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Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddaję Państwu kolejny numer
“Implantologii Stomatologicznej”, w którym tradycyjnie już publikujemy nie tylko artykuły kliniczne, ale i staramy się zaprezentować bieżące
sprawy Stowarzyszenia.
Od wydania ostatniego numeru czasopisma
konsekwentnie realizujemy program Curriculum
Implantologii, mamy również kilka nowości, które wpływają na rozwój Stowarzyszenia.
Szczególnie polecam Państwa uwadze udział
w Ogólnopolskiej Kampanii Polska mówi aaa, która towarzyszy obchodom Światowego Dnia Zdrowa
Kamy Ustnej. Jako ambasador Kampanii serdecznie zachęcam do aktywnego wspierania tej inicjatywy.
Druga połowa roku również zapowiada się aktywnie. Szczególnie polecam Państwa uwadze udział
w organizowanej przy współpracy PSI Sesji Implantologicznej podczas 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, która towarzyszy targom cede. Mam nadzieję, że podczas targów będzie miała premiera
1. wydania „Słownika Implantologicznego ICOI”.
Jak zawsze zapraszam także do udziału w Konferencjach, które PSI i „Implantologia” obejmują patronatem naukowym i prasowym: Konferencji z udziałem prof. Marcusa Hurzelera, Neo Euro Symposium,
Polfaces 2018, Kongresie Bego, Lubelskim Forum Implantologicznym czy CEIA, które odbędą się
w tym roku.
W grudniu natomiast odwiedzi nas prof. Konstantinos Valavanis, który poprowadzi Weekend Międzynarodowy Curriculum Implantologii oraz warsztaty dla kandydatów zamierzających przystąpić do egzaminów międzynarodowych umiejętności implantologicznych w roku 2020.				
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PSI 2019-2022
Jesteśmy dobrzy. Będziemy lepsi. Curriculum Implantologii 2.0
MZ: PSI ma dobrą i stabilną pozycję zarówno wśród swoich
członków, jak i ogólnie wśród dentystów w Polsce, co zatem
wymaga zmian?

MD: Rzeczywiście, w ostatnich latach Stowarzyszenie systematycznie rozwija się pod względem rozpoznawalności marki, po-

nieważ jesteśmy obecni na ok 10 konferencjach i targach rocznie,
patronujemy jako PSI lub „Implantologia Stomatologiczna” nad

kilkoma ważnymi wydarzeniami, ale i współorganizujemy Sesje
Implantologiczne przy okazji Krakdentu, czy ostatnio CEDE.

Consensus Conference i Kongres PSI/ICOI Europe w Krakowie
w 2017 ugruntowała też pozycję PSI na arenie międzynarodowej.

MZ: Nie zapominajmy o kongresie PSI w Baden Baden
MD: Kongres PSI/ICOI jest naszym najważniejszym wydarzeniem
zarówno pod względem naukowym, jak i integracyjnym nasze-

go stowarzyszenia. Do tej pory kongres PSI odbywał się co dwa

lata, ale w 2019 po raz pierwszy PSI będzie współorganizatorem
30 listopada 2018 w Krakowie Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków PSI dokonało wyboru nowych Władz Stowarzyszenia.
Po raz czwarty prezydentem PSI został dr n.med. Mariusz Duda

kongresu poza granicami Polski. W dniach 23-25 maja 2019 zapraszam do Baden Baden, gdzie odbędzie się Kongres ICOI/PSI oczy-

wiście z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Kolejny
kongres PSI odbędzie się w Poznaniu w czerwcu 2020.

O planach rozwojowych Polskiego Stowarzyszenia Implanto-

MZ: Systematycznie rośnie też liczba członków Stowarzyszenia.

drem Mariuszem Dudą

MD: To prawda. Przed podsumowaniem kadencji analizowaliśmy

logicznego, red. Monika Zmuda rozmawia z prezydentem PSI,

MZ: Myślę, że nikt nie był zaskoczony wynikami wyborów do
Władz Stowarzyszenia, ale oficjalnie gratuluję objęcia funkcji
prezydenta PSI na kolejną kadencję, tym bardziej, że wybór na-

stąpił przez aklamację. Jest to ważne nie tylko dla PSI, ale i dla
całego środowiska stomatologicznego.

MD: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, we Władzach stowarzyszenia
niewiele się zmieniło, ale planujemy kilka znaczących zmian i nowości na najbliższe 4 lata.

statystyki i rzeczywiście liczby są imponujące. W tym roku 380 lekarzy zapłaciło składkę, a w bazie członków mamy 563 osoby. Sta-

le powiększa się liczba implantologów w naszej bazie na stronie

stowarzyszenia. Jest tam ponad 300 lekarzy, prawie setka korzysta
co roku z preferencyjnych warunków ubezpieczeniowych dla
członków PSI. Jest dobrze, ale może być lepiej.

MZ: Ale PSI kieruje swoją ofertę nie tylko dla członków PSI.
MD: Na kongresy PSI zapraszamy nie tylko członków Stowarzyszenia, ale wszystkich lekarzy, których ta tematyka interesuje. „Im-

plantologia stomatologiczna” również jest dostępna bezpłatnie

dla każdego, kto po nią przyjdzie na stoisko PSI lub podbierze jej
wersje elektroniczną, nie mówiąc o prenumeracie. Oczywiście
również zapraszamy do publikacji autorów, którzy w żaden sposób nie są związani ze Stowarzyszeniem

MZ: Doktorze, a teraz proszę o konkrety, jakie są plany Władz PSI
na najbliższy czas?

MD: 1 grudnia 2018 rozpocząłem 4. kadencję i kolejne 4 lata będą
z jednej strony kontynuacją naszych założeń statutowych, ale musimy się dostosować się do zmieniających się okoliczności zarówno w standardzie edukacyjnym, jak i w procedurach klinicznych.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSI
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W 2019 wydajemy polską edycję Słownika implantologicznego
ICOI pod moją redakcją i jest to jeden z efektów stale rozwijanej
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CURRICULUM
IMPLANTOLOGII
się współpracy z ICOI. W ostatnim roku rozstaliśmy się z DGOI na

ściej prezentują znacznie lepsze przypadki i zdecydowanie lepiej

szym wydarzeniem będzie Kongres ICOI/PSI w Baden Baden,

wcześniej nie przeszli.

rzecz znacznie bardziej prestiżowego ICOI Europe, najważniej-

ale nasz priorytetowy projekt w najbliższym miesiącu- dwóch to
Curriculum Implantologii 2.0, czyli nowa odsłona naszego szkolenia.

MZ: Warto zmieniać, coś jest już tak rozpoznawalne wśród lekarzy i cieszy się dużym uznaniem?

MD: Stworzyliśmy standard nauczania implantologii w Polsce. Teraz podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej.

W ciągu poprzednich 13 lat Curriculum Implantologii ukończyło

315 absolwentów, kolejnych 30 jest w trakcie szkolenia i te liczby
wyraźnie sytuują PSI jako lidera w zakresie kształcenia implanto-

logicznego w Polsce, ale zarówno rynek, jak i procedury leczenia

się zmieniają, zatem nadszedł czas na aktualizację i od nowej

edycji Curriculum będzie lepsze, bardziej spójne, ale nadal oparte
o standard kształcenia wg zasad ICOI.

wypadają podczas egzaminu niż lekarze, którzy przez szkolenie

MZ: Czym będzie się różniło nowe Curriculum od dotychczasowej wersji?

MD: Po 13 latach stałej obecności na rynku edukacji implantologicznej w Polsce Curriculum Implantologii PSI zmienia swoją formułę.

Curriculum Implantologii, które rozpoczniemy w styczniu 2020 to
Curriculum Implantologii 2.0.

Po 13 latach Curriculum PSI//ICOI zmienia się przede wszystkim
poprzez zmniejszenie liczby ośrodków. Nowe Curriculum nie tyl-

ko utrzymuje standard znany z poprzednich lat, ale podnosimy

poprzeczkę dla wykładowców i ośrodków. Kierownicy ośrodków
to doświadczeni klinicyści, którzy są również doskonałymi dydaktykami i autorytetami w naszym środowisku.

Międzynarodowa afiliacja największego towarzystwa implantolo-

Wieloośrodkowość jest niewątpliwą zaletą naszego szkolenia,

Certyfikacja z New York University jest częścią naszego programu

Zmniejszyliśmy jednak ilość ośrodków, aby szkolenie było bardziej

gicznego na świecie, to wsparcie, którego nie sposób przecenić.
międzynarodowego i tego w żaden sposób nie zamierzamy zmieniać.

MZ: A co z pozostałymi aktywnościami PSI? Umiejętności implantologiczne to wciąż istotna sprawa dla wielu lekarzy zajmujących się implantologią

MD: To, jak ważną role odgrywa szkolenie Curriculum jest widoczne zwłaszcza podczas egzaminów międzynarodowej umiejętności Fellowship/Diplomate. Absolwenci naszego szkolenia najczę-
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bo każdy z kierowników ośrodka to ekspert w swojej dziedzinie.
spójne, zwarte i merytorycznie na najlepszym możliwym pozio-

mie. Równowaga między teorią, a praktyką to jedyne rozwiązanie
metodyczne, które gwarantuje kursantom program, który przygotuje ich do pracy w gabinecie.

Warsztaty hands on są potrzebne na każdym poziomie doświadczenia implantologicznego. Zabiegi z udziałem pacjenta to oczywiście równie ważna część szkolenia, ale bez odpowiedniej ilo-

ści teorii i przypadków, sama praktyka nie wystarczy. Inaczej nie
nauczymy, jak unikać komplikacji, jak kwalifikować pacjentów do
zabiegów, jakich błędów nie popełniać. Tego się warto nauczyć
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Komisja Egzaminacyjna Curriculum 30.11.2019
z wykładów, a nie na swoich pacjentach.
Implantologia stomatologiczna jest dziedziną wymagającą inter-

MZ. Dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy na przełożenie tej
wizji na rzeczywistość.

dyscyplinarnego połączenia teoretycznej wiedzy z zakresu chi-

MD: Dziękuję również i muszę powiedzieć, że program szkolenia

również posiadania umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii

powoli nam się już realizują.

rurgii stomatologicznej, protetyki i periodontologii, ale wymaga
stomatologicznej, protetyki i periodontologii. W związku z tym, że

jest już gotowy, rekrutacja Curriculum 2.0 jest w trakcie, czyli plany

lekarz dentysta rozpoczynający szkolenie z implantologii powi-

nien posiadać niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz zalecany
poziom umiejętności praktycznych w powyższych dziedzinach,
trzeba być przynajmniej 3 lata po studiach. Nasze Curriculum jest

adresowane przede wszystkim dla osób, które swój przysłowiowy
pierwszy implant mają już za sobą.

CURRICULUM

2.0

IMPLANTOLOGII

Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego 5+2

NOWA FORMUŁA.
NOWY PROGRAM.
NOWA JAKOŚĆ.
5

MIAST.

5

ZABIEGI
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSI

Aktualnie trwająca 14. edycja Curriculum Implantologii jest ostat-

ZJAZDÓW.

5

OŚRODKÓW

Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

WARSZTATY
MATERIAŁY
EGZAMIN
EGZAMIN

HANDS-ON

DYDAKTYCZNE

PRAKTYCZNY
TEORETYCZNY

nią w takim kształcie, jakie znamy. Od stycznia 2020 Curriculum
Implantologii zajdą duże zmiany zarówno w programie, jak

i strukturze szkolenia. Jak zawsze zachęcam do udziału w szkoleniu Curriculum, do uzyskiwania umiejętności Fellowship/Diplomate, do lektury naszej „Implantologii” jak i aktywnej pracy na
rzecz Stowarzyszenia.
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CURRICULUM

2.0

IMPLANTOLOGII

Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego 5+2

Kształcimy interdyscyplinarnie. Planowanie. Protetyka.
Tkanki miękkie. Tkanki Twarde. Piezochirurgia.
Perioimplantologia. Powikłania.

5 OŚRODKÓW. 5 SPECJALIZACJI.
1 CURRICULUM 2.0
PREZESI PTS, PTE, IMP, PRZEZYDENT PSI,
CO-CHAIRMAN ICOI

lek. dent. Jerzy Zbożeń,
Kielce
chir. stom., Diplomate
ICOI, prezes PTE

lek. dent. Arkadiusz Krężlik,
Tomaszów Maz.
stom. ogólna,
Diplomate ICOI

dr n.med.
Andrzej Szwarczyński, Msc
Poznań
spec. chir. szcz.-twarz., prezes IMP

dr prof. (NYU)
Ady Palti

prof. dr hab.n.med.
Marzena Dominiak,
Wrocław
spec. chir. stom.,
prezes PTS

dr n.med. Mariusz Duda, Katowice,
spec. chir. stom. Diplomate ICOI,
prof. wizytujący SSU,
prezydent PSI

dr
Konstantinos Valavanis
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Władze PSI wybrane przez Walne Zebranie Członków PSI
w dniu 30 listopada 2018 roku w Krakowie

ZARZĄD
Prezydent PSI

dr n. med.
Mariusz Duda

1. Wiceprezydent PSI

2. Wiceprezydent PSI

prof. zw. dr hab.
Ryszard Koczorowski

lek. med., lek. dent. dr hab.
Krzysztof Osmola

Sekretarz

Skarbnik

lek. dent.
Daniel Dłucik

lek. dent.
Jerzy Zbożeń

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

prof. zw. dr hab.
n. med. Joanna
Wysokińska - Miszczuk

lek. dent.
Jerzy Szymczak

lek. dent.
Bożena Kalmuk

dr n.med.
Andrzej Szwarczyński

lek. dent.
Grzegorz Ziętek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący

lek. dent.
Marek Mrukwa

dr n.med.
Maciej Marcinowski

lek. dent.
Piotr Borowski

dr n. med.
Krzysztof Andruch

lek. dent.
Marcin Cendry

KOMISJA EDUKACYJNA
Przewodniczący
sekretarz

dr n. med.
Mariusz Duda

prof. zw. dr hab.
Ryszard Koczorowski

dr n. med.
Małgorzata Kiernicka

lek. dent.
Elżbieta Krężlik

dr n. med.
Dariusz Pituch

prof. dr hab. n. med.
Marzena Dominiak

dr n. med.
Kinga Grzech-Leśniak

EDUKACJA

EGZAMINY CURRICULUM IMPLANTOLOGII
Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowarzyszenia Implantolo-

Absolwenci Curriculum Implantologii w edycji 2017/2018

Koczorowski, prof. dr hab. n.med., dr hab.n.med. Krzysztof Osmo-

dr Krzysztof Adamczak

dr Jan Młodzianowski

dr Marek Budrewicz

dr n. med. Paweł Novák

gicznego w składzie: dr n.med. Mariusz Duda, prof. dr hab. Ryszard
la, dr n.med. Andrzej Szwarczyński, lek. dent. Bożena Kalmuk, dr

n.med. Dariusz Pituch, dr n.med. Małgorzata Kiernicka, dr n.med.
Krzysztof Andruch, dr n.med. Maciej Marcinowski, lek. dent. Jerzy

Szymczak, w dniu 30 listopada 2018 r. w Krakowie, przeprowadziła egzamin teoretyczny z zakresu implantologii stomatologicznej

po ukończonym szkoleniu Curriculum Implantologii PSI- edycja
2017/2018.

Uczestniczący w szkoleniu lekarze dentyści, którzy przystąpili do

egzaminu, wcześniej pozytywnie zdali egzamin praktyczny – su-

perwizję i hospitację oraz uzyskali zaliczenia w poszczególnych
ośrodkach prowadzących szkolenie.

Do egzaminu przystąpiło 34 lekarzy i wszyscy zdali egzamin pozytywnie.

Najlepiej egzamin teoretyczny zdał dr n.med. Paweł Milner.

