
Cazul I
Pacientul s-a prezentat cu durere în 
antecedente la nivelul zonei mandibu-
lare drepte. După testele de vitalitate 
am pus diagnosticul de inflamaţie 
pulpară cronică ireversibilă cauzată de 
obturaţia coronară debordantă și 
infiltrată de la nivelul 4.5.  
(Fig. 1 – situaţia clinică iniţială)

Pașii tratamentului: 
1. Am îndepărtat obturaţia veche și 
leziunea carioasă subiacentă realizând 
în același timp cavitatea de acces, 
după care am realizat build-up-ul 
preendodontic.
2. Am negociat manual canalul cu un 
C+ #10, stabilind lungimea de lucru 
iniţială.
3. Am început prepararea cu Slider-ul, 
care deși este un 16.02, la fel ca și 
Proglider, prezintă o formă de paralelo-
gram pe secţiune iar senzaţia a fost 
diferită. 
După ce am obţinut o cale de alunecare 
predictibilă, am continuat prepararea cu 
Shaper-ul care înlocuiește cele două 
instrumente S1 și S2 din sistemul 
ProTaper Gold. 
Ulterior, am lărgit canalul cu F1(20.07), 
F2(25.08), F3(30.09) care, chiar dacă 
au aceeași conicitate apicală cu instru-
mentele F1, F2, F3 din sistemul 
ProTaper Gold, nu au preparat la fel de 
invaziv. Sunt cel puţin la fel de flexibile 

dar mai conservative. Am încheiat pre-
pararea cu F3, 30.09, dar pare ca am 
preparat la o dimensiune de 30.06.
4. Am irigat cu hipoclorit de sodiu și 
EDTA și am obturat prin condensare 
verticală la cald folosind AH Plus 
Bioceramic sealer. Back-fill-ul nu a fost 
finalizat deoarece urmează cimentarea 
unui dispozitiv din fibră de sticlă și  
restaurarea protetică a acestuia.(Fig. 2)
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Abstract
If we intend to compare the treatment plan needed to achieve a healthy smile with the design of a house, then the endodontic 
specialist is the one who makes the foundation, the base that will support future restorations that will beautify the patient’s 
appearance. In order to be able to achieve a successful endodontic treatment, an efficient, simple, fast and comfortable  
protocol is needed.
ProTaper Ultimate is a series of instruments that address the 3 steps of endodontic treatment: preparation, irrigation and three-
dimensional root canal obturation. The ProTaper Ultimate system consists of 8 instruments that can be used to treat various 
clinical cases. This preparation system is the first to combine the efficiency of 3 different heat treatments: M-wire, gold and blue 
to maximize the flexibility needed to perform an anatomical preparation and reduce the risk of accidents such as decalibration 
of the apical foramen, creating a ledge or separation of instruments. They were launched alongside the “deep shape” concept. 
“Deep shape” is the shape left by the last apical millimeters of these instruments after their use. This specific form offers certain 
benefits such as: the removal of a larger amount of dentin in the apical area, the area where there may be a higher  
concentration of microorganisms; space for a larger volume of irrigant and efficient disinfection; creating an apical control area 
that prevents the extrusion of irrigant or sealing material; allows improved adaptation of gutta-percha cones.
Keywords: ProTaper Ultimate, endodontics, preparation, irrigation, obturation, root canals, apical foramen, efficient disinfection, 
access cavity, apical conicity, vertical hot condensation, irrigation protocol, sealer

Rezumat
Dacă dorim să comparăm planul de tratament necesar pentru realizarea unui zâmbet sănătos cu proiectarea unei case, 
atunci specialistul în endodonţie este cel care realizează fundaţia, baza care va susţine viitoarele restaurări ce vor înfrumuseţa 
aspectul pacientului. Pentru a putea realiza un tratament endodontic de succes este nevoie de un protocol eficient, simplu, 
rapid și confortabil. 
ProTaper Ultimate reprezintă o serie de instrumente care se adresează celor trei etape ale unui tratament endodontic: prepara-
rea, irigarea și obturarea tridimensională a canalelor radiculare. Gama ProTaper Ultimate este compusă din opt instrumente 
cu ajutorul cărora se pot trata diverse cazuri clinice. Acest sistem de preparare este primul care combină eficienţa a trei trata-
mente termice diferite: M-wire, gold și blue pentru a maximiza flexibilitatea necesară realizării unei preparaţii anatomice și a 
scădea riscul accidentelor precum decalibrarea foramenului apical, crearea unui prag sau separaţia instrumentelor. Acestea 
au fost lansate alături de conceptul „deep shape”. „Deep shape” reprezintă forma lăsată la nivelul ultimilor milimetri apicali, de 
aceste instrumente, în urma folosirii lor. Această formă specifică oferă anumite beneficii precum: îndepărtarea unei cantităţi 
mai mari de dentină în zona apicală, zona în care poate exista o concentraţie mai mare de microorganisme; spaţiu pentru un 
volum mai mare de irigant și o dezinfecţie eficientă; realizarea unei zone de control apical care previne extruzia de irigant sau 
material de sigilare; permite o adaptare înbunătăţită a conurilor de gutapercă.
Cuvinte-cheie: ProTaper Ultimate, endodonţie, preparare, irigare, obturare, canale radiculare, foramen aplical, dezinfecţie 
eficienţă, cavitate de acces, conicitate apicală, condensare verticală la cald, protocol de irigare, sigilant

