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IntrakaulInė nejautra su QuIcksleeper

protokolas Ir semInaras
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SVARBU: peRSk Aitykite pRieš nAUdojimą



intRAkAUlinė nejAUtRA
2 intRAkAUlinėS nejAUtRoS BūdAi
oSteocentRinė nejAUtRA iR tRAnSkoRtikAlinė nejAUtRA

Ir osteocentrinė, ir transkortikalinė nejautra yra intrakaulinės nejautros rūšys.

ĮRANGA
- DHT 30G – 16mm adata suaugusiems
-  DHT 27G - 16 mm adata suaugusiems,  

kai yra platus tarpdantis

- DHT 30G – 9mm adata vaikams

ĮRANGA 
DHT 27G – 16mm adata

Ar injekcijos vietoje yra 
pertvara?

Atlikite osteocentrinę 
nejautrą

Atlikite transkortikalinę 
nejautrą

Osteocentrinė nejautra Transkortikalinė nejautra

TAIP NE (bedantis plotas, 
retromolarinis trikampis...)

2

KAMPAS  
15° - 30° pagal šaknies ašį.

INJEKCIJOS GYLIS
Mažiausiai 3/4 adatos ilgio, kad priartėti prie šaknies 
viršūnės (didesnis efektyvumas) ir suleisti toliau nuo pertvaros 
(panaikinama nekrozės rizika).

JAUSMAS DŪRIO METU
Lengvai praeinama per visus kaulo sluoksnius.

KAMPAS 
Durti statmenai į kortikalinį kaulą

INJEKCIJOS GYLIS
Sustokite iš karto, pajutus «spragtelėjimą», rodantį, 
kad pradūrėte kortikalinį sluoksnį. Paprastai niekada 
neįduriama daugiau negu pusė adatos ilgio.

JAUSMAS DŪRIO METU
Duriama per vieną storą kaulo sluoksnį.
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Įžanga

Principas

intRAkAUlinėS nejAUtRoS

chARAkteRiStikoS

Osteocentrinės ir transkortikalinės nejautros metu anestetikas leidžiamas tiesiai į spongiozinį kaulą. Kiek 
dantų bus nuskausminti, kokia bus nejautros trukmė ir efektyvumas priklauso nuo 3 faktorių: 
1- VIETA: daugiau anestetiko reikia ten, kur yra didesnis kaulo tūris injekcijos vietoje (užpakalinė zona).
2-  PRODUKTAS: kuo didesnė vazokonstriktoriaus koncentracija, tuo nejautra bus efektyvesnė ir ilgiau 

trunkanti.
3-  KIEKIS: leidžiamas anestetiko kiekis apskaičiuojamas pagal spongiozinio kaulo tūrį, nejautros zonos dydį ir 

reikiamą trukmę.

Atsižvelgiant į šiuos 3 faktorius, galima nuskausminti nuo 2 iki 8 dantų su viena anestetiko karpule, ją suleidus 
viena injekcija, o nejautra trunka nuo 45 iki 60 minučių.

- Pacientai: Suaugusieji - Vaikai.
- Pritaikymas: bet kokios danties gydymo procedūros, danties rovimas. Taip pat rekomenduojama gydant pulpitą.

- Sunkus priėjimas prie viršutinių protinių dantų. Tokiu atveju naudokite infiltracinę nejautrą.
-  Kaulo infekcija arba labai siauras tarpdantis: atlikite intrakaulinę nejautrą distaliau nuo gydomos zonos 

arba pasirinkite kitą nejautros būdą.
-  Specifiniai klinikiniai atvejai (parodontozė, periapikalinė infekcija): smulkiau skaitykite 17 psl. «Klausimai 

ir sprendimai».
- Anestetikas: vadovaukitės anestetiko gamintojo rekomendacijomis.
- Naudokite tik DHT adatas, pritaikytas darbui su QuickSleeer.

Viršutinis žandikaulis: anestetikas pasiskirsto distaliai ir medialiai. Pasirinkite lengviausiai pasiekiamą 
injekcijos vietą.
Apatinis žandikaulis: anestetikas pasiskirsto daugiausiai medialiai. Injekuokite distaliau už gydomo danties, 
ypač esant pulpitui arba audinių uždegimui.