Wyróżnienie za egzamin praktyczny otrzymali dr Aleksandra Szantyr, dr Bartłomiej Kozak, dr Marcin Kopczyński oraz dr Radosław
Janek.

dr Jerzy Berezowski
dr Maciej Gałęcki

dr n.med. Krzysztof Gawriołek
dr Kacper Jakubowski
dr Radosław Janek

dr Mariusz Jankowski

dr Tomasz Klatkiewicz
dr Marcin Kopczyński

dr Mateusz Kowalewski
dr Bartłomiej Kozak
dr Michał Lubaś

dr Krzysztof Martysz

dr Anna Mazurek-Witkowska
dr Rafał Mellem

dr n.med. Paweł Milner

dr Konrad Możdżeń

dr Tomasz Pawłaszek
dr Łukasz Pawłaszek

dr Tomasz Pełczyński
dr Maciej Przeniosło
dr Łukasz Sańpruch
dr Jan Skalski

dr Aleksandra Szantyr
dr Tomasz Szymański

dr n.med. Maciej Tomczak

dr Aleksandra Urbanek-Wajda
dr Jarosław Wieczorek
dr Grzegorz Wróbel
dr Dariusz Łasut

dr Beata Weinberger

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy.
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WYKŁADOWCY
Dr Joseph Choukroun
Nicea, Francja

Dr Mariusz Duda
Katowice, Polska

Dr Ana Ferro

Lizbona, Portugalia

Dr Howard Gluckman

Kapsztad, Republika Południowej Afryki

Dr Thomas Giblin

Mona Vale, NSW, Australia

Dr Radosław Jadach
Wrocław, Polska

Dr Ady Palti

Baden Baden, Niemcy

Dr Paul Petrungaro
Northfield, Illinois

Dr Randolph Resnik
Venetia, Pennsylwania

Dr Alain Simonpieri
Beausoleil, Francja

Dr Paul Sipos

Amstelveen, Holandia

Prof. Yucheng Su
Pekin, Chiny

Dr Roland Török

Norymberga, Niemcy

Wiecej informacji:
www.icoi.org | www.psi-icoi.pl
tel. 32 203 27 85

ICOI EUROPE 2019
PSI w Baden Baden

23-25 maja 2019
Kongresshaus
Baden Baden, Niemcy

Plusy i minusy implantologii stomatologicznej:
problemy w codziennej praktyce klinicznej i ich
rozwiązania
Egzaminy międzynarodowych umiejętności
Fellowship/Diplomate
Szczegółowy program już wkrótce

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

EDUKACJA

BEGO IMPLANT SYSTEMS
PSI EXPERT PROGRAM

30 listopada – 1grudnia 2018, Bremen, Germany
Soft tissue management in Implantology: Surgical procedures
Topics
•

Implant exposure techniques

•

Connective tissue grafts

•
•
•

Soft tissue grafting procedures on implants and teeth
Free gingival grafts

Covering of recessions

Theory and Hands-on

Dr. med. dent. Bjørn Greven
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NOWE

TEMATY
WYKŁADÓW
PO RAZ PIERWSZY
POLSCE !
16 – 17 maja 2020
Sheraton Sopot HOTEL

ESTETYCZNE UZUPEŁNIENIA
ADHEZYJNE W ODCINKU
PRZEDNIM
– aktualizacja wiedzy

www.pascalmagne.pl

2990 zł
3600 zł
3990 zł
1990 zł
2500 zł

OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE
KRYTERIA ESTETYKI UŚMIECHU
– od listy kontrolnej
do harmonijnego wyglądu

wczesna rejestracja do 15 grudnia 2019
rejestracja 16 grudnia 2019 – 30 kwietnia 2020
ONSITE od 1 maja 2020
studenci do 15 grudnia 2019
członkowie PSI do 15 grudnia 2019

Szczegóły i rejestracja:
+48793199770
szkolenia@pracowniapz.pl
Patron medialny:

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY UMIEJĘTNOŚCI
IMPLANTOLOGICZNEJ

FELLOWSHIP

Certyfikat Umiejętności
Implantolog Fellowship ICOI

2 LATAdoświadczenia w implantologii
4 LATApo ukończeniu studiów
2 LATAczłonkostwa w PSI/ICOI
WYKAZ PRZYNAJMNIEJ 50wszczepionych implantów lub 20 przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi

DOKŁADNA DOKUMENTACJAfotograficzna 10 z nich
PREZENTACJAw programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentujących 1 przypadek)

DIPLOMATE

Certyfikat Umiejętności – Implantolog
Ekspert ds. implantologii stomatologicznej
Diplomate

4 LATAdoświadczenia w implantologii
6 LATpo ukończeniu studiów
2 LATAczłonkostwa w PSI/ICOI
WYKAZ PRZYNAJMNIEJ 200wszczepionych

implantów lub 70
przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi

DOKŁADNA DOKUMENTACJAfotograficzna 10 z nich
PREZENTACJAw programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentujących 1 przypadek)

www.psi-icoi.pl
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Maciej Marcinowski

DNI OKLUZJI, 9-10 listopada 2018, Warszawa.
dr n.med. Maciej Marcinowski
Dr Domingo wspomniał z przekorą na początku wykładu, że to
co przedstawi, nie będzie „evidance based medicine”, a kliniczną
wiedzą popartą 50 tysiącami wyleczonych pacjentów.

Dodał także, że przy leczeniu 90 % swoich pacjentów współpracu-

je z protetykiem, bo ważne jest, żeby mieć tą samą filozofię pracy
oraz wspólny plan. Dr Domingo stara się uzyskać stabilną pozycję
stawową. Wspomniał w swoim wykładzie prekursora nowoczesnej ortodoncji, dra Rotha, który był w pewnym okresie swojej pracy tak sfrustrowany ortodoncją, że zapragnął zostać protetykiem.

W tym celu dr Roth wziął udział we wszystkich kursach gnatologicznych, jakie w tamtym czasie były dostępne. Po ich ukończeOkluzja to niewątpliwie gorący temat ostatnich lat. Jedni od za-

wsze o niej słyszeli, ale bali się zapytać o więcej. Inni od lat w niej

siedzą „po uszy” i jest to dla nich chleb powszedni. Zarówno tych
pierwszych jak i drugich miał połączyć event Dni Okluzji

Do udziału w nim zaproszono znane autorytety światowe oraz
polskich orędowników wiedzy o zgryzie.

Wnętrza hotelu International, w którym odbywała się konferen-

cja, zapewniały należyty prestiż i blichtr temu wydarzeniu. Pierwsi
uczestnicy przybyli już przed 8 rano wraz z lądowaniem porannych rejsów do Stolicy, by wziąć udział w dodatkowej sesji spe-

cjalnej prowadzonej przez ikonę ortodoncji dra Domingo Martina
z Hiszpanii oraz dra Salvadora Congosta z Niemiec.

24

niu stwierdził, że jednak nadal chce być ortodontą. Miał jednak

plan, by szerzyć nabytą wiedzę wśród ortodontów. Nie spotkało
się to niestety z dobrym przyjęciem środowiska. Warto zaznaczyć,
że poprzez wieloletnią manipulację, polegającą na wprowadzaniu żuchwy do tylnej pozycji, kciuk dr Rotha, stał się wygięty pod
kątem 90 %.

Dr Domingo mówiąc o swojej pracy zaznaczył, że kiedy kończy

dane leczenie, artykuuje modele w artykulatorze i wtedy się przekonuje, że nie jest tak łatwo uzyskać idealne wyniki leczenia. Musimy mieć dobrego protetyka, bo często istnieje potrzeba odbudowania startych zębów w przednim odcinku.

Wg dra Martina, nie powinniśmy szukać centralnej relacji, bo
ona nie istnieje. To sformułowanie tylko nam komplikuje życie.
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Pozycja, którą powinniśmy osiągnąć to powtarzalna pozycja. Bar-

Wykładowca wspomniał o swoim przykładzie, kiedy mówiono

zmienić, ale może to być nieskuteczne. Dr Domingo proponuje,

Salvador Congost odbudował zgryz dr Domingo w pozycji kłyk-

dzo często przeszkadza nam pamięć mięśniowa i to ją musimy

aby pacjent żuł gumę i trenował mięśnie, by działały prawidłowo.
Mówca wprowadził stwierdzenie „klasa 1. kłykcia” i wg niego igno-

rancją anatomii jest otwieranie zgryzu szynami. Jest też problem
z definicją okluzji, bo ta, która funkcjonuje w obiegu, jest bezużyteczna. Klasa pierwsza Angle’a jest ideałem i musimy do niej dą-

żyć, ale ortodonci robią dziwne rzeczy, żeby dojść do klasy I oraz

mu, że jest bruksistą. Ścierał zęby do czasu, kiedy 13 lat temu dr
ciowej. Z przymrużeniem oka, wykładowca przywołał fakt, że inni

lekarze twierdzili, że jego bruksizm wynika z tego, że śpi 5 h na
dobę oraz że ma tę samą żonę od wielu lat. Dr Domingo nadal ma

tę samą żonę, a rodzina powiększyła się o kolejną dwójkę dzieci.

Mimo tego, już nie zgrzyta i dziękuje Bogu, że się okazało, że nie
jest bruksistą.

Kolejnym wykładowcą przedpołudniowej sesji specjalnej był
Dr Salvador Congost z Kinsau w Niemczech. Rozpoczął swój wy-

kład mówiąc o przedwczesnych kontaktów międzyzębowych. Te
na przodzie są znacznie gorsze niż na tyle, bo mięśnie muszą wy-

konać dużo pracy, by ich uniknąć. Jednak ceną takich uników są
zaniki kostne i bolące mięśnie. Wspomniał także o grupie pacjentów tzw. „chop-chopers”, gdzie w czasie żucia nie występują wła-

ściwie ruchy boczne oraz w trakcie ruchów używa się niewielkiej
liczby mięśni. Dlatego powinniśmy badać mięśnie i sprawdzać,

czy pracują tylko te, które powinny. Warto nadmienić sytuację
adaptacji tkanek, która jest następstwem uniknięcia dysfunkcji
mięśni antagonistów.

Dr Congost omówił leczenie pacjentki, która miała duży problem
bardzo często pokazują modele bez zazwierakowania, bez pokazania twarzy, kłykci i wzajemnej relacji szczęki do żuchwy.

Smutną konkluzją jest to, że cała stomatologia, to w większości

przypadków retreatment. Dr Martin zawsze ciężko przeżywa sy-

tuacje, kiedy przychodzi do niego pacjent po 3 latach leczenia
ortodontycznego i wymaga ponownego leczenia. Ma jednak nadzieję, że coraz więcej lekarzy będzie zwracało uwagę na okluzję.
Dzięki temu osiągną lepsze i bardziej stabilne wyniki.

W dalszej części wykładu został pokazany przykład idealnej I klasy.
W centralnej relacji był jednak kłykieć poza stawem - wysunięty

do przodu. Doktor pokazał przykład 15-letniej dziewczyny, która
jest w I klasie, ale ma już starte zęby. Niektórzy rodzice obwiniają
doktora, że otwiera zgryz szynami, a tak naprawdę wprowadza do

stawu kłykieć. To co widzisz w jamie ustnej, to często część praw-

dy. To, co widzisz patrząc na kłykcie, ma największe znaczenie
w planowaniu leczenia.

Większość ortodontów nie zakłada zamków na 2 trzonowca

i przez to tracą orientację i otwierają zgryzy. Zęby usytuowały
kłykcie w pozycji w indywidualnej pozycji, ale z kolei mózg, chce
żebyś jadł. Przez to powstają napięcia w stawie, bo żuchwa jest
wysuwana.
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po wykonaniu koron protetycznych. Poprawa nastąpiła dopiero

po kilku miesiącach leczenia szynami. Po tym okresie nastąpiło
dopiero wstępne leczenie ortodontyczne.

Następnie wykładowca pokazał, jak dopasować szyny i ukształto-

wać zęby z użyciem 10 mikronowej kalki. Dr uważa, że z CAD-CAM,
nie da się odtworzyć prawidłowych powierzchni żujących. Omó-

wił też technikę polegającą na wklejaniu koron tymczasowych na
cement stały, w celu uzyskania stabilnej pozycji stawowej, a po-

tem pokazał ponowne wyciski z rozcięciem tymczasowych koron.

Kluczowe jest zrozumienie faktu, że jeśli ustabilizujemy pozycje
stawową, to zmienią się rysy twarzy i ekspresja zębów. Dr Salva-

dor bardzo często stosuje rozwiązania tymczasowe na okres od 6
miesięcy do nawet 2 lat. Właśnie tak powinniśmy przeprowadzać
całkowite rekonstrukcje, przechodząc z bezzębnej szczęki na mosty na implantach.

Dr Domingo kontynuował swoje wystąpienie przypominając
ważne zdanie, że jako ludzie „jesteśmy tygrysem, a nie krową”, jeśli

chodzi o model żucia. Musimy bardzo uważać, jak jemy z nowymi
zębami. Najbezpieczniej jest z tego powodu przeprowadzić pa-

cjenta na szynach lub na protezach tymczasowych i potem robić

rozwiązania ostateczne. Zawsze możemy zmodyfikować szynę
w ustach, używając np. płynnego kompozytu. Każdy pacjent jest
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inny i zawsze musimy osiągać indywidualną, idealną wysokość

u kilkunastu procent pacjentów centralna relacja równa się okluzji

ku prawidłowego „arc of closure”.

tujemy pacjentowi w jamie ustnej będzie zawsze protezą i jest

pionową. Recydywy wad ortodontycznych, często biorą się z braKiedy nie jesteśmy w stanie osiągnąć stabilnej pozycji stawowej,
to pacjent musi nosić szyny.

Powinniśmy augmentować tkanki miękkie, jeśli chcemy wychylać

zęby. To powinno zapewnić utrzymanie kości na stabilnej pozycji.
Dr Domingo często obserwuje odklejanie się stałych reteinerów
i ich wyginanie się, jednak pacjenci muszą przyjąć do wiadomości,
że zęby będą ulegały niewielkim przemieszczeniom przez lata po

zakończonym leczeniu. Stała retencja stabilizuje według wykładowcy zgryz, ale jest wbrew fizjologii. W ciągu najbliższych 2-3 lat

centralnej oraz maksymalnego zaguzkowaniu. Wszystko, co mon-

zawsze gorsze od własnego zęba. Rozbieżność powyżej 2 mm
pomiędzy centralną relacją i maksymalnym zaguzkowaniem, powinna nas skłaniać do podjęcia działań w celu znalezienia stabilnej relacji centralnej. Jest na to wiele sposobów. Zanim przeanali-

zujemy staw skroniowo-żuchwowy możemy przeanalizować np.

staw kolanowy. Staw skroniowo-żuchwowy jest wypukły. Profesor
pokazał przykład 2 beczek postawionych na sobie. Jeśli pacjenta

dotknęły procesy destrukcyjne w obrębie stawu, krążek stawowy
nie jest obecny, to mówimy o zaadaptowanej centralnej okluzji.

nie będzie już stosowana stała retencja.

Kolejnym wykładowcą był dr Tadas Korzinskas. Przedstawił na

donta, a nie odwrotnie.

w Niemczech w Kłajpedzie. Dr Korzinskas urodził się na Litwie.

Dr Martin oczekuje tego, że protetyk określi, co ma zrobić ortoNiektóre plany leczenia, rozpoczynają się od zabiegów polegających na odbudowaniu wszystkich zębów do kształtów anato-

micznych. W innych natomiast sytuacjach, nie dotyka się w ogóle
wiertłem zębów. Brak rekonstrukcji zębów przed leczeniem, może
sprawić, że cel leczenia będzie trudny do osiągnięcia lub mało

przewidywalny. Prelegent zawsze robi wyciski przed zdjęciem

aparatu, żeby sprawdzić, jak blisko jest zaplanowanej pozycji i stosuje zasadę, by 3-4 mm brzegów siecznych było widocznych przy

swobodnie otwartych wargach. Taki wygląd odmładza wizerunek.
Protetyk to osoba, która zawsze kończy leczenie i doprowadza do
pożądanego efektu estetycznego.

Drugi dzień konferencji otworzył profesor Jan Pietruski, omawiając prowadzenie leczenia w stabilnej okluzji oraz ortopedycznej
pozycji stawu skroniowo-żuchwowego.

Na początku swojego wykładu poddał do dyskusji leczenie

w maksymalnym zaguzkowaniu bez analizy modeli. Bardzo często

początek swoich nauczycieli m. in. dra Rauscha, który praktykuje
Podczas prezentacji zostały wspomniane teorie Gerbera dotyczą-

ce zbalansowanej okluzji. W USA z kolei powstawały teorie Payne
i Lundeen oraz teoria PK Thomas, wedle której uzyskuje się 128
punktów kontaktu na zębach. Pojawiały się teorie, w których pa-

cjent zębami przeciwstawnym kształtował powierzchnie żującą

w przypadku pełnołukowych rekonstrukcji, gdy wszystkie zęby są

preparowane albo, gdy w przeciwstawnym łuku są patologiczne
starcia zębów. Kolejną omówioną teorią była teoria Biomechaniczna Heinz Polz oraz Biodynamiczny wax up wg dra Slaviczka.

Według dra Tadasa oznakami dobrze funkcjonującej okluzji jest
m.in. dobra wydajność żucia.

Doktor pokazał jak wiele błędów może przynieść błędna rejestracja łukiem twarzowym oraz nieprawidłowe zamontowanie w ar-

tykulatorze. To generuje konieczność korekt uzupełnień w okluzji
i artykulacji oraz odpryski porcelany. Istotne jest także indywidualne ustalenie wartości kąta Beneta. To wszystko pozwala prawidłowo zaplanować rozkontaktowywanie guzków.

może to generować przyszłe problemy TMD. Profesor przytoczył

Solidna dawka wiedzy zapewne wystarczy na niedługo. Wszyscy

udowodniła, że nie ma zależności pomiędzy leczeniem ortodon-

nia.

informacje, z których wynikało, że grupa autorów w latach 90-tych
tycznym, a zaburzeniami okluzji. Z drugiej jednak strony, wiele
badań, w tym tych najnowszych, pokazuje, że przedwczesne kontakty będą wywoływały zaburzenia okluzyjne. Często nie wiemy

czy problem w stawie doprowadził do zmian w okluzji, czy też nie-

prawidłowa okluzja doprowadziła do zmian w stawie. Niezależnie

jednak od przyczyny, na samym początku muszą być usunięte
dolegliwości bólowe. Rozpoczynając leczenie powinniśmy na po-

czątku ocenić rokowanie, co do stabilności leczenia. Powszechną
manifestacją zmian TMD jest zgryz otwarty. Jednostronna resorp-

cja kłykcia, z kolei wywołuje brak kontaktu po jednej stronie. Tylko
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zapewne już dziś odliczają dni do kolejnego tego typu wydarze-

Nie istnieje jednak okluzyjna droga do celu. Nie istnieje tylko jedna
doktryna, która działa.

Najlepszą drogą okazuje się poznanie wielu teorii oraz używanie
klinicznie tej, która najlepiej działa w naszych rękach, dając stabilne efekty leczenia naszym pacjentom.

Z pozdrowieniami nie tylko dla fanów CR, ale także CR7!
Wasz latający reporter.

dr n.med. Maciej Marcinowski
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Maciej Marcinowski

14. CEIA
dr n.med. Maciej Marcinowski

14. edycja CEIA, tym roku odbywała się pod przewodnim hasłem

plantitis. Była to rzetelnie przygotowana retrospektywna analiza

Jak zwykle ciekawy program, a być może także prawie letnia aura

Z następną prezentacją wystąpił dr Fabio Bernadello, który mówił

„Peri-implantitis”.

sprawiły, że pociągi przynajmniej z Poznania w kierunku Krakowa
miały pełne obłożenie i trzeba było, by dotrzeć na czas, wyruszyć samochodem. 5 godzin później „latający reporter” był już na miejscu.

W czwartek, w przeddzień kongresu, organizatorzy przygotowa-

li warsztaty periochirurgiczne, które poprowadził profesor Gulio
Rasperini.

