Oorspronkelijke bijdragen

J.J.W. Blakenburg, C.J. Both, W.A. Borstlap, Ph.A. van Damme

Geluidsniveau van de Piezosurgery®
Risico van permanente gehoorschade
In het verleden is regelmatig onderzoek gedaan naar het geluidsniveau van allerhande boorapparatuur en de gevolgen daarvan voor
behandelaars die deze apparatuur regelmatig gebruiken. Het onderhavige onderzoek richtte zich op de mogelijke permanente
gehoorschade die men zou kunnen oplopen tijdens het gebruik van een nieuw ontwikkeld instrument, de Piezosurgery®. Hiertoe zijn
metingen verricht in een gestandaardiseerde omgeving en opstelling, waarbij gebruik is gemaakt van onderkaken van varkens en een
weegschaal om verschillende drukstadia te kunnen meten. De grenswaarden van de toegestane geluidsblootstelling zijn berekend.
Daarnaast is een illustratieve vergelijking gemaakt tussen de hoogte van het geluidsniveau van conventionele boormachines en de
Piezosurgery. Bij gebruik van de Piezosurgery® gedurende minder dan 90 minuten per werkdag blijkt geen gevaar te bestaan voor
permanente gehoorschade. Hiermee ligt het risico van de Piezosurgery® iets onder dat van de conventionele boorapparatuur.
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Inleiding
De Piezosurgery® is een relatief nieuw apparaat voor botchirurgie voorzien van een handstuk met daarin bevestigd
een opzetstuk dat wordt aangedreven door een ultrasone
trilling (24-29kHz) (afb. 1-3). De microvibraties via de
oscillerende beweging kunnen een precieze snede maken in

gemineraliseerd weefsel. Daarbij vindt geen beschadiging
plaats van de weke delen, bijvoorbeeld nervi, het epitheel
van de sinus maxillaris tijdens implanteren in de bovenkaak
en de dura mater bij craniofaciale chirurgie (Vercellotti,
2004; Vercellotti en Pollack, 2006).
De toepassingen van de Piezosurgery® zijn veelvoudig.

Afb. 1. Piezosurgery®.

Afb. 2. Handstuk Piezosurgery®.

Afb. 3. Gebruikte opzetstuk van de Piezosurgery®.
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Materiaal en methode
Eerst werd in een gestandaardiseerde ruimte een aantal
voormetingen verricht om te onderzoeken of er een merkbaar verschil was bij variatie van de factor druk. Omdat
de druk op kaakbot een factor is die de hoogte van het
geluidsniveau mede bepaalt, werden met behulp van een
weegschaal 5 drukniveaus onderscheiden (200, 400, 600,
800 en 1.000 gram). Met de Piezosurgery® werden botsneden gemaakt in de ramus ascendens van onderkaken van
varkens. Het voortgebrachte geluidsniveau werd gemeten
met een Investigator 2260®. Geijkte microfonen werden
gefixeerd op 30 en 40 cm afstand van de desbetreffende
onderkaak. Per drukniveau werden 10 afzonderlijke metingen verricht door steeds dezelfde onderzoeker.
Als grenswaarde voor dagelijkse geluidsblootstelling is 87
dB aangehouden, zoals beschreven in Noise at work Regulation Health and Safety Executive (London, 2005) en de
Richtlijn 2003/10/EG (2003) van het Europees Parlement.
Voor de berekeningen van het maximale risico van permanente gehoorschade voor de behandelaar werd gebruikgemaakt van de formule uit Noise at work Regulation Health
and Safety Executive (London, 2005): LM = LG + 10 log10
(Te/T0)
LM = grenswaarde voor dagelijkse geluidsblootstelling
			 per individu: 87 dB
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LG = gemiddelde dagelijkse blootstelling aan continu
			 geluidsniveau
Te = duur van geluidsblootstelling per werkdag in
			 seconden
T0 = duur van een werkdag in seconden (8 uur = 28.800
			 seconden)
Voor het maken van een illustratieve vergelijking tussen
de Piezosurgery® en een normaal in een tandartspraktijk
gebruikte boormachine werd een aantal geluidsmetingen
verricht in een operatiekamer. De metingen met de Piezosurgery® werden uitgevoerd tijdens het reinigen van bot bij
een chirurgisch behandelde apicale ontstekingshaard (49
metingen). Tevens werden 66 geluidsmetingen verricht tijdens de verwijdering van derde molaren met behulp van
een Aesculap Microtron EC® boormachine met 30.000
omwentelingen per minuut.
Voor het berekenen van de significantie van de verschillen in meetwaarden is gebruikgemaakt van variantieanalyse
(ANOVA).

