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Streszczenie
Celem artyku³u jest przekazanie czytelnikom podsta-
wowej tematyki z zakresu techniki pracy na 6 r¹k 
w mikroskopie operacyjnym, dotycz¹cych z punktu 
widzenia ergonomii pracy jednych z najwa¿niejszych 
zagadnieñ  trzymania i przekazywania instrumentów. 
Jest to problematyka stosunkowo m³oda i jeszcze nie do 
koñca zbadana. Nieliczne przekazy z pi�miennictwa 
opieraj¹ siê praktycznie na do�wiadczeniach kilku 
autorów. Artyku³ dok³adnie analizuje trzymanie jako 
codzienn¹, podstawow¹ ludzk¹ czynno�æ - zarówno 
z punktu widzenia psychologii zawodu jak i biome-
chaniki. Trzymanie i przekazywanie instrumentów 
w stomatologii jest podstaw¹ dla jakichkolwiek 
rozwa¿añ dotycz¹cych zespo³owych technik pracy, 

szczególnie w trzyosobowym zespole (lekarz i dwie 
asysty). Obecno�c mikroskopu operacyjnego, a wiec 
zawê¿enie k¹ta bry³owego widzenia operatora  wymu-
sza opracowanie inych technik transferu ni¿ w po-
stêpowaniu klinicznym bez zastosowania mikroskopu.

Summary: 
The goal of his article is to give to the reader's basic 
knowledge concerning instruments handling (holding 
and transfer). The above problem is young and still 
needs a lot of research to be done. Article analyze very 
accurate an action such holding from biomechanical 
and psychological point of view. Instruments handling is 
a base for any further consideration concerning six 
handed dentistry, that mines three persons dental team. 
Presence of the operating microscope narrows the 
spherical angle of operator's view. That creates totally 
different instruments handling comparing six handed 
work without microscope.

Trzymanie i przekazywanie instrumentów w technikach 
zespo³owych pracy (na 4 i 6 r¹k), a szczególnie na 4 rêce 
jest ju¿ do�æ dobrze poznane dziêki literaturze, a tak-
¿e dziêki licznym wyk³adom, szkoleniom, warsztatom 

1,2,3,4,5,6,7i sympozjom po�wiêconym tej tematyce . 
Wprowadzenie do technik zespo³owych mikroskopu 
operacyjnego zmieni³o do�æ konkretnie dotychczasowe 

1Bladowski M i wspó³., Atlas techniki pracy na 4 rêce w stomatologii ogólnej, Wyd. Euro-Direct-Media, Gliwice, 1999.
2Bladowski M., Bogdan M., Konarska-Choroszucha H., Kolakowska-Wozniczka B., Lella A., Reut K., Trzymanie narzêdzi w technikach 
zespolowych pracy w stomatologii ogólnej. Mag. Stom., 2001, 9.
3Bladowski M., Bogdan M., Konarska-Choroszucha H., Kolakowska-Wozniczka B., Lella A., Reut K., Przekazywanie instrumentów 
w technikach zespolowych pracy w stomatologii ogólnej. Mag. Stom., 2001, 10.
4Bladowski M., Kompendium pojêæ, zasad i definicji odnosz¹ce siê do pracy zespo³ów stomatologicznych. Edentico, 2004, 3.
5Chasteen J. E., Four-handed dentistry in clinicalpractice. The C.V. Mosby Company. Saint Louis, 1978.
6Janczuk Z., Bladowski M., Zasady pracy przy le¿¹cym pacjencie w stomatologii. Wyd. Biblioteka Quintessence. Wydanie II zmienione, 2006
7Paul E. J., Team Dentistry, Wyd. Martin Dunitz, 1991.
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procedury, g³ównie przekazywania instrumentów. 
Uleg³y pewnym zmianom równie¿ zasady trzymania 
instrumentów, szczególnie przez drug¹ asystê.
Priorytetem zatem sta³o siê, ¿e instrument oprócz tego, 
¿e jest przekazany operatorowi w technice jedno lub 
oburêcznej, dodatkowo jest tak¿e wprowadzany w tor 
wizyjny mikroskopu i przytrzymywany w tym torze 
przez asystê do momentu pe³nego, kontrolowanego 
przejêcia przez operatora. Te elementy transferu 
(wprowadzenie w tor wizyjny i przytrzymanie) nie 
funkcjonuj¹ w tradycyjnych technikach asystowania 
na 4 i 6 r¹k.
Te g³ówne ró¿nice wbrew pozorom wymagaj¹ od II asy-
sty - poniewa¿ do jej obowi¹zków nale¿y trzymanie 
i przekazywanie instrumentów statycznych i dyna-
micznych - wypracowania adekwatnej techniki, a to nie 
zawsze jest ³atwe, szczególnie u asyst, które pracowa³y 
konwencjonalnie przez wiele lat. 