Warsztaty praktyczne przeprowadzone były z użyciem materia-

łów zwierzęcych oraz z zastosowaniem innowacyjnych technik
pracy przydatnych stomatologom pracującym z pacjentami implantologicznymi.

Wraz z wprowadzeniem nowych biomateriałów o różnych właści-

wościach fizycznych i biologicznych, odpowiednio uległy zmianie
techniki chirurgiczne. Na warsztatach przedstawiono i wyjaśnio-

no biologiczne koncepcje stosowania różnych biomateriałów dla
konkretnych sytuacji klinicznych. Wszystkie procedury periodon-

tologiczno-regeneracyjne opierały się na podejściu minimalnie

inwazyjnym, metodzie pojedynczego płata i technice Soft Tissue
Wall (technika bariery z tkanek miękkich).

Na szczególną uwagę zasługują badania kliniczne, które zaprezentował profesor Gulio, przedstawiające obiecujące wyniki leczenia recesji z użyciem preparatu, stworzonego na bazie zwie-

publikacji.

o różnicach w statystycznym przeżyciu implantów o powierzch-

ni maszynowej oraz powierzchni trawionej - szorstkiej. Implanty

szorstkie wydają się wykazywać lepszą i szybszą osseointegrację,
szczególnie przy augmentacjach, podczas gdy implanty maszynowe niosą mniejsze ryzyko niepowodzenia długoterminowego i rozwoju periimplantitis. Uwzględniając powyższe – implanty hybrydo-

we wydają się korzystnym rozwiązaniem. Szorstka powierzchnia
dowierzchołkowa daje dobrą i szybką osseointegrację także przy
augmentacji, a jednocześnie powierzchnia maszynowa do-koronowo zmniejsza ryzyko powstania i rozwoju periimplantitis.

Profesor Marzena Dominiak przedstawiła w swoim wystąpieniu
wyniki obserwacji periimplantitis na przestrzeni ostatnich lat. Mó-

wiła, jak ważne jest odróżnienie periimplantitis od remodelingu

kości, który naturalnie występuje w zależności od rodzaju użytego
implantu. Statystyki wskazują, że każdy pacjent w przeciągu najbliższych lat będzie wymagał leczenia implantolgicznego z użyciem co najmniej jednego implantu. Obiecujące były także przed-

stawione doniesienia o możliwości dekontaminacji powierzchni
implantu za pomocą laserów erbowo yagowych. Z kolei laser

neodymowo-yagowy, powodował znaczącą redukcję bakterii
oraz grzybów. Trzeba uważać tylko na przekazywanie tempera-

rzęcej amelogeniny, która w naturalny sposób jest produkowana
przez organizm ludzki w okresie płodowym. Zmieszanie jej z bio-

materiałem potrafi indukować regenerację w obrębie pionowych
ubytków kości wokół zębów.

W piątkowy poranek powitał uczestników przybyłych do Krakowa
dr hab. n.med. Piotr Majewski, który, jak co roku, piastował funk-

cję patrona naukowego konferencji. Po krótkim przedstawieniu
programu, docent Majewski wygłosił wykład wprowadzający nas
w zagadnienia dotyczące wpływu powierzchni implantu na krótko- i długoterminowe powodzenie implantacji i rozwój periim-
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tów wybierała widok zębów z brodawkami aniżeli bez brodawek
z czarnymi trójkątami. W drugim badaniu pacjenci wybrali szero-

kie punkty kontaktu w szerokich i przekonturowanych zębach niż
czarne trójkąty. W kolejnym badaniu respondenci wybrali dziąsło
odbudowane z różowej porcelany aniżeli szerokie punkty kontak-

tu. Prof. Chu przypomniał technikę socket shield, która jest bardzo
wrażliwą techniką i wymaga bardzo dużego doświadczenia ze
strony operatora.

Jak wynika z badań dra Salamy 1/5 pacjentów, u których zastoso-

wano tą technikę miała komplikacje. Do techniki socket schield
nadają się przede wszystkim zęby w ankylozie

Novum. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że kiedyś dr Chu augtury na powierzchnie implantów i pamiętać, że im implant jest

mentował przestrzeń miedzy implantem a blaszka policzkową, a

Istotny jest też skład implantu. Warto także pamiętać, że nie może-

tzw. Icecone technic, cenną wskazówką będzie zapewne to, by

yagowy może nam znacznie pomóc w leczeniu periimplantitis.

dziąsła.

bezdechu sennego i bruksizmu z uwagi na wysoce prawdopo-

wacyjnej. Radził, cytując słowa Alberta Einsteina, aby na początek,

periimplantitis.

tem z lepszym skutkiem zająć się jego leczeniem. Na wyjątkowo

J. Chu, główna gwiazda tegorocznego kongresu, który z wykształ-

chorób przyzębia oraz Peri-implantitis. Dr Van der Schoor przypo-

i niewątpliwym uosobieniem perfekcjonisty. Warto wspomnieć,

kować pacjentów do leczenia periodontologicznego.

oraz kilkoma innymi wspólnikami na 32 piętrze nowojorskiego

Area daje pacjentowi możliwość wyobrażenia sobie jaki rozległy

Lexington Avenue.

wrota dla zakażenia. Zaawansowany proces może obejmować

winniśmy się kierować przy implantacji. Przytoczone zostały także

w przypadku kieszeni przy implancie o głębokości 4mm i zdro-

stabilność tkanki kostnej wokół implantów powinniśmy mieć po-

procesu zapalnego z przyzębia, do śliny przenikają biomarkery,

daniami Linkeviciusa zaobserwował, że grubość tkanek miękkich

inazy8. Interesująca jest także możliwość określenia ryzyka nawro-

się okazuje, może mieć drugoplanowe znaczenie. Ważniejszy oka-

liczyć do grupy pacjentów kompromisowych/ kompleksowych.

w przypadku 2 mm grubości tkanek miękkich trzeba implant po-

od 2015 roku, pokazują, że 75% osób objętych chorobą przyzębia,

do remodelingu kości i będziemy mieli przyrost tkanek miękkich

stan się pogarsza. Z tego powodu dla swojej praktyki dr Schoor

Następnie zobaczyliśmy badania na temat postrzegania przez

Wprowadzenie Perio Testu dało możliwość rozwoju pionu pre-

innymi, czy pacjentom bardziej podobają się czarne trójkąty mię-

narażenia pacjenta na choroby przyzębia, ale również wpłynęło

grubszy, tym mniejszy będzie przyrost temperatury.

teraz augmentuje również punkty styczne. Dla osób stosujących

my także przekraczać mocy 2 Wat przez 30 sekund. Laser erbowo

uważać na to aby zastosowana membrana nie wchodziła w strefę

Pojawiły się ponadto wzmianki o konieczności leczenia chrapania,

Dr Peter Van der Schoor rozpoczął swój wykład od mowy moty-

dobne indukowanie przez te jednostki chorobowe powstawania

starać się poznać zasady, jakimi rządzi się dane zjawisko, by po-

Następnie na podium wszedł znany i lubiany profesor Stephen

czytelnych rycinach zostały przedstawione etapy powstawania

cenia jest zarówno protetykiem, jak i technikiem dentystycznym

mniał, jak na podstawie Periodontal Screening Recording kwalifi-

że praktykę swoją prowadzi wspólnie z prof. Denisem Tarnowem

Z kolei sformułowanie terminu Periodontal Inflamed Surface

wieżowca zlokalizowanego na Manhattanie w okolicy stacji metra

może być zapalny w obrębie jamy ustnej, który stanowi otwarte

Mistrz rozpoczął swój wykład od przypomnienia zasad jakimi po-

obszar wielości ludzkiej dłoni. Ważne jest także zrozumienie, że

badania Thomasa Linkeviciusa, z których wynika, że aby utrzymać

wym przyzębiu, nie ma mowy o patologii. Podczas aktywnego

wyżej 3 mm grubości tkanek miękkich. Profesor Chu zgodnie z ba-

będące produktami rozpadu bakterii. Są to głównie metalo-prote-

wpływała na remodeling kości. Połączenie implantu z koroną, jak

tu choroby przyzębia. W przypadku osób z cukrzycą, należy ich za-

zuje się być wymiar i jakość tkanek miękkich. Planując implantację

Badania dr Schoora, które przeprowadza na swoich pacjentach

grążyć 1 mm poniżej poziomu kości, gdyż w ten sposób dojdzie

cały czas pozostaje w tej samej grupie zagrożenia, a u 25% osób

o 1mm.

poszukiwał możliwości przeciwdziałania rozwojowi choroby.

pacjentów estetyki biało czerwonej. Dowiedzieliśmy się między

wencyjnego gabinetu, co wpływa na lepsze zarządzanie oceną

dzy koronami, czy też długie punkty kontaktu. Większość pacjen-

na przychody praktyki.
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Prosty do wykonania test z użyciem śliny pacjenta określa ilość

prof. Rasperini najwiecej czasu spędza na sondowaniu kieszeni

Intensywny dzień szkoleniowy dobiegał końca i goście kongresu

Etiologia chorób przyzębia wskazuje bowiem na dwa podstawo-

metaloprotinazy8, a tym samym, poziom zagrożenia.

udali się na CEIA Evening Party, które odbywało się w restauracji
Cargo.

Galę rozpoczęła Pani Prezes Lucyna Wasio, która powitała gorąco

wykładowców i zaproszonych gości. Padły także słowa zapewnie-

nia o innowacjach, jakie są przygotowywane na przyszłoroczną
CEIA oraz w obrębie samej firmy Dental Depot Wasio obchodzącej 80 urodziny.

Doskonałe jedzenie oraz open bar sprawiły, że ten miły wieczór
zdawał się trwać bez końca. Rozmowom nie tylko implantologicznym nie było końca.

Profesor Gulio Rasperini był prelegentem drugiego tegorocznej
CEIA.

Swój wykład zaczął od obalenia tezy, jakoby periodontolog spędzał mnóstwo czasu na cięciu tkanek skalpelem, a tymczasem

30

przyzębnych oraz na kontroli kalką okluzji.

we czynniki wywołujące problem. W pierwszej kolejności są to

bakterie, a zaraz za nimi czynniki zgryzowe, czyli po prostu przeciążenia. Ważną wskazówką może być obserwacja, która pokazu-

je, że agresywne zapalenie przyzębia, które zostanie wyleczone,
postawi stabilny profil biologiczny przyzębia przez lata. Z kolei

przewlekłe procesy są bardzo trudne do wyleczenia i rokowanie
jest znacznie gorsze. Ciekawą radą dla wszystkich, zwłaszcza tych

początkujących wykładowców było, aby pokazywać pacjentów
ze złą higieną oraz płytką, ale tylko na pierwszym zdjęciu, z pierw-

szej wizyty, ale już nigdy później. Pacjent musi być od drugiej
wizyty zmotywowany, wyczyszczony i prowadzony przez dobrze
wyedukowaną higienistkę stomatologiczną. W dalszej części wy-

kładu widzieliśmy przypadek, w którym zęby w bocznym odcinku
zostały zblokowane drutem ortodontycznym i dopiero wtedy do-

stosowane do prawidłowej okluzji. Aby można było użyć skalpela,
musimy mieć ważny powód do tego i przede wszystkim wiedzieć,
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jaki cel chcemy osiągnąć.

Na zakończenie drugiego dnia kongresu wykład zaprezentował

zagrożeniem paradontopatią, to możemy w ten sposób przejść

uzupełnień przykręcanych oraz cementowanych. Zaletą prac

Jeśli wyeliminujemy zapalenie z jamy ustnej u pacjenta z dużym
do stabilnej sytuacji z małym ryzykiem. Jeśli zęby mają mikroru-

chomość powinniśmy je zblokować, tak jak to wspomniane było
wcześniej. W procedurach regeneracji kości meta analizy pokazu-

ją nam, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie amelogeniny
(np. endogain) oraz biomateriału. Ważnym i nieodłączny elemen-

tem naszej pracy powinny być także lupy. Prof. Gulio Rasperini
do codziennej pracy używa lup o powiększeniu 2,5 a do mikro-

chirurgii 5. Jeśli mówimy natomiast o podstawowym narzędziu

każdego periodontologa, czyli sondzie perio, to wg profesora jej
średnica powinna wynosić 0,44mm (North Carolina nr 15). Ciekawostką, którą przytoczył prof. Rasperi był fakt, że higienistka profesora aktualnie organizuje więcej kursów niż sam profesor. Podob-

profesor Dario Castellani, który omówił zalety i wady zarówno
przykręcanych jest możliwość demontażu suprastruktury oraz

możliwość oceny klinicznej implantów oraz tkanek miękkich.
W przypadku wystąpienia powikłań, przykręcana praca umożliwia
lepszy dostęp. Uzupełnienia cementowane zaczęto szeroko sto-

sować ze względu na możliwość stworzenia rekonstrukcji bardziej
estetycznych. Dogłębne zrozumienie biomechaniki implantu po-

zwala na optymalizację planowania leczenia i zmniejszenia ryzyka
komplikacji funkcjonalnych i niepowodzeń leczenia. Zastoso-

wanie wiedzy inżynieryjnej w stomatologii pozwoliło zrozumieć
aspekty biomechaniczne związane z implantologią, w szczególności te, które dotyczą połączenia implantu.

ny trend możemy obserwować także w Polsce, gdzie pojawia się

Sobotnie popołudnie, które nadeszło niepostrzeżenie oznaczało,

z pewnością przenosi zabieg higienizacji na wyższy poziom. W dal-

nych chociaż w części od chorób przyzębia.

coraz więcej kursów np. zakresu higienizacji pod mikroskopem, co
szej części wykładu dowiedzieliśmy się, że leczenie kanałowe zęba

robimy wtedy, kiedy chcemy usunąć bakterie z okolicy przywierz-

chołkowej przy współistniejącym zaniku pionowym. Oznacza to,

że defekt jest głęboki i dochodzi do wierzchołka. Przy zabiegach
regeneracyjnych musi pamiętać o oczyszczaniu powierzchni

że czas porzucić już peri-implantitis i udać się do domów, wol-

Kolejna 15 CEIA odbędzie się znowu jesienią! Do zobaczenia
w grodzie Kraka!

dr n. med. Maciej Marcinowski

korzenia z użyciem EDTA. Z kolei, gdy widzimy osad z chlorhek-

sydyny to powinniśmy go czym prędzej usunąć, bo jest szorstki

i będzie indukował postanie mikrofilmu. Kolejną ciekawostką było
omówienie przyczep typu epithelium, który może się utworzyć

nawet na wypolerowanym kamieniu nazębnym. Pacjent, który
ma złą historię i przechodził leczenie w kierunku parodontopatii
jest narażony na utratę implantów. Profesor Rasperini wspólnie

z innym lekarzem stworzyli sondę perio, która po przyłożeniu
większej siły niż 14 gr otwiera się.
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Przeszczepy allogenne
- dwudniowy kurs praktyczny
Dr Carole Leconte
Wykładowca
Dr Carole Leconte
Jest absolwentem Uniwersytetu w Tuluzie (Francja), który ukończyła
z wyróżnieniem w 2001 roku. Specjalizuje się w chirurgii jamy ustnej,
implantologii, periodontologii oraz protetyce estetycznej. Jest aktywnym
wykładowcą na arenie krajowej jak i międzynarodowej: SAPO implant,
SNIF, ADF, SFPIO (Paryż), CURAIO (Lyon), SFPIO (Paryż, Rennes), IMCI
(Paryż), Miami School Institute (Lizbona). Posiada również tytuł profesora
w European University Degree of Implantology w Casablance, National
University Degree w Corte, Evry, Créteil oraz w szpitalach m.in Salpetriere
i Saint-Joseph. Właściciel kliniki stomatologicznej od 2005 roku w Paryżu.

Program:
Dzień pierwszy:

Dzień drugi:

8.30 -13.30 - Zabieg wszczepienia 4 lub 6
implantów
13.30 -15.30 - Przerwa lunchowa
15.30 -17.00 - Zabieg augumentacji tkanek
miękkich
17.00 -19.00 - Zabieg obustronnego podniesienia
dna zatoki szczękowej

9.00 -19.30 - Przywitalna kawa i omówienie
przypadków – dyskusja
9.30 -11.00 - Zabieg podniesienia dna zatoki
szczękowej
11.00 -12.00 - Zabieg augumentacji tkanek
miękkich
12.00 -13.00 - Regeneracja kości przy użyciu
materiału allogennego.
13.00 -14.30 - Przerwa obiadowa
14.30 -15.30 - Odbudowa tymczasowa na 4 lub
6 implantach
15.30 -16.30 - Zabieg wszczepienia implantów
pozycja 36-37 po wcześniejszej odbudowie kości
materiałem allogenicznym

Główna tematyka kursu:
Zabiegi augmentacji kości szczęki i żuchwy z użyciem materiałów allograficznych BIOBank

Dla kogo jest skierowane szkolenie ?
Kurs zaawansowany dla lekarzy dentystów

Podstawowe informacje i rejestracja:
Miejsce: Paryż
Data: 2-3 maja, 2-3 lipca, 5-6 września, 6-7 listopada
Liczba uczestników: 5 osób
Koszty uczestnictwa: 6000 zł brutto (23% VAT wliczony w cenę)
(koszt biletów lotniczych w obie strony, transfery z/na lotnisko
+ koszt noclegów, uczestnik pokrywa we własnym zakresie)

Rejestracja: joanna.bogumil@globald.pl, +48 506 545 584

Customized Patient
Education Videos

Multiple Local, National,
& International Symposia

MEMBERSHIP BENEFITS

ENRICH YOUR IMPLANT EDUCATION
www.icoi.org
973-783-6300
membership@icoi.org

Dear Doctor, a provider of consumer and
healthcare information, created these high
quality patient education videos for ICOI
members. The videos are personalized for
your dental practice. You can use them as a
promotional tool on your practice website,
Facebook page,or practice blog to showcase
your practice of implant dentistry.