Resultaten
De resultaten van de voormetingen lieten zien dat bij het
bewerken in varkensbot met de Piezosurgery® het maximale geluidsniveau van 93 dB werd bereikt bij een druk op
het handstuk van 600 gram en op een afstand van 30 cm,
met een gemiddelde van 90 ± 3 dB (afb. 4 en 6). Invoering
van deze gegevens in de formule leverde voor de maximale
geluidsblootstelling per werkdag het volgende resultaat op:
87 = 93 + 10 log 10 (Te/28.800)
-6 = 10 log 10 (Te/28.800)
-0,6 = log 10 (Te/28.800)
10 –0,6 = Te/28.800
0,2511 = Te/28.800
Te = 0,2511 x 28.800
Te = 7.234,23 seconden, ofwel 2 uur en 1 minuut.
Uitgaande van het gemiddelde geluidsniveau (90 dB) betekent dit:
87 = 90 + 10 log 10 (Te/28.800)
-3 = 10 log 10 (Te/28.800)
Afb. 4. Gemiddelden en standaarddeviaties van het geluidsniveau op
30 cm afstand, gemeten bij verschillende maten van op het handstuk
uitgeoefende druk.
Standaarddeviatie t.o.v. gemiddelde (30 cm)
95
90
dB(A)

Het apparaat wordt tegenwoordig steeds meer geïntegreerd
in tandheelkundepraktijken en op afdelingen voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Van de moderne
conventionele boormachines voor tandartsen is bekend dat
ze door hun geluidsniveau slechts een kleine kans op permanente gehoorschade opleveren (Wilson et al, 1990). Van
de Piezosurgery® is dit nog niet bekend. Binnen de gebruikersgroep bleken vragen te bestaan over het hoge geluidsniveau. Bij de fabrikant waren geen gegevens bekend over
het geluidsniveau tijdens gebruik van het apparaat. Daarom
werd, met referte aan Richtlijn 2003/10/EG (2003) van het
Europees Parlement, de vraag gesteld: is het geluidsniveau
tijdens het gebruik van de Piezosurgery® een risicofactor
voor permanente gehoorschade bij de behandelaar? De
hypothese van het onderzoek luidde: bij intensief gebruik
van de Piezosurgery® in zijn zwaarste stand om adequaat te
kunnen werken in corticaal bot, overschrijdt het geluidsniveau de drempel van de maximum toegestane waarde voor
een veilige werkomgeving. In het bijzonder wanneer langdurig druk op het handstuk wordt gezet, neemt het geluidsniveau zo toe dat de kans op gehoorschade aanzienlijk is.
Deelonderzoeksvragen richtten zich op de geluidsniveaus
bij verschillende drukstadia op 30 en 40 cm afstand van het
opzetstuk van de Piezosurgery®. Het bleek met de Piezosurgery® niet mogelijk om glazuur van gebitselementen te
bewerken, waardoor de metingen zijn beperkt tot het werken in kaakbot. Ter illustratie en vergelijking zijn wel gegevens opgenomen van conventionele boormachines tijdens
het bewerken van bot en harde tandweefsels.
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-0,3 = log 10 (Te/28.800)
10 –0,3 = Te/28.800
0,5011 = Te/28.800
Te = 0,5011 x 28.800
Te = 14.434,19 seconden, ofwel 4 uur en 1 minuut (afb.
4 en 6).
Het gebruik van de Piezosurgery® tijdens het reinigen van
menselijk bot bij een chirurgisch behandelde apicale ontstekingshaard leverde een maximaal geluidsniveau op van 94
dB en een gemiddeld niveau van 90 ± 2 dB. Invoering van
deze gegevens in de formule gaf respectievelijk de volgende
resultaten:
87 = 94 + 10 log 10 (Te/28.800)
-7 = 10 log 10 (Te/28.800)
-0,7 = log 10 (Te/28.800)
10 –0,7 = Te/28.800
0,1995 = Te/28.800
Te = 0,1995 x 28.800
Te = 5.746,35 seconden, ofwel 1 uur en 36 minuten maximale geluidsblootstelling per werkdag.

