
Na rynku obecnie jest wiele rodzajów materia-
łów przeznaczonych do mikrochirurgii oraz 
endodoncji na bazie MTA, spośród których 

lekarz może wybierać do woli, ale zauważyć nale-
ży, że w ostatnim czasie jest coraz więcej gotowych 
do użycia materiałów bioaktywnych. Przykładami ta-
kich materiałów mogą być chociażby NeoMta2 (Ava-
lon Biomed), NeoPUTTY® (Avalon Biomed), NeoSe-
alerFlo (Avalon Biomed), TotalFill BC Sealer (FKG), 
BioRoot RCS (Septodont), Biodentyna (Septodont), 
CeraSeal (Meta Biomed) czy Well-Root SC (Vericom), 
zatem jest w czym wybierać.

Preparaty w formie uszczelniaczy/sealerów mają 
to do siebie, że są to gotowe pasty do użycia, niewy-
magające żadnego dozowania i mieszania. Podobnie 
wygląda to także w przypadku gotowych materia-
łów do mikrochirurgii, które mają postać preparatów 
w formie plasteliny/kitu gotowego do użycia. Mate-
riały te twardnieją pod wpływem wilgoci w kanale, 
w ubytku zęba lub czerpiąc wilgoć z okolicznych tka-
nek. W przypadku uszczelniaczy materiały nie resor-
bują się w przeciwieństwie do typowych materiałów 
na bazie wodorotlenku wapnia do tej pory szeroko 
stosowanych, a ich działanie alkalizujące utrzymuje 
się przez dłuższy czas. W kontakcie z płynem fizjolo-
gicznym, a także z krwią, w których są jony fosfora-
nowe, wytwarza się hydroksyapatyt, co dodatkowo 
uszczelnia wypełnienie. W przypadku zastosowania 
takich materiałów jako uszczelniacza w kanale ko-
rzeniowym prowadzi to do zamknięcia i uszczelnie-
nia kanału, a także otworu wierzchołkowego i ewen-
tualnych kanałów bocznych. Działanie alkalizujące 
tych materiałów, czyli środowisko zasadowe jakie one 
wytwarzają, jest silnie bakteriobójcze, co prowadzi 
do leczenia zmian okołowierzchołkowych w przy-
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padku wypełnienia kanału. Natomiast w przypadku 
założenia takich materiałów do ubytku, indukują one 
remineralizację zębiny lub też wytwarzanie mostu 
zębinowego w sytuacji przykrycia bezpośredniego 
miazgi zęba. Oprócz sealerów mamy także gotowe 
preparaty w formie plasteliny/kitu, które idealnie na-
dają się do zabiegów mikrochirurgicznych czy mikro-
-endodontycznych.

Przykładem producenta takich preparatów jest 
amerykańska firma Avalon Biomed, która oprócz go-
towego sealera NeosealerFlo wypuściła także, co cie-
kawe, preparat NeoPUTTY® – jest to ten sam preparat, 
ale w formie gotowej pasty o konsystencji plasteli-
ny/kitu. Jest on fabrycznie premiksowany, przezna-
czony do naprawy perforacji, leczenia wypełnienia 
korzenia (apeksyfikacji), resorpcji zewnętrznych oraz 
wewnętrznych, resekcji i innych procedur mikrochi-
rurgii, w tym także tej endodontycznej, a także do nie-
zbędnej terapii miazgi. NeoPUTTY® jest bioaktywnym, 
bioceramicznym wstępnie zmieszanym materiałem 
o doskonałych właściwościach plastycznych, sprzy-
jających tworzeniu hydroksyapatytu w celu indukcji 
procesów gojenia (fot. 1)

Trzecią formą, chyba najbardziej uniwersalną, jest 
NeoMTA2 (Avalon Biomed) w formie proszku i pły-
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nu do zarabiania ręcznego. Jest to cały czas ten sam 
materiał, który sami możemy zarobić do konsystencji 
plastycznej plasteliny lub półpłynnego uszczelniacza/
sealera. Lekarz zatem decyduje, jaką formę przyjmie 
przygotowywany preparat w zależności od wykony-
wanego zabiegu. Twardsza konsystencja jest prze-
znaczona do naprawy perforacji, wstecznego wypeł-
niania korzenia, leczenia apeksyfikacji korzeniowej, 
resorpcji zewnętrznej i innych zabiegów z dziedziny 
mikrochirurgii endodontycznej, a także do niezbędnej 
terapii miazgi (zranienia). Półpłynna konsystencja 
przeznaczona jest do wypełniania/uszczelniania ka-
nału korzeniowego i zastosowania go wraz z ćwieka-
mi gutaperkowymi oraz leczenia resorpcji wewnętrz-
nej (fot. 2).