•

World Class Speakers

•

Member Discounts

•

Hands-on Courses

•

Auxiliary Training &
Certification Programs

•

Table Clinic/Poster Case
Presentations

Our partnership with Dental Master, a leader in
interactive software for patient education,
now provides ICOI members with this
technology to utilize in their daily practice.
These high-quality 3D animations help
patients visually understand treatment options.

•

ICOI Awards Ceremony
& Reception

www.FindMyImplant.com

•

Support for Young Implantologists
through recognition, exposure
and mentorship

Implant Dentistry Research
& Education Foundation
(IDREF)
The mission of IDREF is to encourage,
to support and to acknowledge
innovations in the field of implant
dentistry through the sponsorship of
research and educational programs.

Implant Dentistry
ICOI’s Bi-Monthly Journal.
Archives available online.

Interactive 3D Animations

A secure, global, web based registry of
detailed dental implant information, patient
x-rays, notes, and more.

E-Learning, including Monthly
Complimentary Webinars
All archived online.

ICOI’S Digital Glossary of
Implant Dentistry
Comprehensive digital guide to implant
terminology, 1,600 terms defined,
classifications, charts, diagrams & critical
parameters. Constantly updated.

ADIA/Auxiliary Certifications:
An organization dedicated to the education
and advancement of every auxiliary member
of the dental implant team.

Multiple Prosthetic Patient
Consent & Communication Forms
Forms available online to use in your daily
practice.

www.icoi.org

Free online education via ICOI Preferred Partners

TWO ICOI WEBSITES:

www.dentalimplants.com
For Patients:
Valuable link to your practice:
Worldwide Web’s prime source of
high quality patient education. Daily,
patients view implant videos, search
ICOI members, view their credentials
and contact them directly.

For ICOI Members:
Archived Resources:
webinars, resource guides
& educational articles

EDUKACJA

Nowe Trendy w implantoprotetyce.

AZ. Ale przecież jest on frezowany w oparciu o technologię liczenia cięć.

MM. To prawda - korzystamy z technologii liczenia cięć, ale w tym

przypadku korzystamy z drukarki 3D. Jak wiemy, to tańszy - znacznie
tańszy - sposób produkcji szablonu chirurgicznego we własnym zakresie.

AZ Wiemy o tym, ale praca z szablonem chirurgicznym jest

o wiele łatwiejsza i o wiele bardziej przewidywalna. Natomiast czy
w trakcie konferencji wspomni pan również o nowych technikach
chirurgicznych, a może i o wykorzystaniu surowych czynników?
O zbliżającej się konferencji z udziałem dra Mauro Merlego rozmia-

Czy usłyszmy także i o tym?

wiał dr Adam Ziemlewski

MM. Tak, z pewnością podzielę się zdobytym doświadczeniem

1. Doktorze, w przyszłym roku w kwietniu firma Thommen Medical

ników. Skoncentrowany surowy czynnik jest podobny do PRF –

organizuje konferencję, podczas której będzie pan pełnić funkcję

głównego prelegenta. Wiemy, że zostanie na niej poruszonych
mnóstwo interesujących tematów, a jako moderator wiem też, że

wydarzenie podzielono na kilka etapów. Najpierw chcielibyśmy

poznać pana opinię na temat planowania i stomatologii cyfrowej.
To teraz gorący temat, prawda? Co pan o tym sądzi i czy wspomni
o tym podczas naszej konferencji?

2. Z pewnością! Zanim jednak odpowiem na pana pytanie, chciałbym powiedzieć, że to prawdziwa przyjemność mieć znów szan-

sę odwiedzić państwa wspaniały kraj. Choć jako organizatorowi
przychodzi mi zmierzyć się z wieloma kwestiami (mam szansę
bezpośrednio porozmawiać z organizatorem), zawsze wracam tu

z ogromną wdzięcznością – to zawsze olbrzymia przyjemność. Jeśli

chodzi o pańskie pytanie - cóż, poruszę kilka kwestii, ale pozwoli

pan, że porozmawiamy najpierw o stomatologii cyfrowej. Swoją
pracę w tej branży cyfrowej rozpocząłem dokładnie w 2003 roku,
głównie dzięki świetnemu specjaliście i badaczowi Danielowi Fa-

sterbergenowi. Daniel jest prawdopodobnie pierwszą osobą, która
rozpoczęła pracę nad stomatologią cyfrową. Zaczął on propono-

wać szablon chirurgiczny, a w 2003 roku, kiedy wróciłem z tym
narzędziem, natychmiast mogłem zdiagnozować pacjenta i przeprowadzić leczenie. Od tego czasu zdobyłem spore doświadczenie

w stomatologii cyfrowej i spróbuję przedstawić je podczas swojego

kwietniowego wykładu, który odbędzie się właśnie tutaj, w stolicy

w zakresie wykorzystywania skoncentrowanych surowych czynw urządzeniu wykorzystywany jest zupełnie inny czynnik, ale koncepcja jest mniej więcej podobna. Podzielę się naszym doświadczeniem, naszymi danymi, tym, jak można usprawnić proces go-

jenia tkanek miękkich i twardych. Tak więc pierwszą część mojej
prelekcji poświęcę na zagadnienia dotyczące diagnozy, stomato-

logii cyfrowej, nowej procedury chirurgicznej zarówno w zakresie
uzupełniania brakującej tkanki kostnej, jak i leczenia tkanek miękkich.

AZ. A co z protetyką? Czy wspomni pan o nowinkach, na przykład

czy tworzy pan tkanki za pomocą substancji tymczasowych, aby
uzyskać dobry profil awaryjny? Wspominał pan dzisiaj w swoim

wspaniałym wykładzie, że korzysta tylko z mostów cyrkonowych.

Czy uważa to Pan za dobre rozwiązanie? Nie ma pan żadnych
problemów z łamaniem się takiej konstrukcji lub odpryskiwaniem
materiału ceramicznego? To bardzo częste problem wspomniany
w piśmiennictwie branżowym

MM. Tak, ma pan rację. Opublikowałem w zeszłym roku bardzo
istotne, rzecz jasna w moim odczuciu, wyniki randomizowanych

badań klinicznych. Jeden z ważnych artykułów z zakresu protetyki

skupia się ocenie wykonania struktury cyrkonowej pokrytej różnymi
warstwami materiałów: ceramika vs materiały kompozytowe. Artykuł powstał w 2011 roku, czyli siedem lat temu, a został opubliko-

waszego kraju. Opowiem o tym, czego nauczyłem się w przeszłości
i co możemy udoskonalić dzięki szablonowi chirurgicznemu; po-

dzielę się także szczegółowymi informacjami dotyczącymi moich
doświadczeń. Innymi słowy, do tej pory wysyłaliśmy firmie wirtualny plan, na podstawie którego produkowano szablon chirurgicz-

ny, ale dwa lata temu chcieliśmy się dowiedzieć, jak samodzielnie
przygotowywać szablon chirurgiczny. Opiszę zatem szczegółowo

sposób przygotowania wirtualnego planu, a następnie sposób
przygotowania szablonu chirurgicznego w swojej firmie.
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EDUKACJA
kład o metodzie zaproponowanej przez Arnetta i McLoughlina,
która zyskała w ostatnim czasie niezwykłą popularność. Czy korzysta pan z tej analizy, a może powie nam pan, co myśli o kompleksowym leczeniu w zakresie zarówno uzębienia, jak i twarzy?
Czy to dobry pomysł?

MM Doktorze, zdecydowanie się z panem zgadzam: to krok naprzód. Chciałbym wspomnieć o jednym z moich wielkich men-

torów. Jest nim Albino Triaca z Zurychu w Szwajcarii. Pracowałem

z nim przez ponad 12 lat, w tym czasie brałem też udział w kilku
konferencjach i kursach prowadzonych przez Arnetta i McLaughli-

na. Właśnie wtedy zaczęliśmy korzystać z ich oprogramowania, na
wany w 2017 roku. Wówczas nasze doświadczenia z pracy z cyrko-

przykład z Dolphina. Próbowaliśmy wdrożyć ten pomysł do naszej

wystarczających możliwości, pozwalających nam na stworzenie

matologiem, chirurgiem plastycznym, chirurgiem szczękowym,

technologie są niezwykle pomocne w rozwiązywaniu drobnych

trzecią część twarzy, ale także i tę środkową. Podczas mojego kursu

odpryski. Zastosowanie konstrukcji wykonanej całkowicie z cyrkonu

nia tkanki tłuszczowej lub materiałów wypełniających i jakiej może-

przy dopasowywaniu struktury.

nia jest najbardziej odpowiedni dla pacjenta, jak przebiega leczenie

AZ Ma pan rację, ale używamy również konturu wykonanego

w naszej dziedzinie, jak również jeszcze częściej podejmować

nem nie były aż tak pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliśmy

codziennej pracy, a mianowicie zaczęliśmy współpracować z der-

idealnej struktury między laminatem a cyrkonem. Obecnie nowe

pracowaliśmy razem w dużym zespole, oceniając nie tylko dolną,

biomechanicznych problemów, takich jak wspomniane przez pana

pokażę, jak radzić sobie z tym obszarem, jak korzystać z modelowa-

oznacza jego pełne wykorzystanie, a także niezwykłą dokładność

my dokonać oceny z perspektywy diagnostycznej, jaki rodzaj lecze-

ubytku u pacjenta. Jest to zatem krok naprzód, musimy działać

w całości z konstrukcji cyrkonowej z konstrukcji kondo. Wie-

współpracę z innymi specjalistami z branży.

cyrkonu, zabiegi estetyczne bez odpowiednich nacięć nie były

AZ Jest pan specjalistą z zakresu periodontologii, ja jestem chi-

tetycznych, ale nadal uważam, że kontury mostów cyrkonowych

Wydaje mi się, że interdyscyplinarne podejście i współpraca całe-

nych w przypadku, gdy korzystamy z materiału ceramicznego

szych pacjentów, jak i dla osiągnięcia efektu estetycznego, który

my też, że dopóki nie mieliśmy dostępu do wielowarstwowego
wystarczające. Myślę zatem, że jest to przyszłość uzupełnień pro-

rurgiem szczękowym, ale widzę, że obaj mamy taką samą wizję.

nie są tak ładne, jak te wykonane w całości z materiałów ceramicz-

go zespołu to naprawdę bardzo ważne czynniki zarówno dla na-

o zdecydowanie wyższym stopniu przejrzystości.

będzie więcej niż zadowalający.

MM Muszę powiedzieć, że w tym zdaniu jest sporo racji. Ponieważ

MM Dzielenie z panem sceny w przyszłym kwietniu, w waszej stoli-

nie zgadzam się jednak z panem w stu procentach, myślę, że pana

cy, będzie prawdziwą przyjemnością. Dziękuję, doktorze.

przedstawiliśmy uczestnikowi inną wizję, dzięki opinii i dzięki temu,

AZ Dziękuję bardzo, to była dla nas czysta przyjemność. Już nie

obecność w roli moderatora przyniesie nam wiele korzyści. Choć
co przekażę, oraz tym kilku przykładom, które sam pan mi z kolei

możemy się doczekać tej konferencji.

przedstawi, możemy porównać na przykład materiał skaleniowy
z materiałem składającym się w całości z cyrkonu (z pewnością in-

filtrowanym) – a kiedy będzie to konieczne, możemy wykorzystać
cięcie. Pokażemy również, dlaczego jestem przekonany, że nie

jest to przyszłość, a teraźniejszość, gdyż materiał ten jest tańszy.

Jednocześnie mogę przedstawić długoterminową perspektywę,
ponieważ mamy do czynienia z tym nowym materiałem dopiero
od trzech lat - a przecież gdy porównujemy dane z ostatnich kilku

lat z danymi z przeszłości, sytuacja nabiera niezwykłego zdarzenia.

Nie posiadamy wystarczających danych dotyczących problemów z

TMJ. To już inny aspekt. Ale pod względem precyzji czy możliwości
żucia pacjenci są naprawdę zadowoleni.

AZ Myślę, że z pełnej kontroli wynika jeszcze jedna korzyść. Mia-

nowicie możemy sprawdzić w prowizorycznych warunkach

zwarcie i możemy je bardzo precyzyjnie imitować. To z kolei było
niewykonalne przy wykorzystaniu ceramiki skaleniowej – myślę
więc, że jest to spora zaleta tego typu leczenia. Chciałbym rów-

nież zapytać pana o inny problem. Myślę, że problem zwarcia jest
aktualnie bardzo istotną sprawą i że dentyści skupiają się nie tylko
o zębach, ale również na ładnym wyglądzie twarzy. Rozmawialiśmy kilka minut temu o analizie tkanek miękkich twarzy, na przy-
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Projekt osteotomu o skośnym czole w oparciu o pomiary dna zatoki szczękowej.
The project of the osteotome with an oblique forehead based on measurements of the maxillary sinus floor.
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tywnych zmian w konturze twarzy i powoduje starczy wygląd,
upośledzenie funkcji żucia i ostatecznie pogorszenie jakości

i komfortu życia. Osoby borykające się z problemem rozległych
braków zębowych doświadczają zarówno zmian w układzie stomatognatycznym, lecz także negatywnych skutków wpływających na strefę psychiczną. [1]

Najczęstsze ograniczenie miejscowe uniemożliwiające podjęcie
leczenia implantologicznego to niewystarczająca ilość i jakość kości w miejscy potencjalnego umieszczenia implantów. [2]

Przedoperacyjna znajomość anatomii zatok szczękowych pozwala zmniejszyć w sposób istotny częstość powikłań. [3]

Praca recenzowana

Zatoki szczękowe (sinus maxillaris, antrum Highmori) są parzystymi przestrzeniami powietrznymi należącymi, obok zatok czo-

łowych, klinowych i sitowych, do grupy zatok przynosowych. Są
z nich największe i najbardziej niezmienne. [4], [5]
Streszczenie

Abstract

Na podstawie obrazów tomografii komputerowej wiązki stożkowej okolic zębów
piątych, szóstych i siódmych dokonano pomiarów kości oraz wykonano analizę
statystyczną. Analizowano obszary, gdzie w przypadku wszczepienia 10-milimetrowego implantu konieczne byłoby wykonanie podniesienia dna zatoki szczękowej
metodą zamkniętą. W analizie uwzględniono kąty dna zatoki szczękowej w odniesieniu do położenia implantu. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano
modyfikację narzędzi do przezwyrostkowego podniesienia dna zatoki szczękowej
szczególnie w okolicy zębów piątych.

On the basis of the cone beam computed tomography around the fifth, sixth
and seventh teeth, bone measurements were made and statistical analysis
was performed.
The areas were studied where in the case of implantation of a 10-mm implant, it would be necessary to perform sinus floor elevation by transcrestal
sinus floor elevation. Angles of the bottom of the maxillary sinus were analyzed, taking into account the position of the implant.
On the basis of the obtained results, it was suggested to modify the tools
used for transcrestal sinus floor elevation, especially cocnerning the fifth
teeth region.
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Zatoki szczękowe są położone w środkowym piętrze czaszki twa-

kostne poszerza się tak, aby jego średnica była węższa od średnicy

której podstawa to boczna ściana nosa, zaś szczyt jest skierowany

ną. Następnie przy użyciu osteotomów dno zatoki szczękowej

rzowej. Ich kształt często przyrównuje się do piramidy trójściennej,
do wyrostka jarzmowego szczęki. Wyróżniamy pięć ścian zatoki

szczękowej: przednią – twarzową, górną – oczodołową, tylną –
skrzydłowo-podniebienną, przyśrodkową – nosową, dolną – dno.
[6] Zatoka szczękowa ma pięć zachyłków: czołowy, podniebienny
górny, podniebienny dolny, jarzmowy oraz zębodołowy.

Zachyłek zębodołowy stanowi dno zatoki szczękowej. Jest to

obszar istotny z punktu widzenia implantacji w okolicy zatoki
szczękowej. Jest on w 53% płasko ukształtowany w miejscach po

usuniętym pierwszym lub drugim zębie trzonowym. Szerokość
wyrostka w tych okolicach wynosi 6 mm lub więcej w 83,7%. [7]

Rehabilitacja implantologiczna bezzębnej szczęki w odcinku
bocznym jest często utrudniona przez zanik kości wyrostka zębo-

dołowego na wysokość. Wśród czynników etiologicznych zaniku

kości w tym miejscu podkreśla się rolę nieużywania tej okolicy,
działania czynników hormonalnych i metabolicznych, nacisk wywierany przez mięśnie oraz protezy, uraz zgryzowy i pneumatyzację zatoki szczękowej po usunięciu zębów. [8]

Odpowiedzią na niewystarczającą ilość kości w odcinku bocznym
szczęki w wymiarze pionowym są zabiegi regeneracyjne podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus floor elevation, SFE): podniesie-

nie dna zatoki szczękowej metodą otwartą, czyli okna bocznego
(lateral sinus floor elevation) lub podniesienie dna zatoki szczęko-

wej metodą zamkniętą, czyli przezwyrostkową (transcrestal sinus
floor elevation, TCSFE).

W świetle obecnej wiedzy opartej na przeglądzie literatury, ist-

nieje szeroki zakres technik umożliwiających augmentację zatoki
szczękowej. Wybór odpowiedniej techniki zależy od charaktery-

styki bezzębnej okolicy, która to determinuje implantację lub jej
odroczenie w momencie augmentacji zatoki szczękowej. [9]

Biorąc pod uwagę możliwe liczne powikłania, w tym perforację

błony śluzowej zatoki szczękowej, zatkanie zatoki szczękowej,
krwiak zatoki szczękowej i zapalenie zatoki szczękowej, jest pożą-

danym, aby opierać się na stałych kryteriach przy wyborze metody
zabiegowej, tak by była jak najmniej inwazyjna, ale dawała prze-

widywalne rezultaty. Kryterium tym jest wysokość kości wyrostka
zębodołowego w miejscu implantacji (residual bone hight, RBH)

[10], chociaż należy zauważyć, że w artykułach publikowanych
w ostatnich latach nie tylko przesuwa się granicę wykonywania
TCSFE przy wartościach RBH mniejszych niż np. w rekomenda-

cjach Sinus Consensus Conference z 1996 roku, ale zaczyna się
traktować dostęp przezwyrostkowy jako alternatywę podniesienia dna zatoki szczękowej w procedurze dwuetapowej.

