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ENDODONŢIE

abstRact
The aim of this study was to compare the efficacy of two rotary retreatment systems – ProTaper Universal Retreat-
ment (Dentsply Sirona) and GPR Endostar (Poldent). 
Materials and methods. Forty lower premolar canals were shaped by ProTaper next and filled using cold lateral 
condensation of gutta-percha. These were divided into 2 groups (n=20) according to the retreatment systems. 
There were assessed the times of retreatment, the accidents that occurred and the quality of retreatment on the 
x-rays after the procedures. 
Results. Protaper system led to a medium retreatment time of 6.15 seconds per canal and 85% of the canals 
showed less than 20% remnants on the canal wall. GPR system led to a medium retreatment time of 7.45 seconds 
and 70% of the canals showed less than 20% remnants. 
Conclusion. Within the limitation of this study, ProTaper Universal Retreatment proved to be more rapid and 
efficient than GPR system.

Keywords: retreatment, Ni-Ti rotary instruments, ProTaper Universal Retreatment, GPR 
Endostar

REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost compararea eficacităţii a două sisteme rotative special concepute pentru înde-
părtarea gutapercii din canalele radiculare – Protaper Universal de dezobturare (Dentsply Sirona) şi GPR 
Endostar (Poldent).
Material şi metodă. 40 de canale ale premolarilor inferiori au fost preparate cu Protaper Next si obturate prin 
condensare laterala la rece a gutapercii. Acestea au fost împărţite în 2 grupe (n=20) în funcţie de sistemul cu 
care s-a dezobturat. S-au analizat timpii de dezobturare, accidentele survenite şi calitatea dezobturării pe 
radiografiile realizate după finalizarea procedurilor de retratament.
Rezultate. Sistemul Protaper a înregistrat un timp mediu de dezobturare de 6,15 minute per canal, iar 85% 
din canale au prezentat mai puţin de 20% material remanent pe pereţii canalelor radiculare. Sistemul GPR a 
înregistrat un timp mediu de 7,45 minute per canal, iar 70% din canale au prezentat mai puţin de 20% material 
remanent. 
Concluzii. Ţinând cont de limitele acestui studiu, sistemul ProTaper Universal de dezobturare s-a dovedit a fi 
mai rapid şi mai eficient decât sistemul GRP.

 Cuvinte cheie: reluarea tratamentului, instrumente Ni-Ti, ProTaper Universal de dezobturare, 
GPR Endostar
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IntRoduceRe

Scopul reluării tratamentului endodontic este să 
elimine sau să reducă substanţial încărcătura mi-
crobiană din interiorul canalului radicular. După 
îndepărtarea materialelor de obturaţie de canal şi 
prepararea şi curăţarea întregului spaţiu endo-
dontic, sunt necesare o obturaţie radiculară etanşă 
şi o restaurare coronară adecvată funcţională si es-
tetică. 

Gutaperca împreună cu diverşi sigilanţi ai cana-
lului radicular reprezintă cele mai folosite substan-
ţe utilizate în obturaţiile de canal. De-a lungul tim-
pului au fost imaginate diverse tehnici pentru a 
îndepărta gutaperca şi sealerii din canal (manuale, 
rotative sau ultrasonice), cu sau fără folosirea sol-
venţilor. Numeroase studii au arătat că nici una din 
aceste tehnici nu poate îndepărta în totalitate mate-
rialul de obturaţie de canal (1,2,3).

Sistemul Protaper Universal de retratament este 
intens utilizat pentru înrepărtarea materialelor de 
obturaţie de canal, iar eficacitatea sa a fost clar do-
vedită (4,5). Cu toate acestea, în canalele curbe în-
depărtarea materialelor de obturaţie şi apoi curăţa-
rea şi prepararea acestora este cu mult mai dificil de 
realizat decât în cazul celor drepte şi este mult mai 
probabilă ruperea sau deformarea instrumentarului 
(6,7).

