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Elektromagnetische interferentie van
tandheelkundige apparatuur met een
pacemaker
Acht, in een tandartspraktijk gebruikte, elektrische apparaten werden getest als mogelijke bron van interferentie op de werking
van een pacemaker. De normale atriale en ventriculaire pacing werden door een ultrasoon trilbad geremd op een maximale afstand
van 15 cm. Een behandelstoel, een elektrotoom, een ultrasone scaler, 2 verschillende hoekstukken en 2 verschillende
amalgaamschudders hadden zelfs op een afstand van 2,5 cm geen effect op de pacemaker. De resultaten suggereren dat elektrische
tandheelkundige apparatuur bij normaal gebruik geen significante effecten op de onderzochte pacemaker heeft.
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Inleiding
Stoornissen in het geleidingssysteem van de hartspier en
hartritmestoornissen kunnen een zodanig traag hartritme
veroorzaken dat symptomen als duizeligheid, plotseling
bewustzijnsverlies, inspanningsbeperking of hartfalen
ontstaan. Elektrische stimulatie van het hart met een

pacemaker kan in die gevallen uitkomst bieden. Er zijn 2
soorten pacemakers: tijdelijke (uitwendige) pacemakers,
die bijvoorbeeld worden toegepast bij een voorbijgaande
geleidingsstoornis bij een acuut onderwandinfarct, en
inwendige pacemakers die in principe levenslang noodzakelijk zijn. Aangezien het aantal mensen met een geïm-

Afb. 1. Een pacemaker wordt onderhuids geplaatst, meestal onder
het linker sleutelbeen (met dank aan Guidant Corp.).