TCSFE z użyciem osteotomów pozwala na wprowadzenie implantów bez konieczności wykonywania okna kostnego w bocz-

nej ścianie zatoki szczękowej. [2] Jest to procedura umożliwiająca

implantów, co ma gwarantować ich dobrą stabilizację pierwotjest odłamywane i błona Schneidera jest unoszona przez wpro-

wadzony implant zębowy. [14], [15] Dla poprawy kontroli nad

przeprowadzanym zabiegiem stosuje się ograniczniki głębokości
używanych narzędzi na różnych etapach TCSFE. [16]

Warunkiem wykonania zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą jest odpowiednia grubość kości oddzielającej dno zatoki szczękowej od brzegu wyrostka oraz ukształto-

wanie dna zatoki szczękowej, które powinno być płaskie zarówno
w wymiarze tylno-przyśrodkowym jak i podniebienno-przedsionkowym. [17] W praktyce jednak możliwe jest również ukształtowanie skośne o różnym stopniu nachylenia w różnych płaszczyznach.

Oprócz perforacji błony Schneidera mogącej wystąpić na etapie
preparacji łoża kostnego przy użyciu narzędzi dłuższych od RBH
oraz przy podnoszeniu błony śluzowej dna zatoki szczękowej,

użycie osteotomów może powodować pozabiegowe łagodne

napadowe zawroty głowy. [18] Inne powikłania to: pooperacyjna

infekcja, krwawienie z rany albo z nosa, niedrożność nosa, krwiak,

obluzowanie śruby zamykającej skutkujące rozwojem stanów
ropnych. [19]

W metodzie zamkniętej zabieg wykonuje się bez pełnej kontroli

wzrokowej, a stwierdzenie perforacji błony Schneidera na etapie
jej unoszenia lub wprowadzania implantu nie zawsze jest możliwe. [2]

Zdarzenie to może wystąpić zarówno na etapie podbijania, jak

i unoszenia dna zatoki szczękowej. Podczas podnoszenia dna
zatoki szczękowej metodą TCSFE do perforacji błony Schneide-

ra dochodzi w około 20% przypadków i jest najczęściej związane
z odłamywaniem blaszki kostnej dna zatoki szczękowej. W większości przypadków jest to związane z bliskim sąsiedztwem piono-

wych ścian kostnych zatoki szczękowej w stosunku do miejsca,
w którym wykonywany jest zabieg. [20]

Częstość występowania tego powikłania w dużej mierze zależy

od doświadczenia i umiejętności operatora, jednak wykonywanie
tego typu zabiegu - nawet przez wprawnego chirurga - może się
wiązać z perforacjami występującymi na poziomie 20%. [2] W innej analizie częstość perforacji wahała się od 0 do 21,4% ze średnią 3,8%. [19]

Obecność małych perforacji pozwala na dokończenie zabiegu
i w badaniach kontrolnych wykonanych średnio po 38,3 miesiącach po implantacji (zakres od 28 do 60 miesięcy) odsetek prze-

życia implantów był taki sam jak w przypadkach bez perforacji.

Badania te jednak wymagają potwierdzenia na większej grupie
pacjentów. [21]

upraszczanie metod chirurgicznych w celu chirurgicznej rehabili-

Cel badań

wykorzystanie dłuższych implantów niż RBH. Znajduje to potwier-

Celem badań jest optymalizacja kąta nachylenia czoła osteotomu

plantu wynosił średnio 2,93 mm (30,04%). [12] Jest to też technika

dzania implantu. Pomiarów dokonano zarówno w przekroju me-

tacji bezzębnych bocznych obszarów w szczęce [11] i pozwala na
dzenie w badaniach, gdzie zysk długości wprowadzonego imzwiązana z mniejszą ilością dolegliwości pozabiegowych takich
jak: ból, wewnątrzustny i zewnątrzustny obrzęk, siniak. [13]

w oparciu o pomiary dna zatoki szczękowej w miejscu wprowazjalno-dystalnym, jak i podniebienno-policzkowym.

Technikę tę zaproponował Summers w 1994 roku. Po nawierceniu

Materiał i metody

wiertła ok. 1- 2 mm przed dnem zatoki szczękowej. Coraz szerszy-

Pomiarów dokonano na podstawie CBCT szczęki wykonanej to-

kości na grzbiecie wyrostka preparuje się łoże kostne zatrzymując
mi wiertłami (lub obecnie końcówkami ultradźwiękowymi) łoże
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Ryc. 1 Implant o średnicy 4 mm i długości 10 mm wirtualnie umieszczony w bezzębnej okolicy szczęki.
ekspozycji: 70kV, 10mA, voksel rozmiaru 200µm . Do analizy wyko-

piątek, 114 (44%) – obszar szóstek i 74 okolice (29%) – obszar sió-

wego CS 3D Imagining Software.

Wirtualnie implant umieszczano przy braku jednego zęba i prze-

nanych tomografii komputerowych użyto programu komputeroKryterium włączenia był przynajmniej jeden utracony ząb - piątka,
szóstka lub siódemka oraz -przy hipotetycznej implantacji- konieczność w miejscu bezzębnym wykonania podniesienia dna

zatoki szczękowej. Założeniem było wykorzystanie implantu kla-

sycznego - długości 10 mm oraz średnicy 4 mm. Oznacza to RBH
wynoszącą 9 mm lub mniej.

Do badania zakwalifikowano 257 bezzębnych okolic, z czego 154
okolice (60%) analizowano na obrazach CBCT wykonanych u kobiet, a 103 (40%) na obrazach CBCT wykonanych u mężczyzn.

Wszyscy pacjenci byli pomiędzy 46 a 55 rokiem życia. Pomiarów

dokonano w 257 obszarach, z czego 69 okolic (27%) to był obszar

demek.

strzeni otoczonej z dwóch stron przez zęby w równej odległości

od dwóch sąsiednich korzeni zębów. Jeśli przestrzeń bezzębna
była wynikiem utraty 2 lub 3 zębów, środek implantu w miejscu

pierwszego brakującego zęba umieszczano 5 mm za korzeniem
poprzedniego zęba, a każdy następny środek implantu pozycjonowano 8 mm od środka poprzedniego implantu. Podobną me-

todę wyznaczania pozycji implantów zastosowano już wcześniej
i opisano w literaturze. [7]

Wirtualnie umieszczano implant cylindryczny o długości 10 mm
i średnicy 4 mm, tak by długa oś implantu przechodziła przez śro-

dek korony protetycznej lub była maksymalnie do niego zbliżona.

Ryc.2. Kąt zatoka/implant na przekroju mezjalno-dystalnym.
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Ryc.3. Pomiary kątów na przekroju podniebienno-przedsionkowym.

Implant umieszczano w okolicach bezzębnych – piątek, szóstek

Analiza statystyczna i wyniki

czyli na przekroju podniebienno-policzkowym wartość kości przy-

Wszystkie analizowane w badaniach zmienne wyrażone są w ska-

dwóch przekrojach tomografii komputerowej prostopadłych do

rozkładu tych zmiennych. Weryfikację normalności przeprowa-

i siódemek tak, aby kołnierz implantu był umieszczony w kości,
szyjkowo wynosiła minimalnie 4 mm. Pomiarów dokonywano na
siebie, przy czym oba były prostopadłe do płaszczyzny horyzontalnej. Pierwszym przekrojem był przekrój mezjalno-dystalny, drugim – przekrój podniebienno-policzkowy. (Ryc.1) Przekroje me-

zjalno-dystalny i podniebienno-policzkowy przechodziły przez oś
długą implantu.

Na przekroju mezjalno-dystalnym wytyczano linię referencyjną

A, prostopadłą do długiej osi implantu, która była linią odniesienia

do późniejszych pomiarów. Następnie wyznaczano kąt zatoka/
implant wykorzystując linię referencyjną A (zaznaczony kolorem
czerwonym na rycinie 2). Przy wytyczaniu kąta zatoka/implant
uzwględniano całe dno zatoki szczękowej objęte przekrojem implantu. (Ryc.2)

Na przekroju podniebienno-policzkowym wyznaczano linię re-

ferencyjną B, prostopadłą do długiej osi implantu. Kąt zatoka/
implant wyznaczały linie referencyjna B oraz linia biegnąca przez
całe dno zatoki szczękowej objęte przekrojem implantu A (zaznaczony kolorem czerwonym na rycinie 3).

Takie pomiary kąta w odniesieniu do linii referencyjnych A i B
stanowiły o wartościach dodatnich wyników.

li różnicowej, zatem kluczowego znaczenia nabiera normalność
dzono testem Shapiro-Wilka. Wynik tej weryfikacji stanowił pod-

stawę doboru odpowiednich testów statystycznych. Pozytywnie
zweryfikowana normalność umożliwiała stosowanie testów parametrycznych.

W pierwszym etapie analizy zbadano symetrię zmierzonych cech

geometrycznych (brak znamiennej różnicy między stroną lewą
i prawą). Wykorzystując test t dla par obserwacji (w przypadkach
pozytywnie zweryfikowanej testem Shapiro-Wilka normalności

rozkładu), jak i test Wilcoxona, wszystkie wartości p przekraczały
jednoznacznie wartość klasycznego poziomu znamienności równego 0,05. Połączono w jedną grupę wartości zmierzone po stronie lewej i prawej.

Obliczenia statystyczne, których rezultatem miała być odpowiedź, czy istnieje znamienna różnica zmierzonych cech geome-

trycznych między kobietami i mężczyznami, przeprowadzono dla

połączonych wartości pochodzących z pomiarów wykonanych
po obydwu stronach szczęki. W analizie tej zastosowano para-

metryczny test t dla dwóch średnich (gdy rozkłady danej cechy
podlegały rozkładowi normalnemu) i nieparametryczny test Man-

na-Whitneya. Otrzymane wyniki pozwoliły scalić oddzielne grupy
kobiet i mężczyzn w jedną.

Następnie zbadano, czy istnieją różnice znamienne statystycznie
między mierzonymi cechami geometrycznymi w zależności od
tego, którego zęba szczęki dotyczą. Wyniki przedstawiono w rycinach 4 i 5.

Dla każdej z analizowanych zmiennych wyznaczano estymatory
podstawowych parametrów opisowych: wartość średnią, odchylenie standardowe, wartość minimalną, kwartyl 1, medianę, kwartyl 3 i wartość maksymalną (ryc. 4-11)
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ryc. 4

ryc. 5

Ryc.4 Wynik testu jednorodności trzech średnich (jednoczynnikowa Anova) zastosowanego do oceny różnic kąta zatoka/implant
w przekroju mezjalno-dystalnym między zębami piątymi, szóstymi i siódmymi
Ryc.5. Wynik testu jednorodności trzech średnich (jednoczynnikowa Anova) zastosowanego do oceny różnic kąta zatoka/implant
w przekroju podniebienno-policzkowym między zębami piątymi, szóstymi i siódmymi

Dyskusja

G przedstawiono taki schemat narzędzia, gdzie nachylenie czoła
osteotomu wynosi około 27o. (ryc.12)

Jak wskazują badania [20], przy wykonywaniu procedury TCSFE
w około 20% przypadków dochodzi do perforacji błony Schneide-

Może się okazać, że jednak przyłożenie siły w jednym punkcie

zatoki szczękowej.

Wtedy lepszym rozwiązaniem byłoby uformowanie części pra-

ra i jest najczęściej związane z odłamywaniem blaszki kostnej dna

powoduje zbyt agresywne i kątowe przemieszczenie odłamów.

Przy zębach piątych średni kąt zatoka-implant w przekroju ma-

cującej pod mniejszym kątem – około 14o – 16o (ryc.13), by po
częściowym odłamaniu fragmentu kostnego, po przyłożeniu siły

ryc. 6

ryc. 7

Ryc.6 Rozkład kąta zatoka/implant w przekroju mezjalno-dystalnym dla zębów piątych szczęki
Średnia

SD

Kwartyl 1

Mediana

Kwartyl 3

27,0

16,1

18,0

26,0

38,0

Ryc.7 Rozkład kąta zatoka/implant w przekroju podniebienno-policzkowym dla zębów piątych szczęki
Średnia

SD

Kwartyl 1

Mediana

Kwartyl 3

2,8

17,6

-7,0

4,0

16,0

zjalno-dystalnym wynosi 27o, zaś w przekroju podniebienno-po-

liczkowym tylko 2,8 . (ryc. 5 i 6) Analizując wyniki przedstawione
o

w punkcie A było możliwe późniejsze przyłożenie też siły w punkcie B i już bardziej równomierne przemieszczenie odłamu do za-

na rycinach 4 i 5, skośne ukształtowanie dna zatoki szczękowej

toki bez tak znacznego ruchu kątowego. (ryc.13)

zębów piątych, stąd zastosowanie osteotomu o skośnym czole

Reasumując, modyfikacje czoła osteotomu wykorzystywanego

dotyczyć też zębów siódmych. Obecnie cały czas trwają prace

czeństwa pacjentów oraz szybkości pracy chirurgów. Należy za-

wych narzędzi przydatnych w technice zamkniętego podniesie-

i ewentualne wprowadzenie takich rozwiązań musi być poparte

w przekroju mezjalno-dystalnym ma miejsce głównie w okolicy
może mieć uzasadnienie głównie w tych okolicach, chociaż może

w procedurze TCSFE mogą przyczynić się do większego bezpie-

nad doskonaleniem istniejących narzędzi lub tworzeniem no-

znaczyć, że jest to szacunek oparty tylko na uzyskanych wynikach

nia dna zatoki szczękowej. [22] Uzyskane wyniki pozwalają osza-

badaniami klinicznymi.

cować optymalny kąt części pracującej osteotomów. Na rycinie
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ryc. 9

ryc. 8

Ryc.8 Rozkład kąta zatoka/implant w przekroju mezjalno-dystalnym dla zębów szóstych szczęki
Średnia

SD

Kwartyl 1

Mediana

Kwartyl 3

4,4

19,7

-7,0

5,5

16,5

Ryc.9 Rozkład kąta zatoka/implant w przekroju podniebienno-policzkowym dla zębów szóstych szczęki
Średnia

SD

Kwartyl 1

Mediana

Kwartyl 3

-0,2

14,9

-9,8

0,0

11,0

ryc. 11

ryc. 10

Ryc.10 Rozkład kąta zatoka/implant w przekroju mezjalno-dystalnym dla zębów siódmych szczęki
Średnia

SD

Kwartyl 1

Mediana

Kwartyl 3

-10,3

19,2

-23,0

-10,5

0,5

Ryc.11 Rozkład kąta zatoka/implant w przekroju podniebienno-policzkowym dla zębów siódmych szczęki
Średnia

SD

Kwartyl 1

Mediana

Kwartyl 3

-5,7

16,0

-14,5

-5,5

4,0

PIERWSZY PUNKT
KONTAKTU
OSTEOTOMY Z KOŚCIĄ

RÓŻNOCZASOWE PUNKTY
KONTAKTU OSTEOTOMU Z KOŚCIĄ

A

ryc. 12

B

ryc. 13

Ryc.12 Schemat narzędzia do TCSFE przy skośnym dnie zatoki szczękowej.
Ryc.13 Schemat ukształtowania części pracującej osteotomu.
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budowę protetyczną sięgamy po technologie cyfrowe, które
pozwalają na przewidywalny efekt końcowy. Do niedawna wy-

konanie prac na implantach było możliwe tylko w laboratoriach
protetycznych. Rozwój technologii CAD/CAM w segmencie
usług stomatologicznych jest mocno zauważalny, a każdego roku
jesteśmy świadkami pojawiania się nowych technologii m.in. ska-

nerów wewnątrzustnych, frezarek gabinetowych, a także drukarek
3D.

Skanowanie zębów przy pomocy kamery wewnątrzustnej (rys.1),
coraz częściej zastępuje tradycyjny wycisk z użyciem masy [1] aplikowanej doustnie na łyżce wyciskowej. Technologia ta charakte-

ryzuje się dużo większą dokładnością, nie powoduje dyskomfortu
odczuwanego przez pacjenta w przypadku użycia masy wycisko-

wej i zajmuje dużo mniej czasu. Obraz uzyskany z kamery stanowi

trójwymiarowy, cyfrowy model fragmentu lub całej jamy ustnej.

Technologia ta z powodzeniem stosowana jest w wykonawstwie
pojedynczych prac na implantach [2] a także krótkich mostów.

Streszczenie

Abstract

Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości wykonania prac protetycznych na
implantach w czasie jednej wizyty pacjenta w systemie CEREC.
W celu skrócenia ilości wizyt oraz komfortu pacjenta podczas wycisków protetycznych, coraz częściej sięgamy po technologie cyfrowe dedykowane do pracy w gabinecie stomatologicznym. W pracy przedstawiono uproszczone etapy wykonania
prac protetycznych na implantach przy użyciu skanerów Omnicam oraz Primescan.

The aim of the work is to present the possibility of performing prosthetic
work on implants during one patient visit in the CEREC system. In order to
shorten the number of visits and the patient's comfort during prosthetic impressions, we increasingly reach for digital technologies dedicated to work
in a dental office. The work presents simplified stages of prosthetic work on
implants using Omnicam and Primescan scanners.
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Ryc. 1 Obraz skanowania
Wykorzystując skan można zaprojektować najkorzystniejszą formę

Cyfrowy wycisk skanerem Primescan pobiera się w krótszym cza-

oraz odległości dla poszczególnych zębów [3,4]. Program zawarty

zastosowanie opatentowanej technologii pomiaru (Dynamic

odbudowy z uwzględnieniem cech charakterystycznych pacjenta
w systemie CEREC wspiera bardzo dobrze opracowany algorytm

matematyczny - biojaw, który może zaproponować odbudowę
w prawidłowych relacjach z zębami sąsiednimi i przeciwstawnymi.

