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Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας
H στήλη της

Κατευθυντήριες οδηγίες για την άσκηση της Ενδοδοντίας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19

H Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία (EEE) εξειδικεύοντας τις γε-

νικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας  στην αντιμετώπιση ενδοδοντικών περιστατικών 

προτείνει μια σειρά από μέτρα και συστάσεις που θα πρέπει να 

τηρούνται τόσο πριν την προσέλευση των ασθενών, όσο και 

κατά την οδοντιατρική εργασία, διασφαλίζοντας την προστα-

σία τόσο των ασθενών, όσο και των οδοντιάτρων και του βοη-

θητικού προσωπικού.

Α. Πριν την προσέλευση ασθενών:
•  Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον 

ασθενή, εκτός από τις ερωτήσεις που 
σχετίζονται με τον COVID, ερωτήσεις 
σχετικές με το ενδοδοντικό του πρόβλη-
μα κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για τον 
προγραμματισμό των ραντεβού. Θα πρέ-
πει να γίνεται κατανοητό στους ασθενείς 

ότι θα προηγηθούν όσοι έχουν επείγουσα 
ανάγκη με κύρια κριτήρια την ύπαρξη οι-
δήματος και πόνου μη ανταποκρινόμενου 
στα αναλγητικά, χωρίς αυτό να σημαίνει 
πως δεν θα προγραμματισθούν κατά το 
δυνατόν έγκαιρα και τα υπόλοιπα περι-
στατικά.

•  Ο προγραμματισμός των ραντεβού 

γίνεται έτσι, ώστε να μεσολαβούν 30’ ανά-
μεσα στα ραντεβού, για να αερίζεται επαρ-
κώς ο χώρος εργασίας και να αποφεύγεται 
ο συγχρωτισμός ασθενών στην αίθουσα 
αναμονής.

•  Οι ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες να αντιμετωπίζονται στην αρχή 
της ημέρας.

Β. Κατά την εργασία:
•  Προηγείται στοματόπλυμα με διάλυμα υπε-

ροξειδίου του υδρογόνου 1% ή ιωδιούχου 
ποβιδόνης 0.2 % για 1’. Η χλωρεξιδίνη δεν 
είναι αποτελεσματική.

•  Ο ελαστικός απομονωτήρας χρησιμο-
ποιείται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ σε όλα τα στά-
δια της ενδοδοντικής θεραπείας με κάλυ-
ψη και της μύτης του ασθενούς.

•  Μετά την εφαρμογή του ελαστικού απο-
μονωτήρα γίνεται απολύμανση δοντιού, 
αρπάγης, ελαστικού με διάλυμα υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου 3% και στη συνέ-
χεια με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 
2,5%.

•  Η ποσότητα καταιονισμού νερού κατά 
τη χρήση του αερότορ περιορίζεται και 
όπου είναι δυνατόν χρησιμοποιείται μικρο-
μότορ.

•  Χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει η δυνατότη-
τα, διπλή χειρουργική αναρρόφηση, 
μια για το σάλιο του ασθενούς και μια ξεχω-
ριστή για τους διακλυσμούς και την αναρ-
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Αυτό το βιβλίο βοηθά τους επαγγελµατίες της στοµατικής υγείας να περιηγηθούν µε επιτυχία

σε κάθε στάδιο της ενδοδοντικής επαναθεραπείας ξεκινώντας από την κατανόηση των ενδείξεων

για  την επανάληψη της θεραπείας και φτάνοντας στην βέλτιστη επανέµφραξη του ριζικού σωλήνα. 

Έχοντας την υπογραφή µιας οµάδας έµπειρων ειδικών, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο διερευνά

τις διάφορες επιλογές και προσεγγίσεις επαναθεραπείας και βασίζεται σε στοιχεία από

τη βιβλιογραφία και την εµπειρία από την κλινική πράξη για να κάνει συστάσεις για τα πιο 

προβλέψιµα πρωτόκολλα και τεχνικές. 