Trzymanie
Trzymanie jest czynno�ci¹ statyczn¹, czyli czynno�ci¹ 
zwi¹zan¹ z mniejszym lub wiêkszym obci¹¿eniem 
statycznym. Trzymanie okre�lonego przedmiotu zawsze 
zwi¹zane jest z szeregiem ró¿nych aspektów, takich jak:
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1Fot. 1. 
Przes³anki kulturowe i religijne.

Medytuj¹cy Omañczyk trzymaj¹cy ró¿aniec - widoczne, 
wyra�ne oznaki skupienia i g³êbokiej zadumy religijnej.

2Fot. 2. 
Tradycja trzymania pewnych obiektów.

Naczynia liturgiczne  kielich i patena trzymane przez 
duchownego katolickiego podczas mszy wed³ug 
wieloletniej tradycji.

3Fot. 3. 
Doznania emocjonalne wzglêdem trzymanego 
obiektu.

M³oda matka trzyma swoje pierworodne, kilkukilogra-
mowe niemowlê - widoczny jest olbrzymi ³adunek emo-
cjonalny osoby trzymaj¹cej wzglêdem trzymanego obie-
ktu - tak na pewno nie by³by trzymany tej samej wagi
inny obiekt np. worek z m¹k¹.

1 2 3

4Fot. 4. 
Kszta³t trzymanych obiektów.

Kszta³t przedmiotów ma szczególe znaczenia w procesie trzymania. 
Kszta³t jest te¿ wielk¹ inspiracj¹ do tworzenia przez ergonomiê koncepcyjn¹ 
tzw. uwarunkowañ humanizacyjnych instrumentów, czyli takiego ich projektowania, 
aby kszta³tem by³y jak najbardziej przyjazne d³oni cz³owieka i funkcjom, 
jakim s¹ przeznaczone.

5Fot. 5. 
Objêto�æ (wielko�æ) trzymanych obiektów.

Objêto�æ (wielko�æ) trzymanych obiektów zwi¹zana jest z mniejszym 
lub wiêkszym zaanga¿owaniem poszczególnych elementów 
anatomicznych koñczyny (koñczyn) górnej. 
Ch³opiec trzymaj¹cy pi³kê do koszykówki - czyli obiekt o do�æ du¿ej 
objêto�ci - praktycznie anga¿uje ca³¹ koñczynê górn¹.

7Fot. 7. 
Wiek trzymaj¹cego dany obiekt.

W ró¿nym wieku inaczej trzymane s¹ ró¿ne przedmioty przez 
poszczególnych ludzi - wraz ze starzeniem siê organizmu cz³owieka 
zwi¹zanych jest szereg chorób zwyrodnieniowych ró¿nych uk³adów 
g³ównie kostnego, miê�niowego i krwiono�nego - w zwi¹zku z powy¿szym 
chwyty, si³a trzymania, sposób i d³ugo�æ trzymania danego obiektu 
radykalnie zmieniaj¹ siê u osób starszych w porównaniu do osób m³odych. 
Wielokrotnie w starszym wieku trzymanie sprawiaæ mo¿e ból, dlatego 
osoba taka wykonuje ruchy kompensacyjne i je¿eli taka osoba musi trzy-
maæ dany przedmiot to pod�wiadomie poszukuje dodatkowych punktów 
podparcia innymi czê�ciami cia³a uwzglêdniaj¹c równie¿ koñczyn¹ trzymaj¹c¹.