Lekarz weryfikując etap projektowania, może brać pod uwagę:
profil wyłaniania, położenie korony względem implantu w osi
położenia, przebieg i głębokość bruzd, wysokość i kształt guz-

ków, punktów i płaszczyzn stycznych, a także prowadzenia zębów
względem siebie w module artykulatora itp.

Artykuł powstał na przykładzie własnych przypadków. W opracowaniu przedstawiono wykonanie prac protetycznych na implan-

sie ze względu na większe pole skanowania (16mmx16mm) oraz

Depth Scan and High Frequency Constrast Analysis). Pozwala to
zachować większą odległość koncówki skanera od pola prote-

tycznego, nawet do 20 mm. Ułatwia to skanowanie powierzchni
dodziąsłowych oraz ścian stycznych zębów sąsiadujących. Dodat-

kowo wbudowany moduł podgrzewania koncówki skanującej

zapobiega parowaniu, dzięki czemu program szybciej odczytuje
powierzchnię skanowania. W mojej opinii jest to duże ułatwienie
dla lekarzy dopiero rozpoczynających przygodę z CAD/CAM.

Wykonanie korony na implancie w systemie CEREC odbywa się
w 5 krokach:

ryc. 2

ryc. 3

Ryc. 2 Materiały do wykonania pracy hybrydowej na implantach
Ryc. 3 Ti-base’y o różnej wysokości przezdziąsłowej

tach w czasie jednej wizyty w gabinecie. Do cyfrowych wycisków

KROK 1. FAZA ADMINISTRACYJNA

nam udostępniony premierowo, a nasza opinia jest pierwszą re-

Wybieramy planowaną pracę protetyczną:

wykorzystano skaner Omnicam oraz Primescan. Ten ostatni był
cenzją w Polsce.

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 1 (19) 2019

•

koronę przykręcaną lub moduł split umożliwiający nam wy-

45

PROTETYKA W IMPLANTOLOGII

KROK 2. SKANOWANIE
Dla ułatwienia i kontroli praca zwykle odbywa się w kilku oknach
skanowania takich jak: BUCCAl [5], UPPER JAW, LOWER JAW,
SCANBODY LOWER OR UPPER- który przenosi nam pozycję implantu w cyfrowy łuk zębowy.

Dodatkowo możemy zeskanować mock-up w katalogu BIOCOPY
LOWER OR UPPER oraz GINGIVA LOWER lub UPPER - co pozwala
nam zapisać w pliku cyfrowym profil wyłaniania (rys.6,7).

KROK 3. - OBRÓBKA MODELU
Ryc. 4 Przykład zastosowania różnych wysokości ti-base’ów

•

konanie indywidualnego łącznika,

sposób projektowania pracy: kopiowanie - na przykład

z mock- upu, referencja- możliwość odbicia lustrzanego
zęba jednoimiennego lub projekt indywidualny- wykorzystujący algorytm biojaw,

W tym kroku sprawdzamy propozycje software’u. Jeśli potrzeba,
możemy skorygować linię profilu wyłaniania oraz oś wprowadzenia implantu względem przyszłej korony (rys.8,9). Nowe oprogra-

mowanie CEREC SW 5.1, dostępne w skanerze PRIMESCAN AC,
bardzo dokładnie usuwa wszelkie artefakty powstałe podczas ska-

nowania, takie jak widoczny rozwierak czy rękawiczki operatora, to
znacznie przyspiesza pracę.

Ryc. 5 obraz skanowania scanbody

•

wybieramy materiał, z którego chcemy wykonać pracę pro-

KROK 4. PROJEKTOWANIE

konowe (np. in Coris ZI meso, CEREC Zirconia meso), dwu-

Przeglądamy propozycję wejściową programu i, w razie potrzeby,

tetyczną (rys.2). Do wyboru mamy materiały: materiały cyrkrzemian litu (np, IPS e-max CAD) materiały hybrydowe (np.
Vita Enamic IS) oraz materiały tymczasowe (np. Telio CAD

•

Abutment oraz VITA CAD-Temp IS),

wybieramy bazę tytanową ti-base (rys. 3,4) kompatybilną do

rzystać bibliotekę zębów lub bazować na wcześniejszym skanie
mock-upu.

systemu implantologicznego, który używamy lub dłuższy

KROK 5. FREZOWANIE

nowanie scanbody do skanowania (rys. 5),

To faza produkcyjna, w której sprawdzamy pozycje ustawienia

scan post umożliwiający dokładne, naddziąsłowe pozycjo•

udoskonalamy wygląd naszej korony. W tym celu możemy wyko-

wybieramy zęby, które planujemy odbudować w procesie
projektowania.

pracy w cyfrowym bloczku oraz rozpoczynamy proces frezowania. Przeniesienie wzoru cyfrowego na płaszczyznę realną odby-

wa się we frezarce cyfrowej i przy użyciu bloczków do frezowania.
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ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

Ryc. 6 Profil wyłaniania przygotowany do skanowania
Ryc. 7 Profil wyłaniania wersja cyfrowa
Ryc. 8 Ustalenie osi korony względem implantu
Ryc. 9 Ustalenie osi korony względem implantu
Wykonanie może trwać, w zależności od wielkości pracy, od kilku
do kilkunastu minut. Frezarka jest kluczowym elementem proce-

•

su, gwarantując iż dokładność przeniesienia idealnego projektu,

bloczków dedykowanych do prac na implantach, dlatego mamy
tu najwyższą jakość dopasowania (rys. 10).

Rodzaje prac protetycznych w systemie CEREC skanowanych
z poziomu implantu (rys. 11):

konać koronę tymczasową po zabiegu założenia implantu,
celem kształtowania prawidłowego profilu wyłaniania. Ko-

będzie miała tolerancję nieosiągalną w procesie tradycyjnym, czy-

li do 25 mikronów. Bazy tytanowe są fabrycznie dopasowane do

Tymczasowa korona pozabiegowa (rys.12,13) - możemy wy-

ronę wykonujemy w kształcie anatomicznym, ale całkowicie
•

bez kontaktu z zębami przeciwstawnymi.

Korona przykręcana (rys.14,15) - to najczęściej wykonywane
uzupełnienie. Pozwala na uniknięcie problemów związanych
z nadmiarem cementu, który zwykle zostaje po cementowa-

niu wewnątrzustnym koron. Zaletą takiego rozwiązania jest

Ryc. 10 Obraz korony w cyfrowym bloczku przed wyfrezowaniem
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Ryc. 11 Rodzaje prac na implantach w systemie CEREC

Ryc. 12 Zaprojektowana korona tymczasowa

•

możliwość okresowej kontroli i w razie potrzeby jej odkręce-

Szablon chirurgiczny może być zamówiony lub wytworzony za

Korona cementowana na indywidualnym łączniku (rys.16).

binecie.

nia bez uszkodzenia [5].

Planując taką pracę mamy możliwość przeniesienia linii łączenia abutmentu z koroną naddziąsłowo, dzięki czemu

•

mamy większą kontrolę podczas procesu cementowania.

Most cementowany na indywidualnych łącznikach (rys.17)

Dodatkowo system CEREC umożliwia wykonanie szablonów
chirurgicznych [6,7] do wykonania zabiegu pojedynczych skomplikowanych implantacji (rys.18). W trakcie tworzenia szablonu

chirurgicznego zostaje przeniesiona do ust pacjenta informacja

o pozycji, osi nachylenia implantu. Jest to ustalone na podstawie
badanie CBCT- gdzie brana jest pod uwagę sytuacja kliniczna (położenie nerwu żuchwowego, zatok, struktury, gęstości i układu ko-

pomocą systemu CEREC samodzielnie przez użytkownika w ga-

Ważną funkcją systemu CEREC dla pracy lekarza protetyka jest
możliwość przesłania informacji zeskanowanych do laboratorium
zewnętrznego za pomocą plików STL lub do bezpośredniego zamówienia łączników Atlantis ®.

Dzięki możliwości wizualizowania całego procesu zwiększa się
zaufanie pacjentów oraz poziom akceptacji leczenia. Łatwa i in-

tuicyjna obsługa urządzeń oraz oprogramowania sprawia, że jest
ono bardzo przystępne nawet dla początkujących lekarzy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia znaczne zmniejszenie liczby koniecz-

nych wizyt pacjenta w gabinecie w porównaniu do tradycyjnego
procesu.

ści, itd.) oraz skanu i projektu finalnej pozycji korony protetycznej.
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Ryc. 13 Zaprojektowana korona tymczasowa- widok w MIP

Ryc. 14 Korona przykręcana
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Ryc. 15 Korona przykręcana obraz RTG

Ryc. 16 Korona cementowana wraz z indywidualnym łącznikiem hybrydowym
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Ryc. 17 Elementy mostu wykonanego w czasie jednej wizyty pacjenta

Ryc. 18 Rodzaje szablonów w systemie CEREC
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Mauro Marincola

Ubytki w kościach szczęk i ich konsekwencje w implantologii stomatologicznej
Jawbone cavitation and its implication in implant dentistry

Słowa kluczowe:
ubytki tkanki zęba, ubytki kostne, diagnostyka radiologiczna
Key words:
hole in a tooth, hole in bone, radiology diagnisis

W ostatnich latach pojęcie „jamistości” w kości było używane do
Prof. Dr Mauro Marincola
Via dei Gracchi 285
00192 Rome, Italy

opisywania różnych ubytków w kości pod postacią zarówno pustych przestrzeni, jak i ubytków wypełnionych martwakami i tkanką włóknistą.

Termin „jamistości” został wykreowany w 1930 r. przez ortopedów,
którzy opisywali procesy chorobowe przebiegające ze śródkostnymi wylewami krwistymi, po których pozostawały ubytki kostne.

W 1915 r. dr G. V. Black opisał proces powstawania ubytków kostnych, jako postępującą destrukcję komórek kostnych, powodu-

jącą duże jamy w kościach. Okazało się, że choroba ta wywołuje
ogromne uszkodzenie kości szczęki bez objawów zapalenia, tj.
zaczerwienienia tkanek, bólu, obrzęku czy wzrostu temperatu-

ry ciała. W patomorfologii tego procesu chorobowego uwagę
zwraca powstawanie małych zatorów i zakrzepów w naczyniach

śródkostnych, co prowadzi do powstawania zaburzeń troficznych
w obszarach objętych patologią, a w efekcie odcinków martwych
(pod postacią martwaków) lub martwicy kości.

Wyniki ostatnich badań prowadzonych przez dra Boyda Haleya,
szefa Wydziału Chemii Uniwersytetu Kentucky pokazały, że oceStreszczenie

Abstract

W przeciwieństwie do ubytków tkanek zęba, ubytki kostne nie mogą być identyfikowane na podstawie badania klinicznego. Do ich diagnostyki konieczne jest
badanie radiologiczne i niekiedy ocena wprawnego oka radiologa. Niemniej jednak,
wiele takich jamistości pozostaje niezauważona.

A cavity is a hole in a tooth, whereas a cavitation is a hole in bone. Unlike
most tooth cavities, bone cavitations cannot be detected by simply looking
at the bone, rather they must be determined radiographically and the interpretation thereof requires an expert eye, consequently many cavitations
are missed.
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ryc. 1

ryc. 2

Ryc. 1 Obraz rtg regularnych kształtów ubytku kostnego z wyraźnym wysyceniem struktury kostnej na obwodzie (obszarem zwapnienia) i widocznym wewnątrz ciałem obcym.
Ryc. 2 Widoczny kanał łączący kilka ubytków kostnych, powstałych z kilku nieprawidłowo wygojonych zębodołów poekstrakcyjnych.
Większy ubytek może sięgać poniżej nerwu zębodołowego dolnego.
niane wycinki tkanek objętych ubytkami kości zawierały toksyny,

Czynniki inicjujące

wych układów enzymatycznych odpowiedzialnych za produkcję

Prawdopodobnie głównymi czynnikami inicjującymi są ingeren-

które w znaczący sposób hamowały przynajmniej 1 z 5 podstawoenergii. Toksyny te są produktami przemian metabolicznych bakterii beztlenowych i mogą skutkować negatywnie ogólnoustrojo-

wo, ale również odpowiadać za miejscowe procesy patologiczne
na tle zaburzeń w mikrokrążeniu kości szczęk. Istnieją przesłanki,

cje stomatologiczne w kontekście urazów fizycznych, bakteryjnych i toksycznych.
•

że toksyny te mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami

metalowych, niecałkowitego usunięcia włókien ozębnej po

silniejsze toksyny.

ekstrakcji zęba, zmiany termiczne- przegrzanie tkanek przy
•

Jamiste uszkodzenia mogą być powodowane przez wiele czynni-

ków. Większość patologii jest wypadkową wielu z nich. Wpływają
one na typ ubytku, rozmiar i progresję zmiany.

ryc. 3a

chirurgia przyzębia, leczenie endodontyczne, szlifowanie,
pojawienie się ogniw galwanicznych z różnych uzupełnień

chemicznymi i metalami ciężkimi (np. rtęcią), tworząc znacznie

Czynniki związane z rozwojem uszkodzenia kości

Uraz fizyczny: ekstrakcje zębów, iniekcje stomatologiczne,

•

wysokiej prędkości preparacji.

Uszkodzenia bakteryjne: choroby przyzębia, torbiele, ropnie,
bakterie pochodzące z kanałów martwych zębów, zainfekowane zęby mądrości.

Urazy toksyczne: materiały stomatologiczne, toksyny kanało-

we, znieczulenie ze środkiem zwężającym naczynia, toksyny

ryc. 3b

Ryc. 3a i b Ubytek kostny o wymiarze 15 mm w kierunku mezjalno-dystalnym
i 10 mm w kierunku wertykalnym wypełniony ß-TCP. W dystalnej części bezpośrednio umieszczono krótki implant Bicon.
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Ryc. 4 Widoczny obszar rozdęcia kości w części przyśrodkowej od prawego dolnego zęba trzonowego, z cienką blaszką korową i zaburzoną geometrią beleczek kostnych wewnątrz.
chemiczne.

•

hiperlipidemia,

Czynniki ryzyka

•

dysplazja kości,

Czynniki predysponujące obejmują:
•

zespół przeciwciał antyfosfolipidowych,

•

wiek,

•
•
•
•
•
•

zaburzenia krzepnięcia krwi (trombofilią, hypofibrynoliza),
zmiany ciśnienia parcjalnego tlenu,
choroba Gauchera,
dna,

hemodializa,

homocystynuria,

•
•
•
•
•
•
•
•

chłoniak,

osteoporoza,

brak aktywności fizycznej,

napromienianie lub chemioterapia,
reumatoidalne zapalenie stawów,
anemia sierpowata,
toczeń układowy,

zaburzenia hormonalne – deficyty poziomu hormonów tarczycy lub hormonu wzrostu.

Ubytki kostne wywoływane są przez wiele czynników, które wpły-

wają na zatorowość małych naczyń krwionośnych kości szczęk.
Wśród małoznaczących czynników ryzyka wyszczególnia się: alko-

holizm, palenie tytoniu, długotrwałe stosowanie wysokich dawek
kortyzonu, estrogenów, zapalenie trzustki czy ciążę.

Badania pokazują, że 45-94% wszystkich ubytków znajduje się
w miejscach poekstrakcjnych zębów mądrości. Rejony te zawie-

rają wiele drobnych naczyń krwionośnych, a urazy zadawane
podczas procedur chirurgicznych czynią je idealnymi do rozwoju
tego typu zmian kostnych. W rezultacie może rozwinąć się oste-

onekroza. Liczne, lokalne iniekcje znieczulające zawierają środki

zwężające naczynia krwionośne (w szczególności epinefrynę).
Zwężając naczynia, minimalizowane jest krwawienie, a tym sa-

mym ograniczenie dopływu krwi do kości, zębów i okolicznych
tkanek. Częste stosowanie środków znieczulających, w tym re-

jonie zwiększa ryzyko wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń kości
przy zębach mądrości.

Niewłaściwie przeprowadzone leczenie endodontyczne może
stać się przyczyną niedokrwiennej martwicy kości. Kanały korzeniowe w trakcie terapii mogą stanowić rezerwuar bakterii bez-

tlenowych, a po wypełnieniu materiał może być toksykogenny

dla otaczającej kości. Substancje patogenne, działając na tkankę,
ostatecznie prowadzą do utraty masy kostnej i powodują powsta-

wanie ubytków (Ryc. 1). Ze względu na niedostateczną podaż
krwi w miejscu objętym patologią, procesy degeneracyjne biorą
Ryc. 5 Obraz wewnątrzustny obszaru objętego patologią wewnątrzkostną. Klinicznie bez zauważalnej nieprawidłowości.
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przewagę nad naprawczymi. Pojawiają się nerwobóle o charak-

terze neuralgii, będące nie tyle efektem zakażenia kości, czy jej
martwicy, ale zaburzeń troficznych wynikających z upośledzenia

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 1 (19) 2019

IMPLANTOLOGIA W PRAKTYCE

ryc. 6

ryc. 7

Ryc. 6 i 7 Miernik głębokości wskazuje brak istoty gąbczastej kości. Penetracja na głębokość ok. 10 mm.
przepływu krwi w danym obszarze (niedokrwienia).

Opis przypadku

Ubytki w kości często pojawiają się w przebiegu nieprawidłowego

Prezentowany przypadek reprezentuje wiele innych, które spotka-

gojenia po rutynowej ekstrakcji. Obecność więzadeł ozębnej jest
sygnałem dla kości o istnieniu zęba w zębodole. Pozostawienie
jakiejkolwiek części więzadła po ekstrakcji zęba nie stanowi infor-

macji dla kości o konieczności stymulowania procesów gojenia.