Οι συγγραφείς αναλύουν τις παραµέτρους για την αρχική επιτυχία στην ενδοδοντική θεραπεία και 

παρουσιάζουν τα νέα υλικά και εργαλεία, καθώς και τα τεχνολογικά µέσα που είναι διαθέσιµα για 

την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Καλύπτουν τη διαχείριση των επιπλοκών κατά την 

πρώτη θεραπεία, µε έµφαση στη σωστή εκ νέου πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες, ακόµη

και όταν αυτοί είναι ενασβεστιωµένοι.
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Κατά την τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον ασθενή, 
εκτός από τις ερωτήσεις 
που σχετίζονται με τον 
COVID, διευκρινίσεις 
σχετικές με το ενδοδοντικό 
του πρόβλημα, κρίνονται 
ιδιαίτερα χρήσιμες για 
τον προγραμματισμό 
των ραντεβού, καθώς 
θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στους 
ασθενείς που χρήζουν 
επείγουσας θεραπείας.
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ρόφηση υγρών τουλάχιστον κατά τη χρήση 
αερότορ.

•  Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της χρήσης της 
υδραεροσύρριγας. Η έκπλυση είναι προτι-
μότερο να γίνεται με σύριγγα διακλυσμών 
και φυσιολογικό ορό, ενώ το στέγνωμα με 
βύσματα βαμβακιού.

•  Η χρήση των υπερήχων να περιορίζεται 
στην απολύτως απαραίτητη (απομάκρυνση 
ενασβεστιώσεων, αφαίρεση σκληρών εμ-
φρακτικών υλικών).

•  Η χρήση μικροσκοπίου κατά τη διάρκεια 
παραγωγής αερολύματος να γίνεται λελογι-
σμένα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυσκολία 
απολύμανσης των επί μέρους τμημάτων 
του. ΄Οταν δεν δημιουργείται αερόλυμα, 
το μικροσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κανονικά.

•  Η ολοκλήρωση της ενδοδοντικής 
θεραπείας σε μία συνεδρία όπου δεν 
αντενδείκνυται είναι η προτιμητέα προ-
σέγγιση, με την προϋπόθεση πως δεν θα 
υπονομεύεται η ποιότητα της παρεχόμενης 
θεραπείας.

•  Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών απαιτεί συνήθως τον ίδιο ή και 
περισσότερο χρόνο από ένα προγραμματι-
σμένο ραντεβού. Κατά συνέπεια θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται η χρονική διαθεσιμότητα 
ώστε να μην παρεμβάλλονται μεταξύ των 
προκαθορισμένων ραντεβού, διαταράσσο-
ντας την τήρηση των μέτρων προστασίας.

•  Η χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 
μπορεί να πραγματοποιείται, προϋποθέτει 
όμως, παρουσία βοηθού.

•  Οι επανεξετάσεις αναβάλλονται, και μάλι-
στα όταν ο ασθενής αναφέρει κατά την τη-
λεφωνική επικοινωνία πως δεν έχει κανένα 
πρόβλημα με το υπό εξέταση δόντι.

•  Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής 
θεραπείας, η επικοινωνία μεταξύ συναδέλ-
φων (αποστολή ακτινογραφιών και αναφο-
ράς ενδοδοντικής θεραπείας) πραγματοποι-
είται με ηλεκτρονικά μέσα.
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Το Δ.Σ. της ΕΕΕ θα ήθελε να εκφράσει τις 
θερμές του ευχαριστίες στη συνάδελφο και 
μέλος της ΕΕΕ κ. Αγάπη Ζερβάκη για την 
επιμέλεια του παραπάνω κειμένου!

Ο ελαστικός 

απομονωτήρας 

χρησιμοποιείται 

ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ 

σε όλα τα στάδια 

της ενδοδοντικής 

θεραπείας με κάλυψη 

και της μύτης

του ασθενούς.

~

Η ΕΕΕ έχει δηµιουργήσει τρία 

φυλλάδια, στα οποία επεξηγεί 

απλά, κατανοητά, αλλά όχι 

απλοϊκά, τη διαδικασία 

της ενδοδοντικής θεραπείας 

σε διάφορες περιπτώσεις και 

κατηγορίες δοντιών. Τα φυλλάδια 

αυτά, πλούσια σε φωτογραφικό 

υλικό, επιτρέπουν στον ασθενή 

να καταλάβει το πρόβληµα του 

δοντιού του, να λύσει τις απορίες 

του και να ξεπεράσει το άγχος του.

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε: 210 3814939

20 ευρώ / 100 τεµ.


