
Wortelkanaalbehandeling definitieve tand
verloop benodigdheden taak assistente

Basis spiegel, sonde, pincet, serviettes, handschoenen, mondmasker, transportpincet, 
speekselzuiger, afzuigcanule, watterollen, functiespuittip, beker

alles klaarleggen

Verdoven carpulehouder, carpule, naald volgens te verdoven tand carpulespuit klaarleggen en aanbieden

Rx-opname richthulpmiddel, beeldcaptor (film, digitale captor, fosforplaat), plastiek hoesje juiste richthulpmiddel aanbieden, 
veiligheidsvoorschriften

Plaatsen cofferdam cofferdamvel, cofferdamklem, cofferdam-gaatjes-tang, cofferdam-klem-tang, dental floss juiste klem, rubberdamvel klaarmaken en aanbieden

Caviteitspreparatie met 
wegnemen van cariës

sneldraaiend hoekstuk of turbine met diamantboren, traagdraaiend handstuk met ronde boren, 
curette wegzuigen van water-nevel, weghouden van weke 

delen
Pulpadak wordt weggenomen endo-accesboor, endoboor met inactieve kop, ronde boor

Kamerale pulpa wordt 
weggenomen

ronde boor of curette aanbieden van een curette

Lengtebepaling fijne vijl en rx-foto of apexlocator idem Rx-opname, apexlocator klaarmaken : haakje aan 
de lip van de patiënt en contactmaken met andere 
draad tegen de vijl

Openen, ruimen en reinigen van 
de wortelkanalen 

volgens de gebruikte techniek

handmatig mechanisch

gates, handvijlen volgen de gebruikte 
techniek, rubberstops, endoblok
spuit en naald om te spoelen,
(NaOCl - EDTA - citroenzuur)

endomotor,
vijlen voor mechanisch preparen,
spuit en naald om te spoelen,
(NaOCl - EDTA - citroenzuur)

klaarleggen van alle instrumenten,
klaarmaken van vijlen op juiste werklengte, spoelspuit 
klaarmaken en aanbieden, wegzuigen tijdens het 
spoelen

Drogen en vullen van de 
wortelkanalen

papierpunten, guttapunten, lentulo, wortelkanaal-cement, mengblok, cementspatel, pincet, 
speaders, pluggers, hulptoestellen voor warme condensatietechniek

klaarleggen van alle instrumenten, aanbieden  juiste 
(volgens laatst gebruikte vijl) papierpunten, klaarmaken 
van wortelkanaalcement, aanbieden van 
wortelkanaalcement, aanbieden van juiste  gutta, 
aanbieden van pluggers en spreaders

Rx-controle richthulpmiddel, beeldcaptor (film, digitale captor, fosforplaat), plastiek hoesje juiste richthulpmiddel aanbieden

Vulling of voorlopige vulling



Tips om na de behandeling prikaccidenten te vermijden met wortelkanaalinstrumenten :

- Eénmalig gebruik van wortelkanaal instrumenten : na gebruik bij de scherpe voorwerpen
- Gebruik van speciale wortelkanaalinstrumenten-houders.  
(deze houders moeten voldoende openingen hebben om reiniging en controle toe te laten)
• De instrumenten worden na de behandeling onmiddellijk terug in de juiste volgorde in deze houder geplaatst.  
• Controle van de instrumenten op ontwinding of breuk. 
• De houder met wortelkanaalinstrumenten kan in ultrasoon bad of thermodesinfector gereinigd worden.  
• Daarna volgt de verpakking en sterilisatie in de autoclaaf.  

Indien geen speciale wortelkanaalinstrumenten-houders voorhanden zijn :
de wortelkanaalinstrumenten gescheiden houden van de andere instrumenten om deze te reinigen.







Endodontie 

Wortelkanaalinstrumenten 

Diameter 

  

De verschillende diameters dienen om het wortelkanaal 
stelselmatig te verdiepen en te verbreden. 
De kleursequentie (wit, geel, rood, blauw, groen, zwart) 
komt iedere keer terug. 

De dunste  (006, 008, 010) dienen om het wortelkanaal op 
te sporen en het kanaal vrij te houden van debris. 



Endodontie 

Wortelkanaalinstrumenten 

Lengte 

Gebruik volgens de lengte van het wortelkanaal. 
21 mm : molaren 
25 mm : molaren, premolaren, snijtanden 
28 mm : snijtanden, hoektanden 
31 mm : hoektanden

31
28
25
21



Endodontie 

Wortelkanaalinstrumenten 

Vorm 

•Zenuwtrekker : met weerhaakjes, om de pulpa uit te 
trekken 
•Reamer : om wortelkanaal vorm te geven, meer met 
roterende beweging 
•Vijl : om wortelkanaal vorm te geven, meer met op- en 
neergaande beweging 
•K-vijl : variante op vijl, om debris gemakkelijker te 
evacueren 
•Hedstrom-vijl : zeer aggresief, om iets uit de pulpaholte te 
halen, papierpunten, resten gutta van een vorige 
wortelkanaalbehandeling. 
•Unifile 



Endodontie 

Wortelkanaalinstrumenten 

Taper 



Endodontie 

Wortelkanaalinstrumenten 

Materiaal 

Roestvrij staal : weinig buigzaam, minder geschikt om 
draaiend te gebruiken.  Ze ontwinden.  Bij opmerken van 
ontwinden : direct weggooien (scherpe voorwerpen) 

Nikkel-titanium (NiTi) : heel 
buigzaam, kunnen beter 
tegen rotatiebeweging.  Ze 
ontwinden NIET.  Ze worden 
daarom maar een beperkt 
aantal keer gebruikt.  De 
tendens gaat naar éénmalig 
gebruik. 


