
Streszczenie: Włókniak pourazowy to łagodna proliferacja, która często wy-
stępuje u dzieci w wyniku miejscowego podrażnienia. Klasyczny zabieg chirur-
giczny wymaga zastosowania znieczulenia, precyzyjnego przecięcia, hemostazy 
oraz szwów, a tym samym może stanowić problem dla dzieci. Lasery Er:YAG 
są alternatywną metodą pozwalającą na pomyślne leczenie wielu schorzeń jamy 
ustnej w przypadku pacjentów pediatrycznych. 
Artykuł przedstawia przypadek 4-letniego chłopca ze zdiagnozowaną zmianą 
guzowatą na błonie śluzowej dolnej wargi. Przeprowadzona została biopsja wy-
cięciowa za pomocą lasera LiteTouch Er:YAG (Syneron). 
Po zabiegu nie było konieczne stosowanie żadnych leków uśmierzających ból lub 
antybiotyków, a rana goiła się szybko i bez użycia szwów. Badanie patologiczne 
pozwoliło na zdiagnozowanie włókniaka pourazowego.
Laserowa biopsja wycięciowa to nowoczesna metoda leczenia niewielkich zmian 
w jamie ustnej, która powinna być alternatywą dla konwencjonalnego zabiegu 
chirurgicznego z wykorzystaniem skalpela. W przypadku pacjentów pediatrycznych 
procedura oparta na zastosowaniu lasera Er:YAG charakteryzuje się wyjątkowymi 
korzyściami dla lekarza, takimi jak: łatwy sposób przeprowadzenia, precyzyjne 
nacięcie, niewielkie bliznowacenie, zredukowany ból i obrzęk pooperacyjny.

Abstract: A traumatic fibroma is a benign proliferation that is common in chil-

dren and occurs as a response to local irritation. The classical surgical treatment 

requires anaesthesia, precise excision, haemostasis and sutures, and therefore may 

be problematic for children. Er:YAG lasers provide an alternative method enabling 

a successful treatment of a large spectrum of oral conditions in paediatric patients. 

This report describes a case of a 4-year-old boy with a nodular lesion which affected 

the lower lip mucosa. Laser excisional biopsy was performed using an Er:YAG laser 

by LiteTouch (Syneron). 

No pain medications or antibiotics were required after the surgery, whereas wound 

healing was excellent and achieved rapidly without sutures. A pathological exami-

nation revealed the presence of a traumatic fibroma.

Laser excisional biopsy is a modern approach to treating small oral lesions and sho-

uld be considered an alternative to conventional scalpel surgery. A surgical proce-

dure performed on paediatric patients with an Er:YAG laser provides unique advan-

tages for the clinician on a number of different levels: remote application, precise 

cutting, low cicatrisation, reduced postoperative pain and swelling.
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Excisional biopsy with LiteTouch 
Er:YAG laser in paediatric 
dentistry – case report

 

Introduction

The possible applications of soft tissue 

lasers in paediatric dentistry include 

procedures such as gingivectomy, fre-

nectomy, biopsy and excision of tumo-

urs. Due to its minimally invasive appro-

ach, a therapy with this new modality is 

well tolerated and generally accepted 

by children in comparison to traditio-

nal clinical techniques. The absence of 

vibrations, noise, and using less local 

anaesthesia make it very appealing. Cli-

nical advantages of its application, such 

as soft tissue incision, vaporization and 

coagulation, and an asymptomatic po-

stoperative course are attractive to the 

dentist. 

One of the most common lesions found 

in children during an oral examination is 

fibroma. Generally, it appears as a result 

of trauma or irritation [1]. The surface is 

usually smooth but may be hyperkerato-

tic or ulcerated if the trauma or irritation 

persists [1]. Fibromas are firm and may be 

sessile or pedunculated [1]. They are usu-

ally found on the buccal mucosa, lip, or 

tongue [1]. 