Indikacijos

Kontraindikacijos ir apribojimai

Pasiskirstymas

danties nejautrai 
dažniausiai pakanka 
1/2 karpulės

Danties nejautrai 
dažniausiai reikia  
1 karpulės

+

injekcijos vieta

Pasiskirstymo pavyzdžiai:

2

1

3

4



Rekomenduojama naudoti vazokonstriktorių, kuris padidina efektyvumą ir sumažina sisteminį 
anestetiko toksiškumą.
Apskaičiuokite reikalingą anestetiko kiekį ir nustatykite jo naudojimo kontraindikacijas (pvz., 
aritmijos, vaistų sąveika) vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis.
Vazokonstriktoriaus koncentracija intrakaulinei nejautrai:
-  1/200 000 : besimptominio danties gydymas arba rovimas be periodonto ligų.
-  1/100 000 arba 1/80 000 : prailgina nejautros laiką, padidina efektyvumą, reikia mažesnio kiekio, tinka 

gydant pulpitą.

Produktas5

Nejautra gaunama iš karto ir nereikalingas joks papildomas nuskausminimas (liežuvio ar gomurio). 
Nereikia keleto injekcijų dedant dantenų apsaugą.

Papildoma nejautra6

Minkštieji audiniai nuskausminami tik dalinai (arčiausiai esanti dantenų sritis). Būna tik lengvas šalia esančių 
minkštųjų audinių aptirpimas, praeinantis per 30 minučių.
Jei atlikdami osteocentrinę nejautrą adatą įduriate pakankamai giliai (ne mažiau 3/4 jos ilgio), 
nekrozės rizikos nėra. Būtina visada vengti leisti anestetiką į kortikalinę pertvaros dalį, nes galite 
sukelti jos nekrozę.

Pooperaciniai šalutiniai poveikiai7

Kortikalinis ir spongiozinis kaulas neturi įnervacijos, todėl osteocentrinė ir transkortikalinė injekcija yra visiškai 
neskausminga.
Galite perspėti pacientą, kad bus girdimas nedidelis ūžimas ir lengva vibracija, bet skausmo nejaus.
Paprastai pakanka 5 - 8 QuickSleeper rotacinių ciklų*, kad įdurtumėte adatą pakankamai giliai viršutiniame ir 
apatiniame žandikaulyje.

* Rotacinį ciklą sudaro rotacija ir pauzė, trunkančios po vieną sekundę, spaudžiant rotacinį pedalo klavišą.

Beskausmė8

4



Osteocentrinė ir transkortikalinė nejautra atliekama trimis žingsniais: 
Tik antras žingnis skiriasi atliekant osteocentrinę arba transkortikalinę nejautrą.

oSteocentRinė iR tRAnSkoRtikAlinė nejAUtRA:

AtlikimAS

5

Protokolas

1 ŽINGSNIS

2 ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

Fiksuotos gleivinės 
nuskausminimas (smulkiau 6-7 psl.)

Injekcija į spongiozinį kaulą ir  
adatos ištraukimas (smulkiau 12-13 psl.)

Osteocentrinė 
perforacija 

(smulkiau 8-9 psl.)

Transkortikalinė 
perforacija  

(smulkiau 10-11 psl.)

ARBA
2a 2b
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1 ŽINGSNIS Beskausmis fiksuotos gleivinės 
nuskausminimas

Pasirinkite tinkamą adatą pagal nejautros būdą (osteocentrinė ar 

transkortikalinė). 

Osteocentrinė: 30G-16mm suaugusiems, 30G-9mm vaikams

Transkortikalinė arba osteocentrinė suaugusiems su plačiu tarpdančiu: 

27G-16mm.

1

Odontologo padėtis, atliekant nejautrą 
viršutiniams ar apatiniams priekiniams 
dantims

Odontologo padėtis visais 
kitais atvejais

Pasukite paciento galvą +/- 45°, kad turėtumėte gerą 
priėjimą ir matomumą.

Jei esate kairiarankis, pakeiskite 8-9 val. padėtį į 3-4 val.

Atsisėskite, kaip parodyta žemiau, ir pasukite paciento galvą taip, kad turėtumėte gerą priėjimą ir 

gerai matytumėte injekcijos vietą.
2

9 3

6

 12

39

6



+/- 45°

Laikykite antgalį kuo arčiau adatos ir patogiai atremkite  

ranką, kad injekcija būtų kuo tikslesnė.

Nustatykite IO injekcijos rėžimą. 