Te = 0,0794 x 28.800
Te = 2286,72 seconden, ofwel 38 minuten maximale
geluidsblootstelling per werkdag.
87 = 90 + 10 log 10 (Te/28.800)
-3 = 10 log 10 (Te/28.800)
-0,3 = log 10 (Te/28.800)
10 –0,3 = Te/28.800
0,5011 = Te/28.800
Te = 0,5011 x 28.800
Te = 14.431,68 seconden, ofwel 4 uur en 1 minuut gemiddelde geluidsblootstelling per werkdag (afb. 6).

Discussie

87 = 90 + 10 log 10 (Te/28.800)
-3 = 10 log 10 (Te/28.800)
-0,3 = log 10 (Te/28.800)
10 –0,3 = Te/28.800
0,5011 = Te/28.800
Te = 0,5011 x 28.800
Te = 14.431,68 seconden, ofwel 4 uur en 1 minuut gemiddelde geluidsblootstelling per werkdag (afb. 6).
Het gebruik van de Aesculap Microtron EC® boormachine in menselijk bot en tandweefsel leverde een maximaal
geluidsniveau op van 98 dB met een gemiddeld niveau van
90 ± 4 dB. Invoering van deze gegevens in de formule gaf
respectievelijk de volgende resultaten:
87 = 98 + 10 log 10 (Te/28.800)
-11 = 10 log 10 (Te/28.800)
-1,1 = log 10 (Te/28.800)
10 –1,1 = Te/28.800
0,0794 = Te/28.800

Het bleek bijzonder lastig met de Piezosurgery® een constant geluidsniveau te bereiken om eenduidige metingen
te kunnen verrichten. Dit komt omdat het handstuk met
daarin het opzetstuk moet bewegen om werkzaam te kunnen zijn. Een minimaal verschil in positie van en druk op
het handstuk is al genoeg om een duidelijk ander geluidsniveau te veroorzaken.
Het hoogst gemeten geluidsniveau van de Piezosurgery®
lag onder dat van de Aesculap Microtron EC® boormachine. Dit is mede het gevolg van het feit dat met de Piezosurgery® niet in het glazuur van gebitselementen kan worden
‘geboord’, terwijl de harde structuur van glazuur wel zorgt
voor hoge geluidsniveaus.
Het geluidsniveau van de Piezosurgery®, gekoppeld aan
de gebruiksduur van dit apparaat per dag, is niet hoog
genoeg om permanente gehoorschade te veroorzaken. De
grootte van het risico hiervan is, naast het geluidsniveau,
de geluidsblootstelling per werkdag en de afstand tot de
geluidsbron, ook afhankelijk van een aantal andere factoren
(Setcos en Mahyuddin, 1998). Deze factoren konden niet
worden meegenomen in dit onderzoek, maar worden hier
achtereenvolgens wel kort toegelicht.
> De gemeten geluidsniveaus waren alle in een frequentiegebied van 8 tot 10 kHz. De intensiteit van het geluid van
de Piezosurgery® kan in combinatie met het frequentie-

Afb. 5. Gemiddelden en standaarddeviaties van het geluidsniveau op
40 cm afstand, gemeten bij verschillende maten van op het handstuk
uitgeoefende druk.

Afb. 6. Gemiddelde geluidsniveaus (dB) in een praktijksituatie bij het
werken met de Piezosurgery® in botweefsel en met een gebruikelijke
boormachine in bot- en tandweefsel.