Case report

A 4-year-old boy presented with a 4-mm 

round, firm, pink and sessile mass in his 

lower lip. The parents stated that the 

child bit his lip and the “bump” had 

gotten bigger as he repeatedly bit his 

lip (fig. 1). A decision was made to re-

move the lesion with the help of a la-

ser and send it out for biopsy. Parents’ 

consent was obtained. Appropriate eye 

protection was used and topical ana-

esthetic was applied for 3 minutes be-

fore infiltration anaesthesia. A 2940-nm 

Er:YAG (LiteTouch, Israel) laser was used 

Wprowadzenie
Zastosowanie lasera do leczenia tka-
nek miękkich u dzieci jest możliwe 
podczas takich zabiegów, jak gingi-
wektomia, frenotomia, biopsja i usu-
wanie guzów. Ze względu na mini-
malną inwazyjność leczenie za pomo-
cą tego innowacyjnego urządzenia jest 
dobrze tolerowane przez dzieci w po-
równaniu z tradycyjnymi technikami 
klinicznymi. Brak wibracji, hałasu 
oraz zastosowanie niższej dawki znie-
czulenia miejscowego sprawiają, że za-
bieg ten jest zalecanym rozwiązaniem. 
Dentyści podkreślają liczne zalety kli-
niczne tego zabiegu, takie jak łatwe 
nacięcie tkanki miękkiej, waporyzacja 
i koagulacja, a także asymptomatycz-
ny przebieg opieki po zabiegu. 

Jedną z najczęściej występujących 
zmian diagnozowanych w badaniu 
jamy ustnej u dzieci są włókniaki będą-
ce efektem urazu lub podrażnienia [1]. 

Ich powierzchnia jest zazwyczaj gład-
ka, ale mogą na niej także występo-
wać rogowacenia lub owrzodzenia 
w sytuacjach, gdy uraz lub podraż-
nienie utrzymuje się przez długi czas 
[1]. Włókniaki są twarde i mogą być 
osadzone na szerokiej podstawie lub 
uszypułowane [1]. Najczęściej wystę-
pują na błonie śluzowej policzków, 
wargach lub języku [1]. 

Opis przypadku
U czteroletniego chłopca wykryto 
4-milimetrowy guz na dolnej wardze, 
okrągły, twardy, zaróżowiony i osa-
dzony na szerokiej podstawie. Rodzi-
ce dziecka poinformowali, że chłopiec 
ugryzł się w wargę, a guz rósł tym 
bardziej, im częściej chłopiec przy-
gryzał wargę (ryc. 1). Podjęto decyzję 
o usunięciu zmiany za pomocą lasera 
i przesłaniu jej do badania. Od rodzi-
ców uzyskano zgodę na takie postępo-
wanie. 
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Ryc. 1. Zdjęcie wewnątrzustne guza w jamie ustnej. 
Fig. 1. Oral tumour intraoral view. 

Po zabiegu nie było konieczne stosowanie żadnych leków uśmierzających ból 
lub antybiotyków, a rana goiła się szybko i bez użycia szwów.

No pain medication or antibiotics were required after the surgery, whereas wound 

healing was excellent and achieved rapidly without sutures.
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Ryc. 2. Biopsja wycięciowa za pomocą lasera (a) oraz próbka 

przechowywana w 10% roztworze formaliny w celu przepro-

wadzenia badania histologicznego (b). Fig. 2. Laser excisional 

biopsy (a) and specimen storage in 10% formalin solution for 

histological evaluation (b). Ryc. 3. Miejsce wycięcia bezpośred-

nio po zabiegu chirurgicznym (a) oraz siedem dni później (b).   