Jei pacientas labai jautrus, nustatykite Lo rėžimą.
3
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Laikykite adatą šalia osteocentrinės ar transkortikalinės perforacijos vietos:

•  Adatos pasvirimo kampas beveik lygiagrečiai gleivinei leidžia įdurti labai negiliai, 

neliečiant antkaulio (žr. pav. žemiau).

•  DHT adatos indikatorius turi būti tiesiai virš gleivinės (žr. raudonus apskritimus 

paveikslėliuose žemiau). Tokia adatos padėtis* leidžia pradėti injekciją iš karto palietus 

gleivinę ir sumažina injekcijos gylį (žr. paveikslėlį kairėje).

Elkitės atsargiai ir gleivinę įdurkite tik kelias dešimtąsias 

milimetro, nepaliesdami jautrios antkaulio zonos.

Injekcija  

Atsiradęs balkšvas plotas rodo, kad antkaulis nuskausmintas (dažniausiai pakanka 

kelių anestetiko lašų).

Jei naudojate didesnės koncentracijos vazokonstriktorių (1/80 000 or  

1/100 000), suleiskite tik kelis lašus (ne daugiau 1/8 karpulės), kad išvengti 

papilos nekrozės rizikos.

* DHT adatos indikatoriaus vieta atitinka adatos briaunos padėtį.
Kitos adatos neturi tokio indikatoriaus.

Antkaulis

Adatos padėtis, atliekant  
nejautrą viršutiniams ar apatiniams  
priekiniams dantims

Adatos padėtis visais kitais 
atvejais

Adatą laikant beveik lygiagrečiai gleivinei, injekcija 
būna neskausminga.

4

5

6

Protokolas
G

re
iti

s

10 sek.

Adatos DHT
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2A ŽINGSNIS Beskausmė osteocentrinė 
perforacija

Laikykite antgalį kuo arčiau adatos ir 

patogiai atremkite ranką, kad injekcija būtų 

kuo tikslesnė. Kad pasiektumėte apatinius 

krūminius dantis, antgalį reikės laikyti toliau 

nuo adatos.

1

2

9

Nespauskite antgalio ir laikykite jį kaip galima stačiau.

Lengviau pasiekti zoną už 6 danties, kai paciento burna pusiau pražiota.

Jei esate kairiarankis, pakeiskite 8-9 val. padėtį į 3-4 val., o 1 val. į 11 val.

Odontologo padėtis nuskausminant 
viršutinį žandikaulį.

Atsisėskite, kaip parodyta žemiau, ir pasukite paciento galvą taip, kad turėtumėte gerą priėjimą ir 

gerai matytumėte injekcijos vietą.

12

3

6



+/- 45°

3

12

6

9

+/- 45°



Pasukite paciento galvą +/- 45°, kad turėtumėte 
gerą priėjimą ir matomumą.

Pasukite paciento galvą +/- 45°, kad turėtumėte 
gerą priėjimą ir matomumą.

Odontologo padėtis nuskausminant 
apatinį žandikaulį.
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4

5

nuo  
15 iki 30°

Buko-lingvalinė padėtisMedio-distalinė padėtis

BDM L

3 Įsitikinkite, kad adatos vieta teisinga  

- Kontakto vieta yra tarpdančio vidurys, papilos viršūnė

- Medio-distalinis kampas lygiagretus šaknies ašiai,

- Buko-lingvalinis kampas 15° - 30° šaknies ašiai.

Tokia pozicija naudojama ir viršutiniam, ir apatiniam žandikauliui

Visada palieskite kaulo paviršių, prieš įjungdami rotaciją (1).

Nesilaikant šios taisyklės, galite sužeisti paciento gleivinę.

Įsitikinkite, kad lūpos apsauga netrukdo injekcijai, besiremdama į gretimus dantis (2).

Elkitės atsargiai. Pradėkite rotaciją, nuolat spausdami rotacinį pedalo klavišą. 

Nespauskite adatos, bet lėtai durkite jai rotuojant. Darant osteocentrinę nejautrą, 

pajausite, kaip adata perforuoja 2-3 skirtingo tankio kaulo sluoksnius. Tai rodo, kad 

adatą duriate teisingai. Įdurkite ne mažiau 3/4 adatos ilgio, kad išvengtumėte 

nekrozės rizikos, injekuojant į pertvarą (žr. diagramą).

Vaikams dažniausiai galima įdurti 9 mm adatą be rotacijos.