Lekarz podczas leczenia kanałowego wielokrotnie 
staje w obliczu skomplikowanej anatomii kanałów, 
które wymagają delikatnych metod opracowania, do-
kładnego ich oczyszczenia w celu wypełnienia szczel-
nie całego systemu kanałowego we wszystkich moż-
liwych wymiarach. Czasami jednak stajemy w obliczu 
na tyle wymagającej anatomii, która wymaga od nas 
innego podejścia. Nie wszystkie przypadki mogą być 
leczone w ten sam sposób. W takich sytuacjach uży-
cie uszczelniacza kanałowego o wysokiej płynności 
oraz cienkiej grubości warstwy, a dodatkowo posia-
dającego właściwości bioaktywne, może przyczynić 
się do sukcesu leczenia endodontycznego. Głównym 
celem leczenia endodontycznego jest leczenie zmian 
okołowierzchołkowych w zapaleniu przyzębia mające 
na celu długoterminowe przeżycie zęba i zachowanie 
jego funkcji. Obecność jakiejkolwiek formy połączenia 
między przestrzenią miazgi a więzadłem przyzębia i/
lub jamą ustną doprowadzi ostatecznie do rozwoju 
lub nawrotu zmiany okołokorzeniowej, co uniemoż-
liwi osiągnięcie zamierzonego celu. W dzisiejszej sto-
matologii dość szeroko wchodzą do użycia materiały 
bioceramiczne/bioaktywne.

Opis przypadku
W poniższym studium przypadku prześledzimy per-
forację dna komory, procedurę naprawczą i kontrolę 
po roku. 35-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu, 
skarżąc się najpierw na utrzymujący się obrzęk w po-
bliżu dziąsła brzeżnego po prawej stronie żuchwy 
w okolicy trzonowca po kilku zabiegach odtwórczych. 
Zgłaszała okresowe występowanie przetoki w tej oko-
licy oraz ciągłą wrażliwość na nagryzanie zęba. Bada-

Fot. 2. Przykład zmieszania NeoMTA2 (Avalon Biomed) do formy plastycznego kitu  
lub półpłynnego sealera

Fot. 1. Preparat NeoPUTTY® firmy Avalon Biomed
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nie kliniczne wykazało odbudowany pierwszy trzo-
nowiec żuchwy z tkliwością od łagodnej do ciężkiej 
podczas opukiwania pionowego i bocznego.

Tkanki miękkie okolicy dziąseł od strony policzka 
były obrzęknięte, łatwo się cofały, a pod naciskiem pal-
ca pojawiły się krwawe wydzieliny. Zbadano głębokość 
przyzębia. Głębokość sondowania wokół zęba była 
normalna. Sondowanie obszaru furkacji policzkowej 
wykazało ubytek na głębokość sondy 9 mm. W ba-
daniu radiologicznym stwierdzono wcześniej leczo-
ny trzonowiec ze sztyftem metalowym przebijającym 
dno komory. W rejonie furkacji widoczna była duża 
zmiana międzykorzeniowa (fot. 3). Pacjentka zgodziła 
się na procedurę naprawy oraz potwierdziła harmono-
gram kontroli radiologicznych. Usunięto uzupełnienia 
koronowe z użyciem koferdamu i z wykorzystaniem 
powiększenia mikroskopu. Za pomocą wiertła dosta-
no się do okolicy sztyftu. Materiał wokół sztyftu został 
usunięty za pomocą ultradźwiękowego instrumen-
tu z użyciem średniej mocy, aby uniknąć rozległego 
uszkodzenia w okolicy mocowania sztyftu. Zastoso-
wanie ultradźwięków w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazówek zegara ułatwiło jego ostateczne po-
luzowanie i wykręcenie. Ostateczną dekontaminację 
komory miazgi i brzegów perforacji przeprowadzono 
przy użyciu 2,5-proc. NaOCl wspomaganego aktywacją 
ultradźwiękową, bez zamiaru wnikania środka płuczą-
cego w miejsce perforacji w celu uniknięcia działania 
drażniącego tkanki okołokorzeniowe. Do uszczelnienia 
ujścia kanałów zastosowano sterylne kawałki taśmy 
teflonowej, zapobiegając przypadkowemu wniknięciu 
bioceramicznego materiału naprawczego w przestrze-
nie kanałów korzeniowych (fot. 4).