8Fot. 8. 
Sprawno�æ fizyczna trzymaj¹cego dany obiekt. 

Sprawno�æ fizyczna trzymaj¹cego dany obiekt ma 
bardzo istotne znaczenie, gdy¿ nie ulega ¿adnej 
w¹tpliwo�ci, ¿e osoba sprawna fizycznie (czyt. silna), 
która trzyma dany obiekt szczególnie o du¿ej wadze 
jest w stanie wykonywaæ to d³u¿ej i bardziej efektywnie. 
Inne jest te¿ prze³o¿enie w aspekcie wydatku energe-
tycznego u osoby silnej i wytrzyma³ej fizycznie 
w trzymaniu danych przedmiotów - nawet dowolnymi 
chwytami - w porównaniu do osób s³abych i maj¹cych 
problemy z dobr¹ kondycj¹ fizyczn¹.

9Fot. 9. 
Wykonywanie danego zawodu 
i podej�cie emocjonalne 
wykonuj¹cego dany zawód 
do tego zawodu

6Fot. 6. 
Waga trzymanych obiektów.

Waga trzymanych obiektów ma szczególne znaczenie 
dla trzymaj¹cego, poniewa¿ w³a�nie dziêki wadze oprócz 
odpowiedniej si³y miê�ni czêsto trzeba zastosowaæ 
odpowiedni chwyt i adekwatn¹ technikê trzymania.

Wykonywanie danego zawodu i podej�cie psychiczne 
wykonuj¹cego dany zawód do tego zawodu to potencja³ 
emocjonalny, jaki inwestuje cz³owiek w narzêdzia 
swojej pracy zawodowej. Zale¿y on od tego, w jakim 
stopniu cz³owiek jest w ni¹ zaanga¿owany duchowo. 
Czêsto okre�la siê ludzi dedykowanych swojemu 
zawodowi, ¿e trzymaj¹ narzêdzia swojej pracy z na-
bo¿n¹ czci¹, estym¹, powa¿aniem, respektem, atencj¹, 
ogromnym szacunkiem itd. Dotyczy to wszystkich 
zawodów w tym równie¿ i stomatologii.

4

5

6

7

8

9



Ergonomia

Cz³owiek trzyma obiekt g³ównie przy pomocy d³oni, 
chocia¿ mo¿liwe jest trzymanie innymi czê�ciami cia³a, 
np. palcami stóp, miêdzy kolanami, pod pach¹, zêbami 
itd. Nie dotyczy to jednak stomatologii. Trzymaj¹c dany 
instrument w d³oni nale¿y stosowaæ odpowiednie  
okre�lone i udoskonalone w ci¹gu wielu lat przez 
ergonomiê pracy chwyty, dziêki którym trzymaj¹cy 
anga¿uje najmniejszy wydatek energetyczny, a przez to 
funkcja trzymania jest najmniej obci¹¿aj¹ca miê�nie, 

Chwyty
Chwyt  czyli pozycjonowanie przedmiotów, obiektów, 
rekwizytów, narzêdzi lub instrumentów w d³oni przy 
pomocy jej elementów: palców i �ródrêcza. Z punktu 
widzenia ilo�ci wydatku fizjologicznego cz³onków 
zespo³u stomatologicznego opracowano, w ci¹gu sze-
regu lat w ró¿nych miejscach na �wiecie, najbardziej 
energooszczêdne chwyty, zarówno dla operatora jak 

13,14,15,16i I oraz II asysty . Trzymanie instrumentów 
przez poszczególnych cz³onków zespo³u podczas ope-
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ratywy w stomtologii uzale¿nione jest od pozycji tego 
17zespo³u wzglêdem pacjenta , pola widzenia operatora 

18i asyst , a tak¿e I i II stopnia podparcia (podparcie 
palców, d³oni i nadgarstków operatora o poszczególne 

19czê�ci twarzy pacjenta) .