Brak więzadła w części przyszczytowej zębodołu jest sygnałem do
kościotworzenia i wówczas na szczycie wyrostka zębodołowego

pojawia się cienka blaszka kostna zamykająca zębodół. Większe

ubytki kostne często od jamy ustnej oddziela tylko tkanka miękka
i nie tworzy się nad nimi nawet cienka blaszka kostna.

W rutynowych ekstrakcjach zębów, gdy więzadła ozębnej ściślej

niż do kości przylegają do zęba, zostają usunięte wraz z zębem.
Fragmenty tkanek miękkich przyzębia pozostawione w przypadkowych miejscach zębodołu po ekstrakcji są przyczyną chaotycznego gojenia kości i powstawania ubytków kości o różnych kształtach i rozmiarach (Ryc. 2).

Leczenie
Skutecznym leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne, pole-

gające na rewizji ubytku z wyłyżeczkowaniem martwej tkanki. W

przypadku niedoszczętności zabiegu, proces patologiczny będzie
postępować, powodując dalsze niszczenie kości, degenerację

tkanki nerwowej i naczyń. Konsekwencją zaburzeń troficznych w

łem w swojej 25-letniej praktyce w wielu klinikach i wielu krajach.

Pacjentka, lat 52, zgłosiła się z powodu rozległych barków zębowych szczęki i żuchwy w celu ich uzupełnienia. Brak drugich

przedtrzonowców i pierwszych trzonowców był konsekwencją
nieprawidłowo przeprowadzonej terapii endodontycznej. Do

utraty zębów doszło od 12 do 5 lat wcześniej. W wywiadzie, przed
ekstrakcjami dochodziło do powstawania ropni okołozębowych
przy trzonowcach oraz pęknięcia korzeni przedtrzonowców.

W planie leczenia uwzględniono wszczepienie 4 krótkich implantów, w miejscu pierwszych trzonowców i drugich przedtrzonow-

ców. Badanie tomograficzne wykazało po prawej stronie trzonu
żuchwy, mezjalnie od zęba trzonowego okrągły ubytek kostny
o średnicy 5-6mm (Ryc. 4). Moje doświadczenia sugerowały:

rewizję po zniesieniu blaszki korowej, by dotrzeć do ubytku zlo-

kalizowanego w części gąbczastej, oczyszczenie, dezynfekcję
i wypełnienie materiałem regeneracyjnym przed wprowadze-

niem implantu. Klinicznie ubytek kostny nie był widoczny (Ryc.

5), znajdował się wewnątrz kości, a blaszka korowa pozostawała
niezmieniona.

Penetrując ubytek kostny głębokościomierzem, w planach
uwzględniono implant o platformie 5.0 mm. Defekt kostny miał
8.0 mm, dystalnie w najgłębszym miejscu sięgał 10 mm, a mezjal-

kości będzie martwica miazgi zębów z tej okolicy.

Dopiero po usunięciu tkanek martwiczych może dochodzić do
prawidłowego kościotworzenia i wypełniania ubytku kością. Inna
terapia (antybiotykowa, biostymulacyjna laserowa itd.), o ile nie
było gruntownego łyżeczkowania zmian, nie przyniesie oczekiwanych efektów i proces patologiczny będzie nadal obecny.

Kolejnym etapem jest wykorzystanie sterowanej regeneracji tkanki kostnej z zastosowaniem materiału wszczepowego w oczysz-

czoną i zdezynfekowaną jamę kostną. Jeżeli ubytek kostny jest

ograniczony do 5-6 mm średnicy, możliwe jest natychmiastowe
wszczepienie implantu o kształcie „plateau”. W przeciwnym razie,
gdy ubytek jest bardziej rozległy, implant może być wszczepiony
po 3 miesiącach gojenia kości (Ryc. 3a i b).

Ryc. 8 Tylko dokładne oczyszczenie ubytku w kości umożliwi
prawidłową regenerację.
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ryc. 9

ryc. 10

Ryc. 9 i 10 Po usunięciu tkanki włóknistej i dezynfekcji jamy kostnej, wypełnienie materiałem syntetycznym (SynthoGraft).
nie i policzkowo rozciągał się na kilka milimetrów (Ryc. 6 i 7).

nikowaniu wymaga wnikliwej diagnostyki.

wypełnieniem ubytek kostny przepłukano antybiotykiem i na-

padkach zachowania kości kortykalnej dla zakotwiczenia implan-

Tkankę włóknistą usunięto za pomocą kirety Lukasa (Ryc. 8). Przed

świetlono diodowym laserem biostymulacyjnym. W celu uniknięcia zakażenia krzyżowego użyto w 100% materiału ksenogenicz-

nego – ß-fosforanu trójwapniowego (TCP SynthoGraft, Bicon),
zmieszanego z krwią pacjenta (Ryc. 9 i 10).

Po wypełnieniu materiałem jamy kostnej, umieszczono tam 2
krótkie implanty (5,0 mm x 6.0 mm), (Ryc. 11). Implanty pogrążo-

no zgodnie z procedurą poniżej szczytu kości (Ryc. 12), w sposób

przewidziany dla tego rodzaju geometrii implantu (konstrukcja

„plateau” implantu Bicon). Zastosowanie implantów krótkich było
konieczne ze względu na panujące warunki kostne, zmniejszony

Zastosowanie implantów śrubowych jest możliwe tylko w przytu. W przypadkach istnienia ubytków kości, ufiksowanie takiego
rodzaju implantu staje się niemożliwe. W planowaniu leczenia implantologicznego należy brać pod uwagę liczne czynniki, przedstawione w niniejszym artykule jako potencjalne dla zmian ne-

krotycznych w kości, w następstwie czego może dochodzić do
tworzenia ognisk litycznych i jam w kości.

Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.

Praca była wcześniej opublikowana w ”Implants” 11/2016, s.12-17

wymiar pionowy kości i wynikającą z tego bliskość kanału nerwu
zębodołowego dolnego (Ryc. 13).

Wnioski
Właściwa diagnostyka kości przed leczeniem implantologicznym
jest niezwykle ważna. Szczególnie ze względu na możliwość ist-

nienia zaburzeń w strukturze kości o charakterze ubytków tkanek.
Wypreparowanie prawidłowego łoża osteotomijnego zależy od

obecności ograniczeń kostnych. Brak jednej ze ścian, przy zgłęb-

ryc. 11

ryc. 12

Ryc. 11 i 12 2 krótkie implanty Bicon 5.0 x 6.0 mm umieszczono bezpośrednio w przeszczepie i pogrążono poniżej szczytu wyrostka.
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Ryc. 13 Obraz wypełnionego ubytku kostnego materiałem i wszczepionego implantu. Ze względu na bliską obecność nerwu zębodołowego dolnego konieczne jest zastosowanie krótkich implantów.

reklama
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ekstrakcji stało się obecnie postępowaniem priorytetowym.
dr n. med. Piotr Kosior, Diplomate ICOI
Centrum Stomatologii P.Kosior
ul. Czerniawska 2a/2
50-576 Wrocław
+48 71/7920400
www.dr-kosior.com

W połączeniu z natychmiastową implantacją i jednoczasowym
obciążeniem, daje tkankom szybką możliwość powrotu do ich
pierwotne-go stanu [1,2,3]. W szeregu ograniczeń i przeciwska-

zań dotyczących implantacji natych-miastowej i jednoczesnego
obciążenia implantów koronami tymczasowymi, oprócz ostrych
stanów zapalnych przyzębia brzeżnego i okołowierzchołkowe-

go [4,5,6], należy wspomnieć także o rozwiniętych procesach
resorpcyjnych dotyczących różnych stref ko-rzeniowych. Wyciągając wnioski z wieloletnich obserwacji, stwierdzam, że do grupy

o zwiększonym ryzyku występowania finalnych niepowodzeń

w leczeniu implantologicz-nym, należy zaliczyć także ekstrakcje
połączone z natychmiastową implantacją w przy-padku zębów
dotkniętych resorpcją zewnętrzną zarówno przyszyjkową, jak

i wierzchoł-kową. Stopień aktywacji komórek odpowiedzialnych
za procesy resorpcyjne jest zróżni-cowany. Jego intensywność jest

Streszczenie

Abstract

Implantacja natychmiastowa jako leczenie pozwalające na zachowanie pierwotnej ana-tomii tkanek przyzębia jest najbardziej pożądaną procedurą odtwórczą w
przypadku zę-bów przeznaczonych do ekstrakcji. Jedną z częstych przyczyn utraty
zębów, szczególnie w przednim odcinku łuku zębowego, jest niedająca się zatrzymać resorpcja korzenia.
W tym opracowaniu przedstawiono przebieg długoterminowego leczenia z wykorzysta-niem implantacji natychmiastowej w przypadku mocno rozwiniętej resorpcji
szyjkowej sie-kacza bocznego szczęki. Opis zawiera szereg procedur klinicznych
związanych z dąże-niem do zachowania tkanek przyzębia wokół w/w zęba i powikłań jakie wystąpiły w trak-cie leczenia.

Immediate implantation as a treatment allowing the preservation of the
primary anatomy of periodontal tissues is the most desirable reconstructive
procedure for the teeth to be extracted. One of the common causes of tooth
loss, especially in the anterior segment of the dental arch, is the unstoppable root resorption.
This study presents the course of long-term treatment with the use of immediate implanta-tion in the case of strongly developed cervical tooth resorption. The description includes a number of clinical procedures related to
the desire to preserve the periodontal tissues around the tooth and complications that occurred during the treatment.
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ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

uzależniona od różnych czynników min: wieku pacjenta, obciążeń

słabnie lecz nie wygasa natychmiastowo.

niej jego okolicy [7,8,9]. Odporność powierzchni korzeni zębów

Opis przypadku

jednoznacznie, że za ich ochronę odpowiada zewnętrzna war-

Do naszej praktyki celem konsultacji i leczenia, zgłosił się pacjent

i resorpcji niezminerali-zowanej macierzy, a zewnętrza warstwa

zęba 22.

artykulacyjnych, obecności procesów zapalnych w bezpośred-

stałych przed resorpcją nie jest całkowicie wyjaśniona. Wykazano
-stwa cementu. Osteoklasty nie posiadają zdolności przylegania
cementu jest pokryta właśnie niezmineralizowa-nym cementioidem, który blokuje ich wiązanie. Do inicjacji procesu resorpcyj-

nego po-trzebna jest jednoczesna utrata warstwy ochronnej, czyli
cementoidu oraz proces zapalny w miejscu odsłonięcia zębiny
korzeniowej. Zmiany biochemiczne i strukturalne w przebiegu

resorpcji korzeniowej zewnętrznej dotyczą zarówno cementu
korzeniowego, zębiny i tkanki kostnej [10,11,12]. Po przeprowa-

dzeniu ekstrakcji aktywność procesów resorpcyj-nych znacząco

w wieku 27 lat z prośbą o objęcie leczeniem i poprawą estetyki
W badaniu klinicznym stwierdzono wyraźne przebarwienie ko-

rony zęba 22 oraz jego znaczny stopień rozchwiania (ryc. 1). Na
przekrojach CBCT zaobserwowano obecność resorpcji przyszyjkowej i zmiany okołowierzchołkowej o średnicy 1mm. Morfologia

i wy-miary wyrostka zębodołowego w tej okolicy pozwalały na
przeprowadzenie zabiegu im-plantacji natychmiastowej.

Zaplanowano wykonanie ekstrakcji zęba 22 z jednoczasową

implantacją i ewentualnym obciążeniem koroną tymczasową.

ryc. 4

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7
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ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 11

W znieczuleniu miejscowym Artykainą 4% (UBistesin - 3M-ESPE)

Po upływie 6 miesięcy, w związku z dość znacznym deficytem

wierzchołko-wych. Wprowadzono implant Bego RI o średnicy 3,75

czasowym przeszczepem tkanki łącznej (ryc.13,14,15,16).

przeprowadzono usunięcie zęba i oczyszczenie zmian około-

i długości 11,5 mm (ryc. 2,3). Zasto-sowano gojenie zamknięte,
a do rekonstrukcji tymczasowej wykorzystano ząb własny pa-cjenta (ryc.4). Po okresie 6 miesięcy i uzyskaniu prawidłowej osteoin-

tegracji wykonano koronę pełnoceramiczną na indywidualnym
łączniku cyrkonowym (Zirconzahn) (ryc.5,6). Pacjent zgłaszał się

regularnie na wizyty higienizacyjne i nie przekazywał w wywiadzie

okolicznych tkanek mięk-kich, odsłonięto implant wraz z jednoPo 4 tygodniach wykonano koronę ostateczną, uzyskując satysfakcjonujący efekt este-tyczny (ryc.17,18,19). Podczas wizyt kon-

trolnych na przestrzeni kolejnych sześciu lat po-twierdzano trwały
efekt osteointegracji i rekonstrukcji tkanek przyzębia wokół w/w
implan-tu.

żadnych dolegliwości związanych z implantem w pozycji zęba 22
(ryc.7).

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

Po upływie 3 lat od wykonania korony ostatecznej, poinformował

Podsumowanie

kluczono możliwość poluzowania śruby monta-żowej w koronie

Implantacja natychmiastowa, jako metoda z wyboru w przypad-

przy pomocy A-PRF (ryc. 8,9).

łuku zębowego, w porównaniu z implantacją odroczoną jest

o zwiększonej rucho-mości korony. W badaniu klinicznym wy-

i usunięto niestabilny implant z jednoczasową regeneracją tkanek
Po okresie 8 tygodni wykonano ponowną implantację przy uży-

ciu implantu BEGO RSX o średnicy 3,0 i długości 15 mm (ryc.10).
Zastosowano gojenie zamknięte z wykorzystaniem poprzedniej
korony, jako rozwiązania tymczasowego (ryc. 11,12).

ryc. 15

60

ryc. 16

ku leczenia braków zębowych szczególnie w przednim odcinku
obarczona większym ryzykiem niepowodzenia ze względu na

gorsze pa-rametry stabilizacji pierwotnej oraz intensywniejszy
proces osteolizy w bezpośrednim są-siedztwie implantu zwią-

zany z przebudową kości wyrostka zębodołowego po zabiegu

ryc. 17
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ryc. 18

ryc. 19

ekstrakcji [13,14]. W przypadku implantów obciążanych natych-

Wyciągając wnioski z wieloletnich obserwacji stwierdzam, że do

ryzyko niepowodzeń w osteointegracji jest także niekorzystny

dzeń w leczeniu implantologicznym należy zali-czyć także ekstrak-

miastowo koronami tym-czasowymi, czynnikiem zwiększającym
rozkład sił zgryzowych, szczególnie w przednim odcinku łuku
zębowego. Pomimo zredukowanych kontaktów okluzyjnych na
powierzchnię koron tymczasowych oddziałują stałe siły o wekto-

rach pionowych i poziomych, co w niektórych warunkach może

generować krytyczne obciążenia i ostatecznie zaburzyć znacząco
osteointegrację [15,16].

grupy o zwiększonym ryzyku występowania finalnych niepowocje połączone z natychmiastową implantacją w przypadku zębów
do-tkniętych resorpcją zewnętrzną zarówno przyszyjkową, jak
i wierzchołkową, gdyż prze-trwała zwiększona aktywność oste-

oklastów w toczącym się procesie resorpcyjnym może istotnie
wpłynąć na przebieg procesu osteointegracji.
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implantacji [1,2,3]. Pomimo prawidłowego po-zycjonowania im-

plantów uwzględniającego położenie i przebieg kanału żuchwy

może dojść do czasowych zaburzeń czucia i parestezji [4,5,6].
Ich występowanie jest uwarun-kowane dość często pojawiającą
się zmiennością przebiegu drobnych odgałęzień ner-wowych
w trzonie żuchwy, znajdujących się poza głównym światłem ka-

nału [7,8]. Specy-ficzną budową charakteryzuje się także okolica
otworu bródkowego, gdzie uwarunkowa-nia anatomiczne bywają szczególnie nieregularne [9,10]. W diagnostyce bólu pozabie-

-gowego i zaburzeń czucia w rejonie języka, okolicy bródkowej
i policzka ważne jest także uwzględnienie powstawania dole-

gliwości związanych z: pozabiegową kompresją tkan-kową przy
zwiększonym obrzęku, możliwością uszkodzenia zakończeń ner-

Streszczenie

Abstract

Neuralgia trójdzielna (NT) i przewlekły idiopatyczny ból twarzy (PIFP) są schorzeniami, które mogą znacząco ograniczyć możliwość przeprowadzenia zabiegów
w rejonie jamy ustnej. Ich leczenie jest długotrwałe i często problematyczne ze
względu na złożoną etio-logię i specyfikę dolegliwości. Uzyskanie nawet stałej remisji nie gwarantuje braku wystę-powania bólu o tym charakterze w przyszłości.
Do powrotu i eskalacji objawów neuralgii czy idiopatycznego bólu twarzy dochodzi
najczęściej w wyniku stymulacji mechanicznej zakończeń nerwowych. Każda interwencja chirurgiczna w obszarze dotkniętym schorze-niem może indukować powrót
dolegliwości bólowych.
Opisany przypadek przedstawia występowanie zaburzeń czucia o zmiennym charakterze w rejonie skóry policzka i ust po implantacji w rejonie zęba 46.