Resorbowalna gąbka kolagenowa została upako-
wana w obszarze furkacji przez perforację, aby działała 
jako bariera zapobiegająca wtłaczaniu materiału na-
prawczego i ograniczała materiał naprawczy do miej-
sca perforacji. Kolejną zaletą stosowania resorbowal-
nej gąbki kolagenowej jest kontrolowanie krwawienia 
poprzez aktywację krzepnięcia. Wstępnie zmieszany, 
odporny na wypłukiwanie cement bioceramiczny 
(NeoPUTTY® – Avalon Biomed, TX, USA) został do-
starczony do miejsca perforacji przy użyciu nośnika 
MAP one (Produits Dentaires SA, Vevey, Szwajcaria). 
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Powierzchnia styku dna komory z materiałem na-
prawczym została oczyszczona z nadmiaru materiału 
za pomocą aplikatorów typu mikrobrush. Sterylny, 
lekko wilgotny wacik został umieszczony na mate-
riale naprawczym w celu zwiększenia nawilżenia, 
przyspieszenia wiązania i poprawy właściwości me-
chanicznych utwardzonego materiału w naprawia-
nym obszarze. Na następnej wizycie potwierdzono 
ostateczne związanie NeoPutty poprzez sprawdze-
nie zgłębnikiem jego twardości. Kanały korzeniowe 
wypełniono metodą obturacji na ciepło. Podczas wi-
zyty obturacyjnej odbudowano także rdzeń zęba. 
Tydzień później pacjentka zgłosiła się na odbudowę 
protetyczną w postaci korony. Ząb został przywróco-
ny do normalnego funkcjonowania i kształtu za po-
mocą korony cyrkonowej. Po 8 miesiącach pacjentka 
wróciła na rutynowe badanie kontrolne. Ocena radio-
logiczna leczonego zęba trzonowego wykazała cał-
kowite wygojenie zmiany w furkacji zęba i przyzębia 
wierzchołkowego. Badanie kliniczne wykazało brak 
wrażliwości na pionowe lub poziome opukiwanie. 
W okolicy furkacji nie stwierdzono już defektu son-
dowania, a tkanki dziąseł odzyskały normalną struk-
turę, kolor i kontur. Podczas rocznej wizyty kontrolnej 
pacjentka nadal miała zdrowe tkanki okołokorzenio-

we, co wykazano w radiografii cyfrowej. Nie znale-
ziono ubytków w kości podczas sondowania oraz 
nie stwierdzono klinicznej utraty przyczepu dziąsło-
wego (fot. 5-8).

Podsumowanie
Powodzenie w leczeniu perforacji jatrogennych za-
leży od właściwego doboru materiału bioaktywne-
go, w tym przypadku zastosowano Avalon Biomed 
NeoPUTTY®, a także od zapewnienia prawidłowego 
uszczelnienia koronowego, które ma zapobiec infil-
tracji bakterii i zapewnić długoterminową stabilność 
materiału naprawczego.

Uzasadnienie stosowania NeoPUTTY® w tym 
przypadku z punktu widzenia klinicznego:
1. Potrzeba materiału, który ma dobre właściwości 

adaptacyjne i korzystną konsystencję, aby można 
go było łatwo i precyzyjnie umieścić w obszarze 
perforacji.

2. Zapotrzebowanie na materiał o doskonałej bio-
kompatybilności i właściwościach bioaktywnych, 
aby wspomóc gojenie ogromnych zmian mię-
dzykorzeniowych; zakładano, że takie właściwo-
ści wspomagają gojenie przyzębia ubytku zwią-
zanego z perforacją. 
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