Chwyty operatora
W technikach zespo³owych pracy operator powinien 
trzymaæ instrumenty statyczne i dynamiczne nastê-

20,21puj¹cymi chwytami :

9Bladowski M i wspó³., Atlas techniki pracy na 4 rêce w stomatologii ogólnej, Wyd. Euro-Direct-Media, Gliwice, 1999.
10Bladowski M., Tananis S., Bogdan M., Kolakowska-Wozniczka B., Obci¹¿enia uk³adu miê�niowo-szkieletowego i nerwowego u lekarzy 
stomatologów, pracuj¹cych solo i w technikach zespo³owych. Mag. Stom., 2001, 4.
11Janczuk Z., Bladowski M., Zasady pracy przy le¿¹cym pacjencie w stomatologii. Wyd. Biblioteka Quintessence. Wydanie II zmienione, 
2006.
12Tananis S., Bladowski M., Analiza obci¹¿eñ krêgos³upa szyjnego w obrazie rtg u lekarzy stomatologów w porównaniu z innymi grupami 
zawodowymi. Dental Tribune, 2004, 2.

10Fot. 10 a, b, c, d, e, f. 
Ró¿ne sposoby 
trzymania kieliszka 
z koniakiem.

13Bladowski M i wspó³., Atlas techniki pracy na 4 rêce w stomatologii ogólnej, Wyd. Euro-Direct-Media, Gliwice, 1999.
14Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH Kraków, 1994.
15Chasteen J. E., Four-handed dentistry in clinicalpractice. The C.V. Mosby Company. Saint Louis, 1978.
16Paul E. J., Team Dentistry, Wyd. Martin Dunitz, 1991.
17Bladowski M, Goczewski M., Mikroskop operacyjny w stomatologii. Pozycja pacjenta i zespolu stomatologicznego, As Stomatologii, 
2006, 6.
18Bladowski M. Mikroskop operacyjny w stomatologii. Pole widzenia operatora i asysty. AS Stomatologii, 2005, 6.
19Bladowski M. Gluszankow P., Stopnie podparcia ciala operatora w utrzymaniu prawidlowej pozycji podczas pracy w technikach 
zespolowych w stomatologii ogólnej. AS-Stomatologii,2005, 1.
20Bladowski M i wspó³., Atlas techniki pracy na 4 rêce w stomatologii ogólnej, Wyd. Euro-Direct-Media, Gliwice, 1999.
21Jañczuk Z., Bladowski M., Zasady pracy przy le¿¹cym pacjencie w stomatologii. Wyd. Biblioteka Quintessence. Wydanie II zmienione, 
2006.

11Fot. 11. 
Chwyt piórowy. Najbardziej popularny, zwany tak¿e chwytem 
pisarskim. Tak trzymane s¹ zwykle instrumenty statyczne, 
a tak¿e i dynamiczne. Chwyt identyczny do tego, jakim 
trzyma siê pióro podczas pisania.

12Fot. 12. 
Chwyt d³oniowy. Chwyt d³oniowy ma 
wiele ró¿nych modyfikacji, odnosz¹ siê one 
do poszczególnych anatomicznych elemen-
tów d³oni maj¹cych wiêksze lub mniejsze 
zaanga¿owanie w trzymaniu.

9,10,11,12ko�ciec i nerwy koñczyny górnej trzymaj¹cego . 