Setul ProTaper Universal Retreatment (Dents-
ply Sirona) este format din 3 instrumente (D1, D2 
şi D3), ce au pe secţiune o suprafaţă triunghiulară 
convexă pentru a uşura îndepărtarea materialului 
de obturaţie. Şanţurile ce se formează sunt conce-
pute şi pentru a elimina resturile în mişcarea de ro-
taţie (8). Instrumentele au 16 mm (D1), 18 mm 
(D2) şi 22 mm (D3) şi sunt folosite pentru îndepăr-
tarea gutapercii din treimea coronară, mijlocie şi 
respectiv apicală. Diametrele vârfurilor pentru D1, 
D2, D3 sunt 0,30 mm, 0,25 mm şi 0,20 mm, cu 
conicităţi de 9%, 8% şi respectiv 7%. D1 are vârful 
activ pentru penetrarea iniţială în canalul radicular, 
în tip ce D2 şi D3 au vârful netăietor.

Un alt sistem de dezobturare este sistemul GPR 
(Endostar-Poldent), alcătuit din 4 instrumente în-
semnate cu cercuri albe pe mâner, numărul de cer-
curi reprezentând dimensiunea acului. Primul in-
strument are 17 mm, iar următoarele 3 au 23 mm. 
GPR 1 se foloseşte pentru partea coronară a canalu-
lui pentru a îndepărta gutaperca din ⅓ până la ⅔ din 

canal. Se folosesc apoi următoarele instrumentele 
în ordine descrescătoare până se ajunge la porţiu-
nea apicală a canalului. Instrumentele se folosesc la 
motor endodontic cu turaţie cuprinsă între 150 şi 
300 rpm conform recomandărilor fabricantului (9).

Scopul acestui studiu este compararea eficacită-
ţii a două sisteme rotative special concepute pentru 
îndepărtarea gutapercii din canalele radiculare – 
Protaper Universal de dezobturare şi GPR Endos-
tar. 

Obiectivele acestui studiu au fost:
1.  Urmărirea timpilor de dezobturare folosind 

cele 2 sisteme
2.  Depistarea accidentelor survenite în timpul 

tratamentului
3.  Analiza radiologică a calităţii reluării trata-

mentului prin cele 2 tehnici de dezobturare.

MateRial şi Metodă

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 32 
de premolari inferiori cu apexurile complet formate 
şi canalele radiculare drepte. Suprafeţele radiculare 
au fost curăţate de ţesut moale şi de tartru imediat 
după extracţie. Toţi dinţii au fost ţinuţi în soluţie de 
hipoclorit de sodiu concentraţie 3% timp de 48 ore 
pentru a fi dezinfectaţi, apoi au fost clătiţi cu apă 
curentă şi ţinuţi în ser fiziologic pentru restul stu-
diului. 

După realizarea cavităţilor de acces, s-a realizat 
permeabilizarea dinţilor cu ace Kerr file ISO 10 pe 
toată lungimea canalelor. Lungimea de lucru a fost 
măsurată ca distanţa dintre vârful cuspidului oclu-
zal şi foramenul apical, fiind determinată sub con-
trol vizual cu un ac Kerr file ISO 15 până acesta a 
apărut dincolo de apex; a fost măsurată acestă lun-
gime şi prin scăderea a 0.5 mm a fost stabilit lungi-
mea finală de lucru. Toate canalele au fost prepara-
te folosind instrumente ProTaper Next (Dentsply 
Sirona) montate la motorul endodontic Entran 
(W&H, Austria), cu viteza de turaţie 300 rpm. În 
cursul lărgirii s-au efectuat lavaje cu hipoclorit de 
sodiu 2,5% după fiecare ac folosit, iar ca deminera-
lizant s-a folosit gel EDTA 17%. Canalele au fost 
lărgite până la o dimensiune apicală de 30.07 (X3), 
iar cavitaţile de acces au fost închise cu material 
provizoriu – Citodur Hard (Dorident, Austria). 
După uscare canalele au fost obturate prin tehnica 
condensării laterale la rece, folosind cimentul de 
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sigilare Adseal (Meta-Biomed). În total au fost pre-
lucrate 40 de canale.

După definitivarea tratamentului şi a obturaţii-
lor de canal, dinţii au fost radiografiaţi în incidenţă 
V-O şi M-D, apoi au fost imersaţi în soluţie salină 
timp de 2 săptămâni, pentru a reproduce aproxima-
tiv mediul bucal uman şi a aştepta priza completă a 
sealerului.

În vederea reluării tratamentului, dinţii au fost 
împărţiţi în două grupuri diferite cu 16 dinţi fiecare 
şi 20 canale în total per grupă. 