(Žr. Naudotojo vadovą pasirenkant injekcijos greitį).

1

2

Apsauga nuo adatos lūžio
- Įspėkite pacientą, kad girdėsis nedidelis ūžimas ir jausis lengva vibracija, taip išvengiant netikėtų paciento judesių.
- Nekeiskite adatos krypties perforacijos metu.
- Adatą ištraukite be rotacijos.

Adatos padėtis viršutiniam žandikauliuiAdatos padėtis apatiniam žandikauliui

Protokolas
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2B ŽINGSNIS Beskausmė transkortikalinė 
perforacija

Naudokite tą pačią padėtį, kaip osteocentrinei 
nejautrai.

Naudokite tą pačią padėtį priešingoje 
pusėje.

Jei esate kairiarankis, pakeiskite 1 val. 
padėtį į 11 val.

Laikykite antgalį kuo arčiau adatos ir patogiai atremkite 

ranką, kad injekcija būtų kuo tikslesnė. Kad pasiektumėte apatinius 

krūminius dantis, antgalį reikės laikyti toliau nuo adatos.

2

Odontologo padėtis nuskausminant 
viršutinį, apatinį žandikaulį ir 
bedantes sritis.

1

Odontologo padėtis nuskausminant 
retromolarinę zoną.

Nespauskite antgalio ir laikykite jį kaip galima stačiau.

Atsisėskite, kaip parodyta žemiau, ir pasukite paciento galvą taip, kad turėtumėte gerą priėjimą ir 

gerai matytumėte injekcijos vietą.

12

9 3

6
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4 Visada palieskite kaulo paviršių, prieš įjungdami rotaciją.

Nesilaikant šios taisyklės, galite sužeisti paciento gleivinę.

Pasirinkus teisingą adatos padėtį, paspauskite ir laikykite nuspaudę rotacinį pedalo 

klavišą ir pradėkite kortikalinio kaulo perforaciją. Nespauskite adatos, tačiau 

lengvai durkite, kol pajusite «spragtelėjimą» (kaip duriant į pulpos kamerą). Tai 

rodo, kad pradūrėte kortikalinį sluoksnį ir adatos smaigalys yra spongioziniame 

kaule.

Iš karto sustabdykite rotaciją ir adatos giliau nebedurkite.

Niekada nedurkite adatos iki galo.

Kortikalinio kaulo perforacijai gali prireikti 10 rotacinių ciklų.

3 Bedantė zona:
Galite pasirinkti skirtingą kampą (1 diagr.). Visais atvejais durkite 90° kampu į 

kortikalinį kaulą, taip sumažinsite kompaktiško kaulo sluoksnio storį.

Apatiniame žandikaulyje perforuokite distaliau už danties, ypač gydant pulpitą.

Distalinis 8 arba 7 (jei nėra 8) :

Antgalis laikomas sagitaliai. Pacientas turi gerai išsižioti. Prieš tai apčiuopkite 

retromolarinę zoną ir nustatykite kaulo paviršių.

Adatą laikykite statmenai kortikaliniam kaului medialiau nuo išorinės įstrižinės 

linijos bukalinėje apatinio žandikaulio pusėje.

1

2 3

Protokolas

Apsauga nuo adatos lūžio
- Įspėkite pacientą, kad girdėsis nedidelis ūžimas ir jausis lengva vibracija, taip išvengiant netikėtų paciento judesių.
- Nekeiskite adatos krypties perforacijos metu.
- Adatą ištraukite be rotacijos.
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Atsiminkite:

Visada laikykite antgalį kuo arčiau adatos, kad pasiektumėte didesnį tikslumą.

Patogiai atremkite ranką, kad būtų lengva valdyti adatą ir nekeisti jos krypties.

Dirbkite atsargiai.

Nespauskite antgalio perforuodami kortikalinį kaulą.

Kontroliuokite injekcijos gylį, kad suleistumėte anestetiką pakankamai toli nuo pertvaros.  

Kad išvengtumėte adatos lūžio:
 -  Įspėkite pacientą, kad girdėsis nedidelis ūžimas ir jausis lengva vibracija,  

taip išvengiant netikėtų paciento judesių.

 - Nekeiskite adatos krypties perforacijos metu.

 - Adatą ištraukite be rotacijos.

SėkmingoS intRAkAUlinėS nejAUtRoS pAtARimAi

3 ŽINGSNIS Intrakaulinė injekcija ir adatos 
ištraukimas

Kai injekciją pabaigiate, ištraukite adatą be rotacijos.   