Afb. 2. Een geïmplanteerde pacemaker is op een röntgenopname duidelijk
zichtbaar (met dank aan Yale University).
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Materiaal en methode
Gedurende het onderzoek werd
een bipolaire pacemaker (Guidant
Atriale pacing
Insignia Plus® DR 1297) blootgesteld aan een selectie van elektrische apparatuur die in de algemene
Ventriculaire
tandartspraktijken wordt toegepast
pacing
(tab. 1). Voorzien van geleidedraTrilbad aan
den en elektroden werd de paceAfb. 3. Interferentie na het inschakelen van een ultrasoon trilbad op een afstand van 7,5 cm van de
maker in een plastic container met
pacemaker.
1,5 liter fysiologisch zout geplaatst
om de weerstand van het lichaam
planteerde pacemaker jaarlijks stijgt, zullen tandartsen te simuleren (Miller et al, 1998). De pacemaker werd onder
steeds vaker een patiënt met een pacemaker behandelen de uitleeskop van een Guidant Zoom 2920 programmer
(Stofmeel et al, 2001).
geplaatst waardoor een ‘real-time’ telemetrische verbinEen inwendige pacemaker is een elektronisch apparaat ding tot stand werd gebracht en de atriale en ventriculaire
van ongeveer 5 x 4 x 1 cm dat chirurgisch onderhuids pacemaker output continu kon worden bepaald. Vervolgens
onder het sleutelbeen wordt geplaatst. Het pacemakersys- werden alle tandheelkundige apparaten op verschillende
teem bestaat uit een impulsgenerator, een geleidedraad afstanden van de pacemaker getest, zowel in horizontale
en een elektrode die de geleidedraad en het endocard met als in verticale richting. De minimum geteste afstand was
elkaar verbindt. Een eenkamersysteem registreert en sti- 2,5 cm. Indien interferentie werd waargenomen, werd de
muleert het rechter atrium of de rechter ventrikel. Tweeka- maximum afstand bepaald waarbij interferentie van de
mersystemen zijn in staat zowel het atrium als de ventrikel pacemaker optrad. Op elke afstand werden de tandheelte stimuleren (afb. 1 en 2). Moderne pacemakersystemen kundige apparaten 90 seconden op maximum vermogen
werken ‘on demand’, dat wil zeggen dat ze het hartritme continu getest, waarbij ze ook 90 seconden voortdurend inalleen stimuleren als het spontane ritme tekortschiet. Som- en uitgeschakeld werden. Alle metingen werden in drievoud
mige pacemakers stimuleren het hartritme met een vaste uitgevoerd.
frequentie (‘fixed rate’), in tegenstelling tot ‘rate-responsive’
pacemakers waarbij de stimulatiefrequentie afhankelijk is Resultaten
van de lichamelijke inspanning (Sieswerda et al, 2006).
De behandelstoel, het elektrotoom, beide hoekstukken,
Aangezien een pacemaker een elektronisch apparaat is, beide amalgaamschudders en de ultrasone scaler produis een geïmplanteerde pacemaker potentieel gevoelig voor ceerden geen waarneembare elektromagnetische interfeelektromagnetische interferentie door de vele elektrische rentie, zelfs niet op de minimale afstand van 2,5 cm. Het
apparatuur in het leven van de moderne mens. De werking onderzochte ultrasone trilbad daarentegen beïnvloedde wel
van de pacemaker zou hierdoor kunnen worden verstoord, de werking van de pacemaker. In horizontale richting trad
waardoor hartritmestoornissen of een circulatiestilstand remming op tot een afstand van 7,5 cm (afb. 3), in verticale
zouden kunnen ontstaan (Pinski en Trohman, 2002a). richting tot een maximum van 15 cm.
Allerlei tandheelkundige apparatuur kan fungeren als
potentiële bron van lichte of matige elektromagnetische vel- Discussie
den (Brown en Bennett, 1997). In de jaren ’70 van de vorige In dit onderzoek bleken de meeste onderzochte apparaten
eeuw werd het gebruik van elektrische tandheelkundige de werking van de pacemaker niet te beïnvloeden. Dit is
apparaten voor patiënten met een pacemaker als gevaarlijk in overeenstemming met de resultaten van eerdere onderbeschouwd en het gebruik ervan werd ontraden (Council zoeken (Lukar 1982; Brown en Bennett, 1997; Miller et al,
on Dental Materials and Devices, 1973; Simon et al, 1975;
Rezai, 1977). De huidige generatie pacemakers wordt ech- Tabel 1. Geteste apparatuur.
ter door een titaniumbehuizing tegen elektromagnetische
interferentie afgeschermd. Bovendien bezitten moderne
Behandelstoel
KaVo Systematica®
Elektrotoom
KaVo®
pacemakers elektronische signaalfiltering en programmeerUltrasone scaler
Sonosoft Lux®
bare parameters (Pinski en Trohman, 2002a; Sweesy et al,
Hoekstuk
Intramatic LUX 2®, 24 LN, rood
2004). Dit betekent dat de resultaten van in het verleden
Hoekstuk
Intramatic LUX 3®, 7LH, groen
op dit gebied uitgevoerde onderzoeken thans wellicht niet
Amalgaamschudder
De Trey GB 4®
langer van toepassing zijn. Daarom is een onderzoek uitgeAmalgaamschudder
De Trey GB 12®
voerd waarbij een moderne pacemaker werd blootgesteld
Ultrasoon trilbad
Branson 200®
aan een selectie van elektrische apparatuur die in algemene
tandartspraktijken wordt gebruikt.