Grupul A – reluarea tratamentului folosind siste-
mul GPR Endostar

Grupul B – reluarea tratamentului folosind siste-
mul ProTaper Universal de retratament

Acele GPR au fost folosite într-o manieră crown-
down prin mişcări de pensulare laterală. Instrumen-
tele au fost utilizate progresiv, începând cu mărimea 
1 (17 mm), pentru a îndepărta gutaperca din partea 
coronară a canalului radicular. S-a avansat în canal 
cu acele mai subţiri, mărimile 2 ,3 şi 4 pentru a înde-
părta materialul de obturaţie din treimile mijlocie şi 
apicală, până la atingerea lungimii de lucru. Acele 
sunt destul de agresive, astfel încât turaţia maximă a 
motorului endodontic a fost de 300 rpm.

Cu sistemul ProTaper Universal de dezobturare 
canalele radiculare au fost instrumentate tot în ma-
nieră crown-down, la o turaţie de 500 rpm după re-
comandările producătorului. Acul ProTaper D1 a 
fost folosit pentru îndepărtarea materialului de ob-
turaţie din porţiunea coronară, în timp ce treimile 
mijlocie şi apicală au fost instrumentate folosind 
acele D2 şi D3. D2 şi D3 au fost folosite printr-o 
mişcare de pensulare cu aplicare de presiune latera-
lă. ProTaper D3 a fost folosit pe toată lungimea de 
lucru a canalului radicular. 

În ambele grupuri, au fost folosite doar acele de 
dezobturare fără folosirea solvenţilor. În timpul relu-
ării tratamentului s-a făcut lavaje cu hipoclorit de 
sodiu 2,5% după fiecare instrument. Acele au fost 
curăţate de resturi de material înainte de reintroduce-
rea în canal. Retratamentul a fost considerat complet 
atunci când pe ultimul instrument care a atins lungi-
mea de lucru nu au mai fost observate resturi de gu-
tapercă sau sealer. După ultima instrumentare cana-
lele au fost spălate abundent cu 5 ml hipoclorit de 
sodiu 2,5% şi uscate cu conuri de hârtie.

Timpul total, inclusiv irigarea, necesar pentru 
îndepărtarea materialul din canalul radicular pe 

toată lungimea de lucru a fost înregistrat pentru fi-
ecare canal folosind un cronometru. Timpul scurs 
de la începutul îndepărtării materialului de obtura-
ţie până la atingerea lungimii de lucru a fost înre-
gistrat cu T1. Timpul necesar pentru a obţine înde-
părtarea satisfăcătoare a gutapercii după atingerea 
lungimii de lucru (nu a mai fost observată gutaper-
că pe instrument) a fost înregistrat cu T2. Timpul 
total pentru realizarea dezobturării a fost calculat 
ca T1 + T2.

După retratament toţi dinţii au fost radiografiaţi 
din incidenţă mezio-distală, iar analiza rezultatelor 
s-a făcut pe radiografii. A fost considerată aria totală 
a canalului ca fiind 100%. Ariile de materiale radi-
oopace au fost exprimate ca procente din aria totală 
a canalului. Pentru cuantificarea rezultatelor obţi-
nute s-a utilizat o grilă de punctaj stabilită de Kfir şi 
colab. 2012 (10).

Scorurile au fost împărţite în 3 categorii repre-
zentative:

• Scor 1 – canal curat (0-5% din aria canalului 
acoperită de reziduuri observate pe imaginea 
radiologică)

• Scor 2 – canal cu reziduuri moderate (6-20% 
din aria canalului acoperită de reziduuri ob-
servate pe imaginea radiologică)

• Scor 3 – canal cu reziduuri în cantitate mare 
(peste 21% din aria canalului acoperită de re-
ziduuri observate pe imaginea radiologică).

analiza statistică
Rezultatele au fost exprimate şi analizate com-

parativ ca număr şi procente ale timpului de lucru şi 
ale scorurilor obţinute, după acţiunea celor 2 siste-
me de dezobturare.

Rezultate

Mediile timpului total de atingere a lungimii de 
lucru în cele două grupuri nu au fost foarte diferite, 
însă se poate observa că mediile timpilor de lucru la 
grupul B au fost mai mici comparativ cu mediile 
timpilor la grupul A (Tabelul 1).