Fig. 3. Excision site immediately after the surgical procedure 

(a) and seven days after (b). Ryc. 4. Diagnoza histologiczna – 

włókniak pourazowy. Fig. 4. Histologic diagnosis is traumatic 

fibroma.
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W trakcie procedury oczy dziecka były 
zabezpieczone przez okulary ochron-
ne. Na trzy minuty przed znieczule-
niem nasiękowym zastosowano znie-
czulenie miejscowe. W celu usunięcia 
guza użyto lasera 2940 nm Er:YAG 
(LiteTouch, Izrael) po nałożeniu spe-
cjalnej końcówki 0,8 × 14 mm oraz 
wybraniu programu do przeprowadza-
nia biopsji (300 mJ/18 Hz) (ryc. 2). 
Miejsce przeprowadzania zabiegu nie 
krwawiło, pacjent nie odczuwał bólu, 
a szwy nie były konieczne. Nie przepi-
sano również żadnych leków poopera-
cyjnych. Po siedmiu dniach chłopiec 
zgłosił się na wizytę kontrolną, pod-
czas której wykonano zdjęcie obszaru 
zabiegowego. Powierzchnia w tym 
miejscu była gładka i nie zauważo-
no żadnych oznak nawrotu (ryc. 3). 
Diagnoza patologa potwierdziła roz-
poznanie kliniczne postawione przed 
zabiegiem, czyli włókniak pourazowy 
(ryc. 4). Rok po zabiegu nie stwier-
dzono nawrotu włókniaka.

Wnioski
Biopsja wycięciowa to popularna meto-
da stosowana podczas zabiegów w jamie 
ustnej i części szczękowo-twarzowej gło-
wy [2]. Główną zaletą chirurgii lasero-
wej jest wyższa precyzja w porównaniu 

ze stosowaniem narzędzi chirurgicz-
nych, co z kolei oznacza mniejszy ból, 
krwawienie, opuchliznę i bliznowacenie 
[3, 4]. Procedura ta nie jest czasochłon-
na, można ją bez problemów przepro-
wadzić w przychodni, nie wymaga sto-
sowania szwów, dzięki czemu niższe jest 
ryzyko infekcji pooperacyjnej [5, 6]. 
Biopsja wycięciowa za pomocą lase-
ra Er:YAG jest wyjątkowo korzystna, 
ponieważ czas niezbędny do jej prze-
prowadzenia jest zdecydowanie krót-
szy w porównaniu z elektrochirurgią 
i chirurgią tradycyjną z zastosowaniem 
skalpela; ponadto pacjenci szybciej do-
chodzą do pełni zdrowia [6, 7]. Lasery 
stomatologiczne mogą być stosowane 
w trakcie konwencjonalnych terapii, co 
pozwala na usprawnienie i ulepszenie 
wyników uzyskiwanych podczas zabie-
gów, którym poddawane są dzieci.
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with 0.8 × 14 mm tip “biopsy” program 

(300 mJ/18 Hz) to dissect out the tumour 

from its periphery (fig. 2). There was no 

bleeding, the patient felt no discomfort, 

and no sutures were necessary. No po-

stoperative medications were given. The 

patient returned for a recall appoint-

ment 7 days later, and a picture of the 

treated area was taken. The area appe-

ared smooth and free of any recurrence 

(fig. 3). An oral pathology report confir-

med the presurgical clinical diagnosis of 

a traumatic fibroma (fig. 4). No relapse 

was observed a year after the surgery.

Conclusion

Excision biopsy is a common procedure in 

the field of oral and maxillofacial surgery 

[2]. The advantage of a laser surgery inc-

ludes higher precision when compared to 

surgical tools, which results in less pain, 

bleeding, swelling and scarring [3, 4]. The 

procedure is not time consuming, easy to 

perform in an outpatient environment 

and no sutures are required, which decre-

ases the risk of a post-operative infection 

[5, 6]. The great advantage of Er:YAG 

laser excision biopsy is the time required 

for excision as opposed to an electro 

surgery and blade incision, and the fast 

postoperative recovery [6, 7]. Dental la-

sers can be integrated with conventional 

therapies, influencing and improving the 

positive acceptance of a paediatric dental 

treatment.
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Zastosowanie lasera do leczenia tkanek miękkich u dzieci jest możliwe podczas 
takich zabiegów, jak: gingiwektomia, frenotomia, biopsja i usuwanie guzów. Ze 
względu na minimalną inwazyjność leczenie za pomocą tego innowacyjnego 
urządzenia jest dobrze tolerowane przez dzieci w porównaniu z tradycyjnymi 

technikami klinicznymi. 

Soft tissue laser applications in paediatric dentistry include procedures such as 

gingivectomy, frenectomy, biopsy and excision of tumours. A therapy with this 

new modality is well accepted by children in comparison to traditional clinical 

techniques due to its minimally invasive approach. 
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