Trzymanie musi mieæ przede wszystkim efekt, np. 
efektem odpowiedniego trzymania kieliszka koniaku 
w d³oni bêdzie jego ogrzanie, przez co rozwinie siê 
bukiet zapachowy, a w zwi¹zku z tym zwiêkszone 
zostan¹ doznania smakowe podczas konsumpcji tego 
alkoholu. Na �wiecie rozwiniêto proceduralnie ró¿ne 
sposoby trzymania kieliszków z koniakiem, gdzie 
koñcowy efekt i tak jest zawsze taki sam (fot. 10).

10a 10b

10c

10d 10e 10f
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13Fot. 13. 
Chwyt trójpalcowy.
Chwyt trójpalcowy to chwyt rêkoje�ci lusterka - oko³o 1,5-2cm 
od koñca niepracuj¹cego. Ten chwyt pozwala na trzymanie 
tego niezwykle istotnego instrumentu statycznego tak, ¿e wyko-
nywalne s¹ ruchy we wszystkich mo¿liwych p³aszczyznach 
(w tym równie¿ obrotowe) rêkoje�ci. Dziêki temu chwytowi 
I asysta ma nieograniczony dostêp wizualny do pola zabiegowego.

14Fot. 14. 
Chwyt dwupalcowy podparty.
Chwyt dwupalcowy podparty jest chwytem niezwykle 
rzadko stosowanym  g³ównie u dzieci, w celu blokowa-
nia i ochrony jêzyka przed traumatyzacj¹, podczas stoso-
wania instrumentów rotacyjnych w sektorze IV 
(lewym ¿uchwy).

15Fot. 15. 
Chwyt wielopalcowy.
Chwyt wielopalcowy jest niczym innym jak tylko 
modyfikacj¹ chwytu d³oniowego. Tak trzymaj¹ 
instrumenty statyczne niektórzy operatorzy.

16Fot. 16. 
Chwyt dwupalcowy.
Chwyt dwupalcowy z punktu 
widzenia ergonomii pracy jest najba-
rdziej energooszczêdny. S³u¿y do 
trzymania zarówno instrumentów 
statycznych jak i dynamicznych 
z konsoli unitu. Wed³ug obserwacji 
w³asnych jest bardzo chêtnie stoso-
wanym chwytem przez asysty w wiê-
kszo�ci placówek lecznictwa stomatolo-
gicznego, gdzie pracuje siê w technice 
na 4 rêce.

17Fot. 17. 
Chwyt trójpalcowy. 
Chwyt trójpalcowy jest chwytem silniejszym 
i bardziej pewnym ni¿ chwyt dwupalcowy. 
Lepiej równie¿ stabilizuje d³oñ asysty trzymaj¹c¹ 
instrument. Jest jednak chwytem bardziej energoch³o-
nnym. W tym chwycie zaanga¿owane s¹ trzy palce 
asysty: kciuk, wskazuj¹cy i �rodkowy.

18Fot. 18. 
Chwyt piórowy zmodyfikowany - koñcówka 
pomocnicza ssaka. 
W chwycie piórowym zmodyfikowanym, instrument 
jest trzymany prawie tak samo jak pióro z t¹ ró¿nic¹, 
¿e palec �rodkowy spoczywa prawie równolegle do 
palca wskazuj¹cego wzd³u¿ osi d³ugiej trzymanego 
instrumentu.

19Fot. 19 a, b. 
Chwyt piórowy zmodyfikowany (³uk plazmowy). 