Kad išvengtumėte adatos lūžio, nekeiskite adatos krypties ištraukdami adatą.  

Nejautra užbaigta, galite nedelsiant pradėti dirbti.

Naudokite tik IO arba Lo rėžimą. Jei pacientui prasideda tachikardija, kelioms sekundėms sustabdykite 

injekciją ir tęskite injekciją Lo rėžimu.



90°

Sa
gi

ta
lin

ė 
kr

yp
tis

Daugiau informacijos  

ir filmų  

www.mydentalhitec.com

13

Seminaras

Filmų apie šį žingsnį rasite www.mydentalhitec.com

1 ŽINGSNIS

Pasitikrinimas

Gleivinės nejautra
Pavaizduokite beskausmę gleivinės nejautrą.   
Krūminiams dantims žiūrėkite 1a pav., priekiniams dantims 2a pav. Vadovaukitės protokolo 6 ir 7 psl.

�   Įsitikinkite, kad antgalį laikote kaip pieštuką ir turite atramos taškus netoli nejautros 

zonos.

�    Įsitikinkite, kad adatos kryptis atitinka nurodytai 1a ir 2a pav. 

Įsitikinkite, kad kontakto zona atitinka nurodytai 1b ir 2b pav.

Kad išmoktumėte teisingai naudoti prietaisą, pirmą kartą atlikite intrakaulinę nejautrą ant apatinio 
žandikaulio modelio. Surinkite savo QuickSleeper karpulę ir adatą (žr. Naudotojo vadovą).

Krūminiai dantys
Adata yra beveik lygiagreti sagitalinei krypčiai.

Įsitikinkite, kad adatos 

padėties indikatorius 

atsuktas teisingai  

(žr. 4 punktas 7 psl.).

Sagitalinė kryptis

Priekinis tarpdantis
Adata yra beveik statmena sagitalinei 

krypčiai.

1a

2a

1b

2b

SeminARAS SU ApAtinio žAndikAUlio modeliU
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Zona, kurią turi pasiekti 
adata pagal medio-

distalinę ašį.
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Zona, kurią turi 
pasiekti adata pagal 
buko-lingvalinę ašį.

Bu
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Li
ng

va
lin

is

15°

30°

Osteocentrinė perforacija

2/ Priglauskite adatą

 -  Buko-lingvalinis kampas (3a pav): 15 - 30° palei išilginę danties ašį, nukreipiant adatą link šaknies 

viršūnės.

 -  Medio-distalinis kampas (3b pav.): tarpdančio vidurys, lygiagrečiai gretimiems dantims, kad adata 

nepataikytų į raištį.

3b3a

2 ŽINGSNIS

1/  Numatykite kontakto vietą ant dantenų (1 pav.).

Ji randasi pertvaros zonoje.

Pavyzdys  
burnoje

Pavyzdys burnoje

3/ Įjunkite adatos rotaciją ir įdurkite iki šaknies viršūnės gylio (4 pav.).

Įsitikinkite, kad rankos atramos taškai teisingi*, paleiskite adatos rotaciją**  įdurkite adatą mažiausiai 3/4 jos ilgio, 

kad pasiektumėte zoną prie šaknies viršūnės. Kad pacientas nejaustų diskomforto, nelieskite danties vainiko adatos 

plastikine dalimi, kai ji rotuoja.

* Atramos taškai užtikrina adatos krypties stabilumą penetracijos metu ir leidžia išvengti jos lūžio.
** Labai svarbu penetruoti pakankamai giliai, kad injekcija nepataikytų į pertvarą ir nesukeltų nekrozės rizikos.

4

1



4 punktai rodo, kad osteocentrinę nejautrą atlikote teisingai:

�  Adatos injekcijos vieta yra pertvaros viršūnėje, ties nurodyta žyme.

�  Adata neliečia šaknies.

�   Adata įdurta pakankamai giliai (mažiausiai 3/4 jos ilgio, o adatos smaigalys randasi apie 5 mm nuo šaknies 

viršūnės).

�   Adatos smaigalys turi pasiekti zonas, nurodytas 3a ir 3b diagramose kairėje. 

Geriau, jei adatos smaigalys yra daugiau lingvalinėje pusėje, negu bukalinėje.

