Juli 2013: 11-årig pige henvist fra skoletandplejen.
Inverteret mesiodens ses i sagittalt snit og 3D billede, som
perforerer knoglen ind til næsehulen.

3D Cone Beam CT-skanning er fremtidens
røntgen i den orale diagnostik.
I denne folder har vi samlet nogle
eksempler samt et par kliniske cases fra
vores klinik, som illustrerer muligheder og
fordele ved 3D CBCT skanning med vores
nye Planmeca Promax 3D 8 x 8 skanner.

CBCT - kliniske muligheder

Apical patologi

Rodfraktur

Konventionel røntgen

Cone Beam CT (CBCT)

“CBCT medførte en forøgelse af fundne
apicale forandringer på 62% vs konventionelle rtg.”

Konventionel røntgen

Cone Beam CT (CBCT)

Loftag-Hansen et al,
Oral Surg. Oral Med. Pathol., 2007

Implantat planlægning

Område for planlagt implantatindsættelse markeres

Implant case, Planmeca Romexis software, brochure,
2012

Alle implantatkirurger kender det: Der er ikke altid al
den knogle vi troede der var, når vi først får åbnet!
Timeglas-formet knogle, eller knoglekam kun få m.m.
bred, trods vurderet bredere præ-operativt. Evt.
2-stage knogleopbygning/implantat bør planlægges fra
start. Skal jeg henvise? Større opbygning med spaltning
af knogle med microsav? Udvidelse med mejsel, bone
expander? - eller evt. bloktransplantation?
Close-up af tværsnit og indsatte mål beskriver tydeligt
pladsforhold for implantatindsættelse

- Alt sammen kan effektivt planlægges med en CBCT
optagelse. Implantathøjde/plads kan måles direkte på
skærmen, og n. alveolaris indtegnes.

Miles, Dale A: Colour atlas of cone beam volumetric imaging for dental applications ISBN 978-086715-481-8

Case I
41- årig kvinde henvises til os for udredning af uspecifikke smerter i v. uk. Medflg. rtg. af -6 viser rodbehandlet tand, men ingen patologiske fund. Objektivt er
tanden perkussionsøm. Intraoralt billede med phosforplade teknik giver mistanke om apikal patologi. CBCT
optagelse 5 x 8 cm viser tydelig interradikulær opklaring, som opereres af Jens Tang her 24. maj 2013.

Case II
61-årig mand henvises for udredning af uspecifikke
symptomer fra højre ok. Lettere hård, diffus hævelse
og ømhed ud for 67+, ingen perkussionsømhed. Henvisende tandlæge medsender intraoralt RTG, (vist nedenfor). Vi tager Panorama RTG. På ingen af billederne
kan påvises patologi.
På lille CBCT 5x5 cm skanning ses tydelige apicale
forandringer på alle 3 rødder af 7+.

Konventionelt RTG
CBCT sagittalt snit

Sagittale snit 7+

CBCT axialt snit

Opklaring, orale rod 7+
”Undersøgelse alene med 2D billeder frem for 3D
vil i visse tilfælde give anledning til fejl/og eller
underdiagnostik, og måske endog deraf følgende
fejlbehandling.”
Nordisk Medicin, 2012
CBCT 3D billede

Rødder med relation til n. alveolaris bør beskrives i 3D før fjernelse
Røntgenbeskrivelse af Cone Beam CT-skanning af 8- dateret
14. 05. 2013. Undersøgelsen er gennemført for vurdering af
visdomtandens lejring i forhold til canalis mandibulae.
CBCT-skanningen er gennemført med en ProMax 3D-skanner
og vurderet ved hjælp af OnDemand software.
Der gennemføres sagittale og coronale billedrekonstruktioner.
Canalis mandibulae mærkes med blå pile direkte på billederne.
8- er fuldt frembrudt og forsynes med okklusalfyldning. 8- har
to rødder, som er rodlukkede. Den mesiale rod afbøjer i distal
retning, mens den distale afbøjer i mesial retning. Rodspidserne
samler sig ved apeks.
Begge rødder strækker sig ned i niveau med canalis mandibulae
(mellem dennes øvre og nedre begrænsning). Begge rødder er
placeret oralt for kanalen. Der ses knogle mellem mesiale rod
og kanalen, men ikke mellem distale rod og kanalen. Distale rod
perforerer tillige kanalens kompaktbegrænsning, så der er risiko
for direkte kontakt mellem distale rod og n.alv.inf.
Røntgenkonsulent, ph.d., dr. Odont Hanne Hintze
8- blev koronectomeret 30.06.2013 af Henrik Gutte Koch.
“De forventede krav til dét, vi bør,
stiger i takt med dét, vi kan!“
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