23Chasteen J. E., Four-handed dentistry in clinicalpractice. The 
C.V. Mosby Company. Saint Louis, 1978.
24Paul E. J., Team Dentistry, Wyd. Martin Dunitz, 1991.
25Bladowski M i wspó³., Atlas techniki pracy na 4 rêce w stoma-
tologii ogólnej, Wyd. Euro-Direct-Media, Gliwice, 1999.
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Ssaki
Bez ssaków niewyobra¿alna jest praca w jakiejkolwiek 
technice (centric, 4 rêce, 6 r¹k), podczas której pacjent 
znajduje siê w pozycji le¿¹cej spoczynkowej, czyli 
w pozycji zasadniczej z punktu widzenia jakiejkolwiek 
operatywy. Ssaki jako nieodzowny element nowo-
czesnej stomatologii odgrywaj¹ w technikach zespo-
³owych pracy rolê znacz¹c¹. Oprócz funkcji ssania 
koñcówki ssaków, szczególnie g³ówna, s³u¿¹ równie¿ 
jak wspomniano powy¿ej do kontroli tkanek miêkkich 
jamy ustnej, a wiêc ochrony przed ich traumatyzacj¹ ze 
strony instrumentów rotacyjnych, a przede wszystkim 
do aran¿acji pola widzenia. Koñcówkami ssaków w te-
chnice pracy na 6 r¹k pos³uguje siê wy³¹cznie I asysta.

Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce koñcówki ssaków:
!g³ówn¹ - która oprócz funkcji ssania, s³u¿y do kontroli 

27,28tkanek miêkkich, u³o¿enie w jamie ustnej - boczne , 
wzglêdem ³uku zêbowego i jest trzymana jednym z na-
stêpuj¹cych chwytów: �kciuk do nosa� (fot. 22), d³o-
niowy z podparciem kciuka (fot. 20) lub palca wska-
zuj¹cego (fot. 21);
!pomocnicz¹ - s³u¿¹c¹ do dodatkowej ewakuacji 
ch³odziwa i �liny; u³o¿enie w jamie ustnej - 

29,30gard³owe . Trzymana jest zwykle przez asystê chwy-
tem piórowym zmodyfikowanym (fot. 18), a czasami 
d³oniowym podpartym palcem wskazuj¹cym (fot. 21).

Ssaki powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce uwarunkowania 
i posiadaæ:

Ergonomia
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20Fot. 20. Chwyt d³oniowy (podparcie kciukiem). 

Chwyt d³oniowy jest najpopularniejszym chwytem 
cz³owieka. Je¿eli dotyczy instrumentów w stomatolo-
gii np. koñcówek ssaka, stosowany jest w celach sta-
bilizacji d³oni i prawid³owego wykonywania czynno-
�ci zawodowych tymi instrumentami. 
Mo¿e byæ podparty kciukiem (fot. 20) 
lub palcem wskazuj¹cym (fot. 21).

26Chasteen J. E., Four-handed dentistry in clinicalpractice. The C.V. Mosby Company. Saint Louis, 1978.
27Chasteen J. E., Four-handed dentistry in clinicalpractice. The C.V. Mosby Company. Saint Louis, 1978.
28Paul E. J., Team Dentistry, Wyd. Martin Dunitz, 1991.
29Chasteen J. E., Four-handed dentistry in clinicalpractice. The C.V. Mosby Company. Saint Louis, 1978.
30Paul E. J., Team Dentistry, Wyd. Martin Dunitz, 1991.
31Jañczuk Z., Bladowski M., Zasady pracy przy le¿¹cym pacjencie w stomatologii. Wyd. Biblioteka Quintessence. 
Wydanie II zmienione, 2006.
32Bladowski M i wspó³., Atlas techniki pracy na 4 rêce w stomatologii ogólnej, Wyd. Euro-Direct-Media, Gliwice, 1999.

21Fot. 21. Chwyt d³oniowy (podparcie palcem 
wskazuj¹cym). 

Chwyt �kciuk do nosa� to jeden z najpewniejszych i naj-
silniejszych chwytów, jaki mo¿e stosowaæ asysta.
Chwyt ten daje jej pe³n¹ kontrolê nad tkankami miêkkimi 
jamy ustnej i twarzy pacjenta podczas operatywy. 
Szczególnie ulubiony w stomatologii amerykañskiej 
i dotyczy wy³¹cznie koñcówki g³ównej ssaka, która 
oprócz funkcji ssania posiada równie¿ funkcje retra-
kcyjne, czyli kontroluj¹ce tkanki miêkkie przed ich 
ewentualn¹ traumatyzacj¹ ze strony instrumentów 
rotacyjnych stosowanych przez operatora. 