TABELUL 1. Mediile şi valorile maxime şi minime ale 
timpului total de lucru la cele 2 grupuri
Tehnica de 
dezobturare

Medie per 
canal

Valoarea 
maximă

Valoarea 
minimă

Grupa A –  
sistem GPR

7,45 minute 9,50 minute 4,40 minute

Grupa B –  
sistem Protaper

6,15 minute 7,31 minute 3,56 minute
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Atât timpii parţiali (T1 şi T2), cât şi timpul total 
de dezobturare (T1+T2) au fost mai mici în cazul 
grupului B faţă de grupul A (Fig. 1).

Prin analiza radiologică a canalelor instrumen-
tate, s-a putut observa material remanent indiferent 
de metoda de dezobturare folosită. În funcţie de 
grila de punctaj stabilită de Kfir şi colab., au fost 
obţinute următoarele rezultate (Tabelul 2).

TABELUL 2. Scoruri obţinute în funcţie de cantitatea de 
material remanent după dezobturare
Metoda de dezobturare Scor 1 Scor 2 Scor 3
Grupa A – sistem GPR 6 canale 

(30%)
8 canale 

(40%)
6 canale 

(30%)
Grupa B – sistem ProTaper 
Univ. de dezobturare

7 canale 
(35%)

10 canale 
(50%)

3 canale 
(15%)

După cum se observă, numărul de canale cu sco-
rul 3 din grupa B (peste 21% din aria canalului aco-
perită de reziduuri observate pe imaginea radiolo-
gică) este de 2 ori mai mic decât cel din grupa A. 
De asemenea, numărul de canale cu scor 1 (0-5% 
din aria canalului acoperită de reziduuri observate 
pe imaginea radiologică) şi scor 2 (6-20% din aria 
canalului acoperită de reziduuri observate pe ima-
ginea radiologică) este mai mare în grupul B decât 
în grupul A. În urma analizei radiologice, am ob-
servat că sistemul Protaper Universal de dezobtura-
re a condus spre obţinerea unor canale radiculare 
mai curate, cu mai puţine materiale remanente pe 
pereţii canalelor radiculare (Fig. 2a, b, c). Sistemul 
GPR, deşi eficient şi uşor de manevrat, a condus 
totuşi spre canale cu mai mult material restant pe 
pereţii canalelor radiculare (Fig. 3 şi 4).

FIGURA 2. Imagine radiologică iniţială, după obturaţia de 
canal şi după dezobturarea cu sistemul ProTaper Universal 
de dezobturare (scor 1)

FIGURA 1. Reprezentarea grafică a timpilor de dezobturare
Grupa A – sistemul GPR
Grupa B – sistemul ProTaper Universal de dezobturare

FIGURA 3. Canal 
dezobturat cu GPR 
(scor 2) 

FIGURA 4. Canal 
dezobturat cu sistemul 
sistemul GPR (scor 3)
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accidente înregistrate în timpul dezobturării

În grupul A în timpul tratamentului s-a înregis-
trat o fractură verticală a unei rădăcini, în treimea 
apicală. În grupul B s-a înregistrat fractura unui ac 
D3. Acesta a fost înlocuit pentru restul grupei cu un 
ac nou. Nu s-a înregistrat nicio fractură a acelor în 
grupul A.

FIGURA 5. Fractură verticală în treimea apicală  
(sistemul GPR) 

disCuţii

Motivul principal pentru eşecul unui tratament 
endodontic îl reprezintă persistenţa microorganis-
melor la nivelul sistemului endodontic. Premisa 
pentru succesul reluării tratamentului este repre-
zentată de îndepărtarea completă a materialului de 
obturaţie pre-existent (11). În acest studiu s-au 
comparat două metode rotative de dezobturare –
sistemul GPR şi sistemul ProTaper Universal de 
dezobturare. 