Daugiau informacijos  

ir filmų  

www.mydentalhitec.com
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Šio žingsnio filmą rasite www.mydentalhitec.com

Savikontrolė

Pakartokite testą skirtingose vietose, kad išmoktumėte teisingos technikos.

Atminkite, kad osteocentrinė nejautra suteikia daug privalumų ir viršutiniame žandikaulyje.

Seminaras



16

Retromolarinė zona 
Šiuo atveju adata turi būti statmena išorinei įstrižinei linijai, kontakto vieta yra medialiau nuo išorinės įstrižinės linijos 

apatinio žandikaulio bukalinėje pusėje. Apčiuopkite šią zoną burnoje.

Kai adatą priglaudėte prie žandikaulio modelio, patikrinkite jos kryptį iš lingvalinės pusės.

2 punktai rodo, kad transkortikalinę nejautrą atlikote teisingai:

�   Adatos penetracijos vieta turi būti medialiau nuo išorinės įstrižinės linijos bukalinėje apatinio žandikaulio 

pusėje. Šioje vietoje retromolarinė zona yra ploniausia.

�   Adata turi būti įdurta pakankamai giliai (iki pusės jos ilgio). Pas skirtingus pacientus penetracijos vieta gali 

skirtis, todėl penetracijos vietą ir kampą reikia parinkti individualiai.

Pavyzdys burnoje

3 ŽINGSNIS

Savikontrolė

Transkortikalinė perforacija

Šio žingsnio filmą rasite www.mydentalhitec.com
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Klinikiniai atvejai

Dantis su pulpitu 
Svarbiausias faktorius yra atstumas tarp adatos smaigalio ir šaknies viršūnės! Jis turi būti kaip įmanoma 
mažesnis, kad kuo mažiau atsiskiestų anestetikas.
Svarbu, kad adatos anga būtų kaip įmanoma arčiau prie pažeisto danties šaknies viršūnės. Vietinio anestetiko 
efektyvumas sumažėja dėl uždegiminių audinių acidozės, todėl rekomenduojama rinktis anestetiką su didesne 
vazokonstriktoriaus koncentracija (1/80 000 ar 1/100 000). Tai taip pat prailgina nejautros laiką. 

Dantis be pulpos cirkuliacijos
Ūmios infekcijos atveju rekomenduojama suleisti anestetiką ir medialiau, ir distaliau už danties arba suleisti didesnį kiekį 
anestetiko tik distaliau.

Kreivas dantis
Šiuo atveju atliekant osteocentrinę nejautrą anestetiką suleisti reikia distaliau už kreivo danties. Ši taisyklė labiausiai 
taikoma apatiniam žandikauliui, nes jame kraujotaka vyksta nuo užpakalinės dalies į priekį, todėl ir osteocentrinė 
nejautra turėtų būti atliekama distaliau, ypač jei yra danties uždegimas. 
Antgalį palenkite taip, kad adata eitų lygiagrečiai danties šaknims.

Rovimas
-  Raunant neuždegiminį dantį, naudokite 1/200 000 koncentracijos vazokonstriktorių. Tai leis išvengti sausojo alveolito.
-  Jei raunate dantį uždegiminėje zonoje, reikėtų naudoti didesnės koncentracijos vazokonstriktorių (1/80 000 ar 

1/100 000), nes vietinio anestetiko efektyvumą sumažina audinių acidozė.

Implantacija
Naudokite QuickSleeper minkštųjų audinių nuskausminimui. Nuskausminus gleivinę, antkaulis taip pat būna 
pakankamai nejautrus. Esant reikalui, atlikite intrakaulinę nejautrą. 

Periodontitas
Kadangi anestetiką reikia suleisti į spongiozinį kaulą, o periodontitas pažeidžia horizontalų kaulo aukštį aplink dantį, 
rekomenduojama atlikti transkortikalinę nejautrą.
Esant periodontitui anestetiką reikia leisti toliau link šaknies viršūnės, lyginant su neuždegiminiu atveju.