22Fot. 22. Chwyt 
�kciuk do nosa�.  

rêk¹ asysty do rêki pracuj¹cej operatora, a przejêty 
drug¹.
Na podstawie w³asnych, kilkuletnich do�wiadczeñ 
klinicznych w technice pracy na 6 r¹k z zastosowaniem 
mikroskopu operacyjnego praktycznie tylko metoda 
jednorêczna jest prawie zawsze stosowana.

Technika jednorêczna (�podaj  przejmij�)

Przekazywanie instrumentów w technice pracy na 6 r¹k 
ma stosunkowo krótk¹ historiê i w ostatnich 10 latach 
przechodzi³o kilka modyfikacji. Pierwsz¹ koncepcj¹ by³o 
tzw. przekazywanie lustrzane, czyli wszystkie proce-
dury przekazywania przez asystê w technice pracy na 4 
rêce z tym, ¿e z prawej rêki II asysty do prawej rêki 
operatora (gdy w przypadku techniki pracy na 4 rêce 
transfer odbywa siê z lewej rêki asysty do prawej rêki 
operatora - zak³adaj¹c, ¿e operator jest praworêczny). 
Ten rodzaj przekazywania jednorêcznego mia³ jednak 
kilka wad zwi¹zanych z uwarunkowaniami techni-
cznymi stanowiska pracy II asysty. W latach 1999-2000 
dr n. med. Tomasz Choroszucha z Sopotu wdro¿y³ 
i usprawni³ modyfikacjê trzymania i przekazywania 
instrumentów statycznych i dynamicznych przez II 
asystê. G³ówne za³o¿enia wg Choroszuchy to:
!w zale¿no�ci od uwarunkowañ klinicznych instrument 
jest trzymany przez II asystê jednym ze wspomnianych 
chwytów za koniec niepracuj¹cy i przekazywany 
operatorowi, który przejmuje go chwytem pisarskim za 
koniec pracuj¹cy;
!najistotniejsze znaczenie w przekazywaniu instrumen-
tów ma tzw. twist, czyli skrêt nadgarstka prawej rêki II 
asysty, umo¿liwiaj¹cy transfer instrumentu z jedno-
czesnym p³ynnym wprowadzeniem go w tor wizyjny 
mikroskopu (fot. 23).

-odpowiedni¹ si³ê ssania,
-przewody zakoñczone regulatorem si³y ssania,
-³atwe do zdejmowania i dezynfekcji, bez zagiêæ i zaka-
marków gromadz¹cych odpadki,
-filtry w miejscach dostêpnych do czyszczenia,
-automatyczny w³¹cznik i wy³¹cznik,
-standardow¹ z³¹czkê umo¿liwiaj¹c¹ monta¿ ró¿nych 
koñcówek.

Przekazywanie instrumentów

Przekazywanie instrumentów to zespó³ czynno�ci ma-
nualnych cz³onków zespo³u stomatologicznego odby-
waj¹cych siê w nastêpuj¹cych relacjach:
-I asysta - operator
-II asysta - operator
-operator - I asysta
-operator - II asysta
-I asysta - II asysta
Wszystkie te powy¿sze czynno�ci powinny odbywaæ siê 
wy³¹cznie w tzw. strefie transferowej, zwanej te¿ 
demarkacyjn¹ lub stref¹ przekazywania instrumen-
tów, która ma kszta³t trapezu i znajduje siê miêdzy 4-8 
i ograniczon¹ górn¹ i doln¹ krawêdzi¹ mostka pacjenta. 
W ¿adnym przypadku przekazywanie instrumentów nie 
mo¿e odbywaæ siê nad twarz¹ i szyj¹ pacjenta, co nie-
stety ma czêsto miejsce w przypadku ma³o do�wia-
dczonego zespo³u.