374

Ned Tijdschr Tandheelkd 114 september 2007

Brand e.a.: Tandheelkundige apparatuur en pacemakers

1998). In 1975 werd door Simon et al tot een afstand van
1 meter van de behandelstoel wel interferentie waargenomen. Dit zou kunnen worden verklaard doordat pacemakers indertijd nog niet door een metalen behuizing waren
afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie. Een
andere mogelijke verklaring is dat tegenwoordig in behandelstoelen motoren zonder koolborstels worden toegepast.
Dat het geteste elektrotoom geen interferentie veroorzaakte, komt gedeeltelijk overeen met de resultaten van een
eerder onderzoek waarin een elektrotoom bij 2 van de 4
onderzochte pacemakers geen interferentie veroorzaakte. Bij
de 2 andere pacemakers bleef de interferentie beperkt tot een
afstand van maximaal 10 cm (Luker, 1982). In oudere onderzoeken trad consequent bij elektrochirurgie interferentie op
(Sowton et al, 1970; McCormack 1975; Walter 1975). Ook
is inhibitie van een uitwendige tijdelijke pacemaker tijdens
toepassing van een elektrotoom gedurende een hemimaxillotomie gerapporteerd (Seo et al, 1996). In de internationale
literatuur wordt daarom aanbevolen een elektrotoom niet te
gebruiken op minder dan 10-15 cm van de pacemaker en van
de elektroden, en niet langer dan enkele seconden (Pinski en
Trohman, 2002b; Corbucci et al, 2004).
Dat de onderzochte piëzo-elektrische scaler geen effect
had op de pacemaker is in overeenstemming met de resultaten van eerdere onderzoeken waarin piëzo-elektrische
scalers eveneens geen interferentie gaven bij de minimale
geteste afstand van 1 of 5 cm (Simon et al 1975; Luker 1982;
Brown and Bennett, 1997). Bij gebruik van een magneto
strictieve ultrasone scaler in een testopstelling die vergelijkbaar is met de opstelling van het onderhavige onderzoek,
trad tot een afstand van 37,5 cm wel interferentie op (Miller
et al, 1998). Daarom wordt het gebruik van deze scalers bij
patiënten met een pacemaker afgeraden (Trenter en Walms
ley, 2003; Corbucci et al, 2004).
Bij gebruik van het ultrasone trilbad werd tot een maximum afstand van 15 cm inhibitie van de atriale en ventriculaire pacing waargenomen. Aangezien de werking van een
pacemaker met ‘real-time’ telemetrie werd bestudeerd, zou
het ultrasone trilbad de signaaloverdracht tussen de pacemaker en het programmeerapparaat kunnen storen zonder
de werking van de pacemaker zelf te beïnvloeden (Pinski en
Trohman, 2002a). Dit lijkt echter onwaarschijnlijk aangezien
hetzelfde ultrasone trilbad in een ander onderzoek eveneens
interferentie in een implanteerbare cardiale defibrillator
indiceerde tot een afstand van 12,5 cm (Brand et al, 2006).
De suggestie dat ultrasone trilbaden in tandartspraktijken
als bron van elektromagnetische interferentie kunnen fungeren, wordt verder ondersteund door de resultaten van een
eerder onderzoek waarin 2 ultrasone trilbaden de werking
van pacemakers tot een afstand van 40 cm bleken te beïnvloeden (Miller et al, 1998). Adams et al (1982) meldden
weliswaar de afwezigheid van interferentie bij gebruik van
een ultrasoon trilbad, maar in dat onderzoek is de geteste
afstand niet gerapporteerd. Voorzorg lijkt dus geboden bij
het gebruik van ultrasone trilbaden in de directe nabijheid
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van mensen met een pacemaker. Dit advies lijkt zich vooral
te richten op tandartsen of hun medewerkers met een pacemaker, aangezien ultrasone trilbaden gewoonlijk op een
afstand van meer dan 1 m van de patiënt worden gebruikt.
Samenvattend lijkt er dus geen beletsel te zijn voor toepassing van elektrische tandheelkundige apparatuur bij
mensen met een pacemaker, zeker niet wanneer men zich
houdt aan de aanbevelingen om de apparatuur alleen te
gebruiken op meer dan 10 - 15 cm afstand van de pacemaker, de geleidedraad en de elektroden (Niehaus en Tebbenjohanns, 2001).
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Electromagnetic interference of electrical dental
equipment with cardiac pacemakers
Eight different electrical dental appliances were tested at different
intervals for their ability to interfere with the function of a
contemporary cardiac pacemaker. The normal atrial and ventricular
pacing was inhibited by an ultrasonic bath cleaner at a distance of
less than 15 cm. In contrast, a dental chair, an electrosurgical unit, an
ultrasonic tooth scaler, 2 handpieces, and 2 amalgamators failed to
produce electromagnetic interference at the minimum distance of 2.5
cm. In conclusion, the results suggest that normal clinical use of
dental electrical equipment does not have any significant effect on
the cardiac pacemaker tested.
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