SpeciAlūS klinikiniAi AtVejAi

Jei reikia daugiau klinikinės ar techninės informacijos, kreipkitės į distributorių arba ieškokite www.dentalhitec.com

klAUSimAi iR AtSAkymAi

Jaučiamas skausmas nuskausminant fiksuotas dantenas.
Skausmas gali atsirasti dėl keleto priežasčių:
-  Leidžiama per giliai, bloga adatos kryptis gleivinėje arba bloga adatos briaunos padėtis. Būtina tiksliau valdyti 

procedūrą, pasirinkus teisingus atramos taškus.
- Injekcija per greita ir per greitai plečiama gleivinė.
Įsitikinkite, kad leidžiate IO arba Lo rėžimu.

pRocedūRoS SUnkUmAi
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Jei reikia daugiau klinikinės ar techninės informacijos, kreipkitės į distributorių arba ieškokite www.dentalhitec.com

Nepakankama nejautra 
Ši problema gali būti dėl keleto priežasčių:
- Per mažas anestetiko kiekis arba per maža vazokonstriktoriaus koncentracija.
-  Pacientas gali būti labiau atsparus anestetikui dėl kai kurių priežasčių: priklausomybė nuo psichoaktyvių 

medžiagų, lėtinės ligos ar nuolatinis vaistų vartojimas. Tokiu atveju, pasitarkite su atitinkamu specialistu, ar galima 
didinti anestetiko dozę.

-  Jei atliekate chirurginę intervenciją su dideliu kraujavimu, nejautra truks trumpiau nei įprastai.
Šiais atvejais reikėtų naudoti anestetiką su didesne vazokonstriktoriaus koncentracija.

Jaučiamas skausmas atliekant intrakaulinę injekciją
Gali būti dvi priežastys:
-  Kaulo atplaiša užkimšo adatą ir anestetikas nebėga. Kai padidėjęs slėgis išstumia kaulo 

fragmentą, mažas anestetiko kiekis staiga patenka į spongiozinį kaulą ir pacientas pajaučia 
skausmą. Kad to išvengti, perforacijos metu nespauskite adatos ir atitraukite ją atgal 1-2 mm 
prieš pradėdami injekciją.

-  Labai kompaktiškame kaule anestetikas gali nespėti pasiskirstyti, naudojant įprastą 
QuickSleeper rėžimą.

-  Šiuo atveju reikia tuoj pat sustabdyti injekciją ir palaukti kelias sekundes. Toliau tęsti injekciją 
lėtu rėžimu, kad anestetikas spėtų pasiskirstyti spongioziniame kaule.

Jaučiamas skausmas perforacijos metu
Kaulas neturi įnervacijos, todėl perforacija yra neskausminga. Jei pacientui skauda, perforaciją reikia tuoj pat nutraukti.
Galimos priežastys:
- Blogai nuskausmintos dantenos.
-  Adatos smaigalys per arti raiščio. Reikia pakoreguoti adatos kryptį ir pradėti iš naujo. Radiografinis ištyrimas gali padėti 

įvertinti tarpdančio zoną.

Neįmanoma suleisti anestetiko
Kai anestiko neįmanoma suleisti, pasigirsta ilgas signalas ir užgesta antgalio indikatoriaus lemputės.
- Jei adata pataikė į kietąją plokštelę, pakeiskite injekcijos vietą ir kryptį.
- Jei adata užsikimšo, pakeiskite adatą.

Neįmanoma perforuoti kaulo
Galimos 4 priežastys:
 - Per siauras tarpdantis (tik osteocentrinei nejautrai). Pakeiskite injekcijos vietą.
 - Adata pataikė į kietąją plokštelę (tik osteocentrinei nejautrai). Ištraukite adatą ir pakeiskite injekcijos kryptį.
 - Ypač kietas kaulas (transkortikalinė nejautra). Naudokite kitą nejautros būdą.
 - Adata jau buvo naudota kitai perforacijai tam pačiam pacientui. Pakeiskite adatą.

Po keleto rotacijų adata toliau nesminga?
Ištraukite ir pakeiskite adatą, pakeiskite penetracijos vietą 1-2 mm.

Įdūrus keletą milimetrų į kaulą, adata toliau nesminga?
Adata įstrigo kietojoje plokštelėje. Ištraukite ir pakeiskite adatą, pakeiskite injekcijos kryptį.

Kaip kontroliuoti adatos spaudimą perforacijos metu ir išvengti adatos užsikimšimo 
apatiniame žandikaulyje?
Pakreipkite paciento galvą taip, kad perforaciją galima būtų atlikti, laikant antgalį vertikaliai. Tuomet reikiamai 
penetracijai pakanka paties antgalio svorio, papildomai adatos spausti nereikia. Jei laikomasi šios taisyklės, 
antgalio indikatoriaus lemputės neturi mirksėti.

