Kompleksowy poradnik na temat leczenia kanałowego
Dowiedz się, jak wygląda wizyta krok po kroku, ile trwa leczenie oraz jakie są koszty
Nieleczona próchnica może doprowadzić do konieczności poddania się leczeniu kanałowemu. Jest to
niezbędne, by uniknąć ewentualnego usuwania zęba. Zdrowe zęby, bez ubytków nie tylko podnoszą
naszą atrakcyjność, ale również pozwalaną uniknąć deformacji twarzy przy dużej ilości braków
zębowych oraz zaburzeń pracy układu trawiennego. Argumentów przemawiających za koniecznością
regularnych wizyt u stomatologa jest mnóstwo, zatem kiedy ząb kwalifikuje się do leczenia kanałowego
i na czym ono polega?
Kiedy należy udać się do stomatologa?
Próchnica, która nie jest leczona od dłuższego czasu wnika w coraz głębsze warstwy zęba, atakując
zębinę, a potem miazgę. Gdy zmiany chorobowe nie są możliwe do wyleczenia innymi sposobami
niezbędne jest oczyszczenie kanału zębowego z chorej miazgi. Jednak nie tylko nieodpowiednia higiena
jamy ustnej, a co za tym idzie pojawienie się próchnicy jest odpowiedzialne za choroby zębów,
konieczność leczenia kanałowego może wynikać z pęknięcia lub złamania zęba, uszkodzenia miazgi
spowodowane urazem zęba. Nieleczone zęby mogą doprowadzić do silnego bólu oraz wytworzenia
ropnia. Zmagamy się wówczas z nadwrażliwością zębów na zimno i ciepło, bólem podczas żucia,
przebarwieniem zęba, a nawet powiększenie węzłów chłonnych przez obrzęk tkanek przylegających do
zębów.
Leczenie kanałowe - na czym polega?
Zabieg leczenia kanałowego polega na usunięciu miazgi z komory zęba. Przed zabiegiem stomatolog
musi prześwietlić ząb i ocenić jak duże nastąpiły uszkodzenia. Jeżeli jest szansa na uratowanie zęba
niezbędne jest leczenie kanałowe.
Czy leczenie kanałowe boli? To pytanie nasuwa się każdemu, kto zdecydował się na leczenie zęba.
Miazga składa się z nerwu i naczyń krwionośnych, dlatego zalecane jest znieczulenie podczas zabiegu,
jakim jest leczenie kanałowe. To, czy leczenie boli zależy oczywiście od tego, czy skorzystamy ze
znieczulenia. Obecnie precyzyjne znieczulenia i nowoczesne urządzenia dentystyczne nie powodują
odczuwanie nieprzyjemności.
Podczas leczenia następuje dezynfekcja, czyli zostają usunięte wszystkie bakterie z wnętrza zęba.
Pacjenci często chcą się dowiedzieć ile trwa leczenie kanałowe zęba. Jest to zabieg pracochłonny i musi
być wykonany z dużą precyzją. Szczególnie leczenie kanałowe pod mikroskopem pozwala na
zwiększenie trwałości, jak i skuteczności przeprowadzanego zabiegu, dlatego warto poświęcić około 2
godzin na leczenie kanałowe. Ile trwa zabieg zależy również od stomatologa, jednak zawsze warto
zdecydować się na osobę niezwykle dokładną, by cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem dłużej.
Leczenie kanałowe krok po kroku
Pacjenci czasami nie otrzymują dokładnej informacji od dentysty na czym polega leczenie kanałowe
zęba i jakie są kroki wykonania zabiegu. Dobry stomatolog powinien odpowiedzieć na wszystkie
pytania i opowiedzieć o etapach leczenia kanałowego, dzięki temu pacjent może być spokojniejszy. Jak
przebiega leczenie kanałowe krok po kroku?
1. Przygotowanie do zabiegu

Dentysta prześwietla ząb i wykonuje znieczulenie miejscowe. Konieczne będzie założenie koferdamu,
czyli gumy izolującej ząb, która utrzymuje odpowiednią suchość zęba oraz zabezpiecza przed
dostaniem się drobnoustrojów zawartych w ślinie do zęba.
2. Oczyszczanie kanału
Po zabezpieczeniu pola zabiegowego lekarz odsłania ujścia kanałów i usuwa miazgę. Podczas
oczyszczania nowoczesne kliniki dentystyczne używają specjalnego mikroskopu endodontycznego,
który umożliwia wgląd do zęba, z powiększeniem do 25 razy. Dzięki temu zabieg jest niezwykle
dokładny i precyzyjny.
3. Wypełnienie kanału
Kanały zęba muszą być bardzo dokładnie wypełnione specjalnym materiałem, aby do wnętrza zęba nie
przenikały bakterie. Po wypełnieniu zęba należy jeszcze raz wykonać prześwietlenie, a następnie
odbudować naturalny kształt zęba i pokryć go specjalnym preparatem, którego kolor dopasowuje się
do koloru pozostałych zębów.
Czy leczenie kanałowe jest szkodliwe dla zdrowia?
Po zabiegu leczenia kanałowego ząb pozostaje martwy, ponieważ zostały usunięte z niego tkanki
odpowiedzialne za unerwienie i ukrwienie. Jest to konieczne, by uratować funkcjonalność zęba. Jeżeli
nie zdecydujemy się na leczenie kanałowe to możemy dokonać ekstrakcji zęba, czyli jego usunięcia.
Jest to zdecydowanie bardziej poważny zabieg. Drugą możliwością jest pozostawienie w stanie
obecnym zęba, co jest niezwykle ryzykowne, ponieważ miazga jest źródłem agresywnych bakterii,
które mogą zaatakować sąsiednie zęby. Ponadto w tym przypadku stany ropne i zapalenie przenoszą
się na inne części ciała. Tak więc leczenie kanałowe, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie leczyć, a
nie szkodzić zdrowiu. Negatywne skutki dla zdrowia może przynieść tylko niezdecydowanie się na
zabieg. Czasami zdarzają się powikłania podczas leczenia kanałowego, ale tylko w przypadku
niekompetentnego lekarza.
Ile kosztuje leczenie kanałowe?
Ceny leczenia kanałowego zależą od doświadczenia lekarza. Zabieg jest decyzją, która wpływa na nasze
życie, dlatego warto wybrać sprawdzoną klinikę na leczenia kanałowe. Cena zależy od ilości kanałów,
które są poddawane leczeniu. Leczenie zębów jednokorzeniowych kosztuje mniej niż leczenie zębów
posiadających więcej kanałów, takich jak przedtrzonowce i trzonowce. Dla przykładu ząb 1 będzie
kosztował 400 zł z wykorzystaniem mikroskopu, bez jego udziału cena będzie wynosiła 300 zł.
Powtórne leczenie kanałowe przy użyciu mikroskopu będzie wynosić cenę leczenia kanałowego oraz
dodatkowo 100 zł za każdy kanał. W cenie jest oczywiście prześwietlenie RTG, znieczulenie, koferdam
oraz ewentualny opatrunek. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym cennikiem. Leczenie kanałowe
(Kraków) jest oferowane przez wiele klinik dentystycznych, warto jednak zdecydować się na
doświadczonych stomatologów, którzy wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania.

