prin injectare și compactare.

Fig. 76. Molari superiori obturați cu tehnica injectării directe.
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Din nefericire și eșecurile sunt răsunătoare! 
 
Deși protocolul clinic pare înșelător de simplu, execuția tehnică efectivă presupune un grad sporit de 
dificultate. 

Nu este recomandată aplicarea clinică fără instruire și antrenament îndelungat a operatorului, pe blocuri 
de plastic și dinți extrași. 

Încheiere

Urmărește te rog pe platforma online cursul vorbit și filmele clinice care ilustrează pas cu pas tehnicile 
descrise în acest material.

Recitește materialul scris când întâmpini dificultăți.

Cu ajutorul caietului de lucru (tehnica pe scurt) exersează pe blocuri de plastic și pe dinți extrași.

Doar prin exercițiu vei atinge măiestria! Nu te descuraja dacă nu iese din prima. E normal să greșești, 
doar așa poți evolua!

Te rog să nu eziți să mă contactezi, pentru orice nelămurire.

M-aș bucura dacă mi-ai scrie ce ți-a plăcut și ce nu la acest curs.

Îți mulțumesc pentru participarea la cursul multimedia și îți doresc mult succes!



www.drianes.ro

© 2015 Dr. Camil Ianeș - Toate drepturile rezervate. 