Curiozitatea m-a determinat să încerc instrumentele ProTaper Ultimate pentru a prepara câteva cazuri clinice care au fost 
obturate cu ajutorul Ah Plus Bioceramic Sealer și a conurilor de gutapercă specifice sistemului. Vă prezentăm cazurile în 
cele ce urmează:
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Fig. 1 – situaţia clinică iniţială
Fig. 2 – situaţia clinică după tratament și obturare prin 
condensare verticală la cald cu AH Plus Bioceramic Sealer
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Cazul II
Pacientul, trimis de către un stomato-
log colaborator, s-a prezentat după 
îndepărtarea lucrării protetice, sub 
care se afla o obturaţie veche infiltrată. 
(Fig. 3) 

Am început tratamentul: după izolare, 
am curăţat dintele și am descoperit 
camera pulpară în care se afla un 
pulpolit care acoperea în întregime 
orificiile canalelelor radiculare. 
După îndepărtarea pulpolitului, am 
început negocierea canalelor radiculare 
de la #10, însă acesta nu a reușit să 
atingă lungimea de lucru. Am încercat 
ulterior și cu #08 însă doar #06 a putut 
ajunge la nivelul foramenului apical. 
Odată stabilită lungimea de lucru, am 
realizat calea de alunecare rotativă cu 
ajutorul Slider-ului, continuând pre-
pararea cu Shaper-ul și F1, F2, F3 
care au preparat fără niciun fel de difi-
cultate canalele radiculare. După pre-
pararea celor 3 canale principale, am 
abordat și MV2 cu aceeași secvenţă, 
dar am finalizat prepararea cu F1 deo-
arece canalele meziale comunicau. 
Protocolul de irigare a constat în hipo-
clorit de sodiu și EDTA, după care am 
obturat prin tehnica de condensare 
verticală la cald folosind AH Plus 
Bioceramic Sealer. (Fig. 4) Back-fill-ul 
nu a fost finalizat la nivelul canalului 
palatinal deoarece urmează restaurar-
ea cu un pivot de fibră de sticlă.

Cazul III 
Pacientul s-a prezentat cu durere în 
timpul funcţiei masticatorii la nivelul 
zonei mandibulare stângi. 

Acesta prezentata o obturaţie infiltrată 
la nivelul 3.6, durere la percuţie și 
niciun răspuns la testele de vitalitate 
(Fig. 5). S-a decis realizarea unui 
tratament endodontic. 
După izolarea cu digă s-a îndepărtat 
obturaţia și leziunea carioasă 
subiacentă, deschizând camera 
pulpară. S-a realizat build-up-ul 
preendodontic cu ajutorul matricilor 
Palodent V3. 
Am negociat manual canalul cu un C+ 
#10, stabilind lungimea de lucru iniţială. 
Am început prepararea mecanică cu 
ajutorul Slider-ului pentru a realiza o 
cale de alunecare predictibilă con-
tinuând prepararea cu ajutorul Shaper-
ului, îndepărtând interferenţele din tre-
imea coronară și medie. Am continuat 
prepararea cu F1 și F2 iar pentru 
canalul distal am folosit F3. 
Odată finalizată prepararea mecanică 
am irigat copios cu hipoclorit de sodiu 
care a fost activat mecanic și termic. 
Am obturat cu sealer-ul AH Plus 
Bioceramic sealer și conurile de sistem 
prin tehnica de condensare verticală la 
cald. La nivelul canalelor meziale se 
pot observa canale laterale.

Concluzii
Terapia endodontică de succes 
necesită modelarea, curăţarea și obtu-
rarea canalului radicular. Pregătirea 
mecanică necesară a canalului 
generează debriduri, care pot compro-
mite etanșarea obturaţiei canalului 
radicular. Îndepărtarea resturilor și a 
stratului de frotiu prin irigare este mai 
puţin previzibilă în porţiunea apicală 
decât în partea coronală a canalului și 
poate fi influenţată semnificativ de 
forma canalului apical. Cu ProTaper, 
Dentsply Sirona a introdus pe piaţă 
conceptul unic de formă adâncă 
(conicitate apicală ridicată). 

În consecinţă, filozofia formei adânci a 
devenit, de asemenea, o parte inerentă 
a noului sistem de ace ProTaper 
Ultimate™ și este obţinută prin combi-
narea acelor special concepute. 
Prin urmare, putem concluziona că 
sistemul ProTaper Ultimate este un 
sistem sigur, predictibil și eficient. Vom 
urmări evoluţia acestor cazuri în timp, 
însă succesul clinic se poate observa 
încă de la început, în parte datorită 
acestei soluţii complete, ProTaper 
Ultimate, combină cea mai recentă 
generaţie de ace ProTaperTM, un pro-
ces de dezinfecţie îmbunătăţit și 
obturaţia dedicată, pentru a susţine 
perfect fluxul de lucru.
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Fig. 3 – Situaţia iniţială

Fig. 4 – Prepararea celor 3 canale principale și obturarea 
prin tehnica de condensare verticală la cald cu AH Plus 
Bioceramic Sealer

Fig. 5 – Situaţia clinică iniţială

Fig. 6 – Situaţia finală după obturare