Standaarddeviatie t.o.v. gemiddelde (40 cm)

Gemiddeld geluidsniveau in praktijksituatie

85

dB(A)

gem + sd
gem - sd
— Gemiddelde

80
75
70

200 gr 400 gr 600 gr
gr

800 gr 1000 gr

Ned Tijdschr Tandheelkd 114 november 2007

dB(A)

90

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80

453

Piezosurgery op
botweefsel

Boor in botweefsel Boor in tandweefsel

Oorspronkelijke bijdragen

>

>

>

>

>
>

gebied waarin is gemeten, wel boven de beschadigingslimiet van 90 dB uitkomen.
Het geluid kan een verstoring veroorzaken in de werkefficiëntie bij psychische en lichamelijke vermoeidheid. Fysieke
omstandigheden en gevoeligheid van het oor spelen een rol
in de grootte van de kans op het oplopen van permanente
gehoorschade.
De richting van het oor ten opzichte van de geluidsbron is
van belang voor het geluidsniveau dat daadwerkelijk het
trommelvlies van het oor bereikt.
Er zijn meerdere opzetstukken voor het handstuk van
de Piezosurgery® voor verschillende toepassingen. Het
gebruikte opzetstuk kan een gering verschil in geluidsniveau geven.
Wanneer men in het verleden al meerdere malen aan
gehoorbeschadigende geluidsniveaus is blootgesteld, vergroot dat de kans op toekomstig permanent gehoorverlies.
Naast de onderzochte apparaten zijn er in de praktijksituatie meestal nog andere apparaten die ook hoge geluidniveaus kunnen veroorzaken.
Betonnen vloeren en harde wanden weerkaatsen het geluid en vergroten het risico van gehoorschade.
Tandartsen gebruiken een boormachine een beperkt deel
van een 8 uur durende werkdag. De meeste tandartsen
gebruiken de boormachine intermitterend voor 15 tot
30 seconden per keer (Kilpatrick, 1981). Een gemiddelde
totale gebruikstijd van de boormachine komt hiermee
per werkdag uit op 15 tot 45 minuten (Coles en Hoare,
1985). Omdat de Piezosurgery® een beperkter indicatiegebied heeft dan een gebruikelijke boormachine, kan
worden verwacht dat de totale blootstellingsduur aan het
geluid van de Piezosurgery® korter is.

Conclusie
De berekende waarden geven aan dat de maximale gebruiks
duur van de Piezosurgery per dag waarbij nog geen gehoor
schade optreedt, ongeveer 1,5 tot 2 uur is. De hypothese
is dus slechts gedeeltelijk waar. Het geluidsniveau van de
Piezosurgery® overschrijdt de drempel van de volgens een
Europese richtlijn maximum toegestane waarde voor een
veilige werkomgeving (> 87 dB). Echter, na verwerking van
de gevonden meetwaarden van geluidsniveau kan worden
gesteld dat bij een gebruiksduur van minder dan 1,5 uur
per dag geen risico bestaat van permanente gehoorschade.
Hiermee ligt het risico van de Piezosurgery® iets onder dat
van de normaal in een tandartspraktijk toegepaste boormachine.
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Summary

Sound levels of the Piezosurgery®. Risk of
permanent damage to hearing
In the past, research has regularly been carried out concerning the
sound levels of various drilling devices and the impact these have on
those who regularly use these devices. The present research is
concerned with the possible permanent damage to hearing which can
occur during the use of a newly developed instrument, the
Piezosurgery®. Measurements have been performed in a standardized
set-up in which use is made of the lower jaws of pigs and a weight
scale for measuring various degrees of pressure. The boundary values
of the permissible exposure to noise were determined. The values of
the Piezosurgery® were compared with conventional drilling
machines. It was concluded that using the Piezosurgery® for less than
1.5 hours per day implies no risk of permanent damage to hearing.
This means that the risk in the case of Piezosurgery® is somewhat
lower than that of conventional drilling devices.
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