W stomatologii, w pracy zespo³owej (na 4 i 6 r¹k, 
z zastosowaniem mikroskopu lub bez) istniej¹ dwie 
techniki przekazywania instrumentów,: 
!technika jednorêczna - z jednej rêki asysty do rêki 

31,32pracuj¹cej operatora,
!technika oburêczna - instrument jest przekazany jedn¹ 
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23Fot. 23. Twist 
- czyli skrêt 
- najistotniejszy 
element transferu 
instrumentów 
w technice pracy 
na 6 r¹k zarówno 
z zastosowaniem 
mikroskopu opera-
cyjnego jak i bez.  
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tów za koniec niepracuj¹cy (dotyczy to instrumentów 
zarówno statycznych jak i dynamicznych) (fot. 24 a);
2)równoleg³e ustawienie w tzw. pozycji wyczekiwania 
wzglêdem instrumentu, którym pracuje w danej chwili 
operator (Zasada równoleg³o�ci Paula), (fot. 24 a);
3)przybli¿enie rêki asysty do rêki operatora (fot. 24 b);
4)przejêcie przez asystê czê�ci¹ przejmuj¹c¹ d³oni 
instrumentu od operatora (fot. 24 c);
5)skrêt (twist) nadgarstka II asysty (fot. 23);
6)wprowadzenie instrumentu w tor wizyjny z jedno-
czesnym przekazaniem go operatorowi;
7)przytrzymanie w torze wizyjnym do momentu ca³ko-
witego zaci�niêcia chwytu i kontrolowanego przejêcia 
instrumentu przez operatora;
8)wycofanie rêki II asysty z przejêtym instrumentem 
poza tor wizyjny mikroskopu (ryc. 24 d, e).

Ergonomia

1/200714

 33Paul E. J., Team Dentistry, Wyd. Martin Dunitz, 1991.

 34Jañczuk Z., Bladowski M., Zasady pracy przy le¿¹cym pacjencie 

w stomatologii. Wyd. Biblioteka Quintessence. Wydanie 

24Fot. 24 a, b, c, d, e.
Procedura przekazywania instrumentów statycznych i dynamicznych 
w technice pracy na 6 r¹k z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego.

Technika pracy na 6 r¹k z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego 
(fot. 25) jest najwy¿sz¹ form¹ wykonywania zawodu w stomatologii 
pod ka¿dym wzglêdem, a szczególnie z punktu widzenia ergonomii 
pracy. Obecnie jest tylko kilka gabinetów w Polsce, gdzie rutynowo 
pracuje siê w takiej technice. Nale¿y jednak mieæ nadziejê, ¿e ten typ 
pracy w nied³ugim czasie bardziej siê rozpowszechni w naszym kraju.  

Bez wzglêdu na technikê, a bior¹c pod uwagê aspekt 
przekazywania instrumentów, d³oñ II asysty jest podzie-
lona na dwie czê�ci. Czê�æ podaj¹c¹ - czyli kciuk, palec 
wskazuj¹cy i/lub palec �rodkowy i czê�æ przejmuj¹c¹  
czyli palec ma³y, serdeczny i/lub palec trzeci. Od ustaleñ 
w zespole i preferencji II asysty zale¿y, czy przejmowaæ 
ona bêdzie instrumenty tylko palcem pi¹tym, czy te¿ 
pi¹tym i czwartym lub pi¹tym, czwartym i trzecim.

Procedura przekazywania instrumentów statycznych 
i dynamicznych w technice pracy na 6 r¹k z zastosowa-
niem mikroskopu zabiegowego (fot. 24 a, b, c, d, e):

W technice pracy na 6 r¹k w mikroskopie operacyjnym 
ca³y ciê¿ar transferu instrumentów spoczywa na II 
asy�cie i sprowadza siê do nastêpuj¹cego schematu
1)trzymanie instrumentu przez II asystê jednym z chwy-
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