Pentru evaluarea calităţii îndepărtării materialu-
lui de obturaţie pot fi luate în considerare mai mul-

te metode. Cele mai comune cuprind secţionarea 
longitudinală a rădăcinilor, folosirea computer to-
mografiei sau tehnica de transparentizare a dinţilor. 
În studiul prezent s-a folosit tehnica radiologică, 
intens utilizată şi de alte studii (10,12).

evaluarea timpului de lucru 

Timpul de lucru necesar dezobturării cu siste-
mul GPR a fost mai mare comparativ cu timpul de 
lucru realizat cu sistemul ProTaper, atât în ceea ce 
priveşte timpii parţiali (T1 şi T2), cît şi timpul total 
de dezobturare. Un motiv pentru această diferenţă 
de timp ar putea fi numărul mai mare de instrumen-
te - 4 la GPR, faţă de 3 la ProTaper de dezobturare. 
Cu toate acestea, timpii de lucru cu cele 2 sisteme 
au fost destul de apropiaţi.

evaluarea materialului remanent

Sistemul ProTaper s-a dovedit a fi mai eficient – 
numărul de canale înregistrat cu scoruri de 1 şi 2 a 
fost mai mare decât cel înregistrat cu sistemul GPR, 
iar numărul de canale cu scor 3 a fost pe jumătate 
faţă de cel înregistrat în cazul sistemului ProTaper 
Universal de dezobturare. Performanţa mai bună a 
instrumentelor ProTaper poate fi datorată configu-
raţiei lor. D1, D2 şi D3 au trei conicităţi şi lungimi 
progresive. Aceste caracteristici pot permite instru-
mentelor să taie nu numai gutaperca, dar şi un strat 
superficial de dentină. De asemenea, acest sistem 
este capabil să îndepărteze o cantitate mare de ma-
terial de obturaţie datorită unghiului de tăiere nega-
tiv ce nu are o acţiune de netezire a gutapercii, ci de 
tăiere (10,12).

Instrumentarul rotativ este cel mai indicat pen-
tru îndepărtarea gutapercii din canalele tratate ante-
rior. Însă pentru a preveni fracturarea instrumente-
lor, ele trebuiesc folosite cu grijă în canale 
insuficient preparate (13,14). Dificultatea relativă a 
îndepărtării gutapercii variază în funcţie de lungi-
mea canalului, diametrul transversal al acestuia, 
calitatea condesării obturaţiei şi curbura canalului. 
Indiferent de tehnică, gutaperca este cel mai bine 
îndepărtată progresiv pentru a preveni trecerea iri-
tanţilor periapical (4).

Deşi sistemul ProTaper s-a dovedit mai eficient, 
şi sistemul GPR a înregistrat rezultate bune. Este 
posibil ca mişcarea rotativă a acestor instrumente 
montate la endomotor să producă o cantitate varia-
bilă de căldură datorită fricţiunii, determinând ast-
fel plasticizarea gutapercii, care este mai uşor de 

FIGURA 6. Ac D3 fracturat în treimea 
apicală (sistemul ProTaper de 
dezobturare)
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îndepărtat (10). Rezultatele bune obţinute de siste-
mul Protaper de dezobturare sunt similare cu cele 
obţinute în alte studii (14,15,16).

 Cum a mai fost demonstrat în studii anterioare, 
este imposibil de îndepărtat în totalitate gutaperca/
sealer-ul din sistemul endodontic, indiferent de teh-
nica de retratament folosită (11,17,18 ). Acest lucru 
a fost demonstrat şi în acest studiu, având în vedere 
că niciun specimen nu a fost lipsit de reziduuri. 

evaluarea accidentelor

În timpul reluării tratamentului cu sistemul GPR 
a apărut fractura radiculară verticală la 2 canale în 
treimea apicală. Acest accident poate fi pus atât pe 
seama agresivităţii instrumentelor, cât şi pe calita-
tea precară a componentelor radiculare în treimea 
apicală.

În timpul folosirii sistemului ProTaper a fost în-
registrată fractura unui ac D3 în treimea apicală a 
unui canal. Beasley şi colab., 2013 au raportat frac-

turi şi deformări ale acelor D3 în timpul reluării tra-
tamentului canalelor curbe. Această inconvenienţă 
poate fi datorată conicităţii crescute al instrumente-
lor şi rotaţiei crescute din timpul preparării, factori 
ce pot spori oboseala torsională în timpul contactu-
lui cu materialul de obturaţie (19).

concluzII

Niciunul din cele două sisteme nu a îndepărtat 
în totalitate materialul de obturaţie de pe pereţii ca-
nalelor radiculare. Ţinând cont de limitele acestui 
studiu, sistemul ProTaper Universal de dezobturare 
s-a dovedit a fi mai rapid şi mai eficient decât siste-
mul GRP, fapt dovedit prin numărul mai mare de 
canale cu foarte puţin material remanent la nivelul 
pereţilor canalelor radiculare.
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