Kompaktiškas kaulasNormalus kaulas
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Labiomentalinė nejautra
Tokia situacija pasitaiko, kai leidžiama visa anestetiko karpulė arba yra mažas kaulo tūris. Šis užtirpimas greitai praeina 
(maždaug per 60 min.) dėl geros spongiozinio kaulo kraujotakos. Lūpos aptirpimas būna kur kas mažesnis, negu taikant 
laidinę nejautrą. Pacientas negalės susižaloti lūpos.

Pooperacinis skausmas
Neteisinga injekcijos kryptis gali sukelti raiščio uždegimą. Skausmas yra panašus į pooperacinio artrito, kuris pasitaiko po 
intraligamentinės nejautros.

Gomurio skausmas
Pasirinkus neteisingą injekcijos kryptį tarp 11 ir 21 danties, galima perdurti gomurio kortikalinį sluoksnį ir suleisti anestetiką į 
gomurį. Pacientas jaus skausmą keletą dienų.
Paprastai pajaučiamas antrasis «spragtelėjimas», kai praduriamas gomurio kortikalinis sluoksnis.

Gleivinės rasojimas
Šį fenomeną sukelia anestetiko nutekėjimas dėl dviejų priežasčių:
- Sulinkusi adata padaro didesnę ar ovalią angą, pro kurią išbėga anestetikas.
- Negalima suleisti anestetiko, nes adata vis dar yra kortikaliniame kaule.
Abiem atvejais reikia adatą įdurti giliau.

Nefiksuotos gleivinės įplėšimas (transkortikalinė nejautra)
Tai gali sukelti nedidelį skausmą per pirmas kelias gyjimo dienas.
Gleivinė pažeidžiama, jei adatos smaigalys nepriglaudžiamas prie kaulo prieš pradedant rotaciją. Sulinkusi adata gali padidinti 
pažeidimą.
 - Visada priglauskite adatos smaigalį prie kaulo prieš pradedant rotaciją.
 - Atliekant fiksuotos gleivinės nuskausminimą, nesulenkite adatos per smarkiai ją spausdami.

 -  Kai leidžiate per nefiksuotą gleivinę, įsitikinkite, kad adata nesulinkusi. Taip pat ištempkite 
gleivinę virš kaulo arba pasaitėlį virš lūpos.

Nekrozė
Nekrozę gali sukelti keletas veiksmų:
 -  Didelės vazokonstriktoriaus koncentracijos naudojimas audiniuose su bloga kraujotaka 

(papila, raištis, pertvaros viršūnė).
 - Sepsinis injekcijos vietos užkrėtimas.
 - Daugybiniai įdūrimai.
Atlikdami osteocentrinę nejautrą įsitikinkite, kad 75% adatos ilgio yra audiniuose, kad išvengti nekrozės rizikos, net naudojant 
1/80 000 koncentracijos vazokonstriktorių.

Tachikardija
Atliekant intrakaulinę nejautrą visada trumpai (45 sekundes) padažnėja širdies ritmas. Padažnėjimas priklauso nuo nejautros 
tipo ir gali būti sumažintas naudojant lėtą injekcijos rėžimą.
Pasekmės nesunkios. Verta paminėti, kad suaugęs žmogus pagamina adrenalino 0,014 mg/min., kiek jo yra 1/100 000 
koncentracijos karpulėje.
Reikia informuoti pacientą apie šį fenomeną ir esant reikalui pasirinkti Lo injekcijos rėžimą.
Paciento streso lygis lieka pagrindinis adrenalino šaltinis.

Kiti klausimai ir atsakymai yra www.dentalhitec.com

poopeRAciniAi šAlUtiniAi poVeikiAi
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Nemokamos fotografijos - © Copyright DENTAL HI TEC, Cholet, France
Visos teisės saugomos. Tekstai, paveikslai, grafikai ir jų apipavidalinimas Dental Hi Tec dokumentuose saugomi autorystės teisių. Dokumentų turinys negali būti kopijuojamas, keičiamas ar 
suteikiamas trečiosioms šalims komerciniais tikslais.

Bet kokios papildomos informacijos

teiraukitės mūsų konsultantų:

Klinikinė ir techninė informacija

+33 241 560 590

arba mail@dentalhitec.com

ZI de l’Appentière - Rue de Champ Blanc · 49280 Mazières-en-Mauges · Prancūzija

mail@dentalhitec.com

Dantų nejautros inovacija