Trigeminal Neuralgia (NT) and Persistent Idiopathic Facial Pain (PIFP) are
conditions that can significantly reduce the possibility of performing oral
surgery.
Their treatment is long-lasting and often problematic due to the complex
etiology and specificity of the ailments. Obtaining even a permanent remission does not guarantee that this type of pain will not occur in the future.
The return and escalation of the symp-toms of neuralgia or idiopathic facial
pain is most often the result of mechanical stimula-tion of nerve endings.
Any surgical intervention in the affected area may induce back pa-in.
The described case presents the occurrence of sensory disturbances of variable charac-ter in the region of the skin of the cheek and lips after implantation in the region of the tooth 46.
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ryc. 1

wowych znaj-dujących się w preparowanym płacie, przemiesz-

Uzyskano znaczną poprawę wymiarów pionowych i poprzecz-

innych.

istotniejszych dolegliwości pozabiegowych. Do implantacji 46

czeniem się augmentatu w okolicy otwo-ru bródkowego i wielu
Osobne zagadnienie stanowi możliwość wystąpienia dolegliwości neurologicznych związanych z nawrotowym napadem neural-

gii trójdzielnej. Ich aktywacja może mieć miej-sce praktycznie po
każdej interwencji chirurgicznej w obrębie twarzoczaszki i należy

ją zdecydowanie różnicować z innymi przyczynami [11,12,13].
W diagnostyce różnicowej, która warunkuje późniejszy schemat
postępowania duże znaczenie ma właściwie prze-prowadzony

wywiad pozwalający na precyzyjne określenie dolegliwości, ich
charakteru, nasilenia, częstotliwości i okoliczności wpływających
na ich zmienność [14,15].

cji. Po analizie kontrolnego obrazu CBCT (ryc.7,8) ustalono opty-

malne wymiary implantu tj.: 4,5 x 10mm (Osstem) i jego pozy-cję,
uwzględniając 2 milimetrowy bezpieczny dystans od stropu
kanału żuchwy i krawędzi otworu bródkowego. Zabieg przepro-

wadzono w znieczuleniu miejscowym artykainą 4% (Ubistesin
- 3M/ESPE). Po wszczepieniu implantu wykonano nieznaczną,
uzupełniającą augmentację materiałem ksenogennym oraz po-

grubienie dość cienkiej w tym miejscu śluzówki preparatami na
bazie osocza własnego i-PRF, A-PRF. W tym celu konieczna była
wykonano kon-trolne zdjęcie RTG, potwierdzając prawidłową po-

U Pacjentki lat 40 znajdującej się w trakcie leczenia ortodontycznego, zgodnie z założeniami kompleksowego planu rehabilita-

cji zwarcia zaplanowano zabiegi implanto-logiczne polegające
na augmentacji atroficznych obszarów wyrostka zębodołowe-

go w rejonie 36,37,46 i wszczepieniu implantów w pozycjach

15,36,37,46 (ryc.1,2,3,4). Realizu-jąc jego założenia, w pierwszej
kolejności wykonano ekstrakcję zęba 15 wraz z augmen-tacją. Konieczność jej przeprowadzenia wynikała z obecności zmian okołowierzchołko-wych, dających okresowe dolegliwości bólowe po-

mimo przeprowadzenia ponownego leczenia endodontycznego.

Po upływie 4 miesięcy wszczepiono implant w pozycji 15 oraz
przeprowadzono augmentację wyrostka w rejonie 46 (ryc.5,6).
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przystą-piono po 6 miesiącach od przeprowadzonej augmenta-

znaczna mobilizacja płata śluzówkowo-okostnowego. Po zabiegu

Opis przypadku

ryc. 1

nych wyrostka w wyżej wymienionym miejscu bez wystąpienia

zycję umieszczonego implantu zgodną z zaplanowaną wcześniej
pozycją (ryc.9).

Pacjentka, pozostając w stałym kontakcie z gabinetem w okresie
pierwszych dwóch dni po przeprowadzonym zabiegu, nie zgła-

szała oprócz delikatnych dolegliwości bólowych żadnych innych
uwag. Czucie w zakresie dolnej wargi powróciło w niezmienio-

nym wy-miarze bezpośrednio po ustąpieniu działania środków
znieczulenia miejscowego. Po 3 dniach zauważyła pojawiające

się pieczenie skóry, początkowo w rejonie prawego policzka,
a następnie także prawego kącika ust. Pieczenie nawracająco
przechodziło w pewien rodzaj zaburzeń o charakterze mrowienia,
przemieszczając się w okolicy prawej połowy twarzy. Zaniepo-

kojona pacjentka skontaktowała się z gabinetem, niezwłocznie

ryc. 2
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ryc. 4

ryc. 5

ryc. 6

przekazu-jąc swoje spostrzeżenia. W badaniach kontrolnych wy-

Podsumowanie

obrębie śluzówki, szwy były prawidłowo umiejscowione, obrzęk

NT i PIFP są schorzeniami rzadko występującymi i mało jest badań

konanych 3 i 5 dni po zabiegu nie stwierdzono stanu zapalnego w

praktycznie nie występował (ryc.10). Zalecono przyjmowanie

preparatu Vitaminy B complex 3x dziennie przez okres 2 miesięcy
i kontynuację płukanki z zawartością chlorc-heksydyny.

ryc. 7

Dolegliwości w postaci zmiennych zaburzeń czucia prawego po-

liczka i okolicy bródkowej ustąpiły całkowicie po okresie 3 tygodni
od wykonania zabiegu implantacji 46.

epidemiologicznych dotyczących tej problematyki. Analiza kilku

z nich sugeruje, że występowanie TN w ogólnej populacji może
wynosić pomiędzy 0.01% a 0.3%, zaś stosunek zachorowalności

ryc. 8

kobiet do mężczyzn wynosi blisko 2:1. NT może inicjalnie wystą-

pić w każdym wieku, ale u ponad 90% pacjentów choroba po raz
pierwszy pojawia się po 40 roku życia [16,17]. Dia-gnostyka różnicowa tych schorzeń z pozabiegowymi dolegliwościami neuro-

logicznymi w chirurgii stomatologicznej jest szczególnie istotna

ryc. 9
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ryc. 10
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i może być często problematyczna. Po-wstawania nawrotowych

nerwowych nerwu zębodołowego dolnego czy odgałęzień ner-

dyczne, a podstawą diagnostyczną w ich ocenie, jest zebranie do-

gicznego, dają dla porównania trwałe lub długotrwałe zaburzenia

napadów NT i PIFP po zabiegach implantologicznych jest spo-ra-

kładnego wywiadu co do okresu pojawienia się dolegliwości, ich

trwania i charakterystyki. Mechaniczne uszko-dzenia zakończeń

wu twa-rzowego, do których może dojść podczas zabiegu chirur-

czucia o jednoznacznym charakterze pojawiające się natychmiast
po jego przeprowadzeniu.
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Leczenie implantologiczne w odcinku estetycznym wiąże się

z dużymi oczekiwaniami pacjentów. Konieczność implantacji
w odcinku przednim związana może być z urazami zębów, prolek. dent Grzegorz Kot, Fellowship ICOI
lek. dent. Zofia Annusewicz-Kot
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cesem próchnicowym lub zaburzeniami rozwojowymi.[1] Współ-

czesna stomatologia estetyczna nierozerwalnie związana jest

z leczeniem implantologicznym. Zabiegi w strefie estetycznej
wymagają dokładnego planowania, wysokich kwalifikacji, często
też pewnego zmysłu artystycznego. W przypadku takiego lecze-

nia nierzadko w procesie planowania uczestniczą lekarze wielu
specjalności, aby przeprowadzić pacjenta przez cały proces leczniczy. Uśmiech jest rzeczą bardzo ważną w życiu każdego czło-

wieka, dlatego też wszelkie zaburzenia w strefie estetycznej są dla
pacjentów dużym dyskomfortem, z którym musi sobie poradzić
współczesna implantologia.[3,4]

Na podstawie opisu przypadku 21 - letniej pacjentki, chciałbym
zaprezentować możliwość leczenia powikłań resorpcji wewnętrznej z wykorzystaniem rozwiązań implantologicznych.

Pacjentka zgłosiła się z powodu złamania zęba 12 na tle resorpcji
wewnętrznej.[5](Ryc.1)
Streszczenie

Abstract

W codziennej praktyce dentystycznej stajemy przed różnymi wyzwaniami w pracy
z pacjentami. Do takich sytuacji należy z pewnością leczenie implantologiczne w
odcinku estetycznym. W opisywanym przypadku było to złamanie bocznego górnego siekacza prawego na tle resorpcji wewnętrznej. Po wnikliwej analizie badań
CBCT przeprowadzono zabieg natychmiastowej implantacji z wykonaniem uzupełnienia tymczasowego. Po okresie osteointegracji implantu i stabilizacji architektury
tkanek miękkich wykonano ostateczne uzupełnienie protetyczne.

In everyday dental practice, we face various challenges in working with
patients. Certainly, the implantological treatment in the aesthetic zone is
one of the biggest. In the described case, it was a fracture of the upper
right incisor caused by the internal resorption. After deep analysis of CBCT,
the procedure of immediate implantation with temporary restoration was
performed. After the osteointegration period of the implant and the stabilization of the soft tissue architecture, the final prosthetic restoration was
made.
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ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4

ryc. 5

W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono rozległy ubytek próch-

Plan obejmował ekstrakcję zęba 12, natychmiastową implantację

zęba w kierunku doprzedsionkowym.(Ryc.2) Ząb był leczony ka-

palnie dziąseł zabieg został odroczony do czasu przeprowadzenia

nicowy na powierzchni podniebiennej oraz ruchomość korony
nałowo w innej placówce. W chwili badania stwierdzono również
uogólniony stan zapalny dziąseł oraz liczne zęby wymagające le-

czenia zachowawczego.(Ryc.3) Ze względu na ruchomość zęba,
pacjentka zaniedbywała higienę jamy ustnej w obawie o jego

utratę. Ruchomy siekacz został ustabilizowany z zastosowaniem

retainera i płynnego kompozytu. (Ryc.4,5) Wykonano badanie
tomograficzne wiązki stożkowej (CBCT), które potwierdziło kwa-

lifikację zęba do ekstrakcji.(Ryc.6) Przeprowadzono planowanie
zabiegu implantacji w programie tomograficznym, stosując wirtualny model zaplanowanego implantu. (Ryc.7)
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oraz wykonanie uzupełnienia tymczasowego. Ze względu na zazabiegu higienizacji oraz poprawy stanu tkanek miękkich. Prze-

prowadzono zabieg ekstrakcji złamanego zęba 12.(Ryc. 8) Blaszka
przedsionkowa wyrostka zębodołowego szczęki pozostała zachowana.[6,7] Wykonano preparację łoża pod implant w zaplanowa-

nej wcześniej pozycji protetycznej.(Ryc. 9) W celu wyznaczenia

optymalnej pozycji implantu w wymiarze pionowym wykonano
szew pozycjonujący poprowadzony na wysokości granicy szkliwno-zębinowej sąsiadujących zębów.[8,9](Ryc.10).

Kolejnym etapem była augmentacja zębodołu z wykorzystaniem
materiału ksenogennego oraz wszczepienie implantu o średnicy
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ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 16

3,1 mm i długości 11,5 mm. [10,11,12,13](Ryc.11,12) Uzyskano sta-

do zaleceń pozabiegowych. W trakcie osteointegracji implantu

korony tymczasowej przykręconej do implantu. (Ryc.13) Proces

Po okresie 6 miesięcy od implantacji wykonano ostateczną koronę

bilizację 45 Ncm, co pozwoliło na wykonanie wyłączonej z okluzji
gojenia przebiegał bez powikłań. (Ryc.14) Pacjentka stosowała się

68

przeprowadzono leczenie próchnicy.[17,18,19,20] (Ryc.15,16)

pełnoceramiczną osadzoną na indywidualnym łączniku hybrydo-
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ryc. 17

ryc. 19

ryc. 18

wym. Praca została przykręcona z siłą 30 Ncm. [21,22] (Ryc.17,18)

pokazuje, że zastosowanie CBCT umożliwia wczesne rozpoznanie

stabilny efekt estetyczny leczenia i wysoką motywację pacjentki

tyczncgo. W sytuacji powikłań uniemożliwiających przewidywal-

Wizyta kontrola przeprowadzona po 6 miesiącach potwierdziła

zmian, co zdecydowanie poprawia rokowanie leczenia endodon-

utrzymania prawidłowej higieny i zdrowia jamy ustnej. (Ryc.19)

ną odbudowę zęba leczenie implantologiczne powinno być trak-

Diagnostyka i leczenie resorpcji wewnętrznej jest jednym z naj-

towane, jako leczenie z wyboru. [26]

większych wyzwań współczesnej endodoncji. [23,24,25] Praktyka

Piśmiennictwo dostępne w redakcji.
reklama
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Overdenture in jaw and mandible – case report
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Pacjenci użytkujący protezy częściowe, protezy overdenture
wsparte na własnych zębach oraz rozległe uzupełnienia stałe
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zwaniem dla lekarza zajmującego się implantoprotetyką. Sytuacja
znacznie się komplikuje, gdy po wykonaniu niezbędnych badań

okazuje się, że wszystkie zęby, które do tej pory służyły wsparciu
tych uzupełnień są przeznaczone do ekstrakcji. Nagłe przejście na
całkowite protezy osiadające wiąże się często z dużym dyskom-

fortem psychicznym i znacznym utrudnieniem w spożywaniu
pokarmów [ 1].

Rozwój implantologii sprawił, że istnieje wiele implantoprotetycznych metod leczenia pacjentów z bezzębiem. W implanto-

logii sukcesem klinicznym już nie tylko jest integracja implantów
z kością pacjenta, gdyż integracji ulega 96-99% implantów u pacjentów bezzębnych [2]. Sukces kliniczny warunkuje nam rów-

nież satysfakcja pacjenta po zakończonym leczeniu, a nie tylko
przeżywalność implantów. To właśnie ona powinna być dla nas

kluczowa w trakcie wyboru odpowiedniej metody leczenia [3].
Każdego dnia w codziennej praktyce walczymy o komfort życia
naszych pacjentów i brak komplikacji we wczesnym i późnym

Streszczenie

Abstract

Przypadek kliniczny prezentujący schemat postępowania przy przejściu z usupełnień częściowych w postaci mostów i protez wspartych na własnych zębach na
protezy wsparte na czterech wszczepach śródkostnych.

A clinical case presenting treatment of the patient with partial denture and
bridge in the upper jaw and overdenture supported on own teeth in lower
jaw. Case is showing transition into dentures supported on four implants.
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ryc. 1

Ryc. 2 Initial situatotion
etapie leczenia. Dla pacjentów z bezzębiem zawsze rozpatrujemy

wym badaniem w trakcie planowania uzupełnień implantopro-

•

zapalnej (22 oraz 23), oraz że jeden z filarów jest pęknięty (13). Je-

trzy alternatywy:
•
•

praca stała przymocowana do implantów

uzupełnienie protetyczne wyjmowane, dla którego implanty
będą formą tylko retencji

uzupełnienie protetyczne wyjmowane, dla którego implanty
stanowią retencję i przenoszenie sił żucia.

Wybór metody wyznacza nam ilość implantów które należy
wszczepić, aby taka praca protetyczna funkcjonowała prawidłowo. W tym momencie pojawia się aspekt finansowy, który dla pacjenta ma również olbrzymie znaczenie.

Pacjent, który został do mnie skierowany użytkował w łuku gór-

nym most akrylowy 13-X-X-21-22-23 wraz z protezą osiadającą
częściową w odcinkach bocznych, a w łuku dolnym protezę typu
overdenture opartą na dwóch kulkowych wkładach zacemento-

wanych do zębów 33,43. Obydwa zęby dolne były w III stopniu

rozchwiania oraz towarzyszył im rozległy stan zapalny tkanek

miękkich (ryc. 1, ryc. 2). Na dostarczonym przez pacjenta badaniu
CBCT szczęki i żuchwy, (które jest dla mnie absolutnie podstawo-
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tetycznych) okazało się, że również górne zęby tkwią w ziarninie

dyny ząb, który na pierwszym etapie leczenia nie kwalifikował się
do ekstrakcji był 21.

Kolejnym etapem było określenie oczekiwań pacjenta. Pacjent

okazał się osobą o bardzo konkretnych wymaganiach, zdawał
sobie sprawę, że jego manualne możliwości oczyszczania pracy

stałej z wiekiem będą malały, co może sprawić problemy w długoczasowym funkcjonowaniu pracy przykręcanej do implantów [4].

Po przedstawieniu pacjentowi wszystkich możliwych metod le-

czenia, wybrał on odbudowę górnego i dolnego łuku zębowego

opartą na wszczepieniu 4 implantów w szczęce i żuchwie oraz
wykonaniu wyjmowanych uzupełnień protetycznych wspartych

na lokatorach systemu Kerator. Ze względu na aspekt finansowy
pacjent zdecydował się podzielić zabieg na dwa etapy. W pierw-

szej fazie leczenia zajęliśmy się zabiegiem w żuchwie (ekstrakcja
33 oraz 43 i implantacja 4 wszczepów OSSTEM w odcinku 36-46)
oraz ekstrakcją zębów w szczęce (ryc.3-6.).
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Drugim etapem leczenia było wszczepienie 4 implantów OSSTEM

w szczęce wraz z zamkniętym podniesieniem zatoki w pozycji 16
(ryc. 7-10). Na czas gojenia, pacjent użytkował swoje dotychczaso-

Zadowolony po zakończeniu leczenia pacjent jest najwyższą formą nagrody dla lekarza.

we protezy (w protezie górnej dostawiono przed ekstrakcją zęby
13-23) po podścieleniu ich miękkim akrylem.

Po okresie gojenia wykonano uzupełniania protetyczne akrylowe
wzmacniane siatką wsparte na 4 lokatorach (ryc.11).

ryc. 3

72

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 1 (19) 2019

IMPLANTOLOGIA W PRAKTYCE

ryc. 5

ryc. 6
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ryc. 7
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ryc. 9

ryc. 10
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Augmentacja okołowszczepowych tkanek miękkich z wykorzystaniem przeszczepu
łącznotkankowego w strefie estetycznej szczęki
Augmentation of periimplant soft tissue using connective tissue graft in esthetic zone of maxilla
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plantacyjny w strefie estetycznej, są: wysokość linii uśmiechu,

biotyp dziąsła, szerokość i wysokość tkanek twardych i miękkich
w obszarze pozbawionym zęba, stan tkanek przyzębia i zębów

sąsiadujących z obszarem bezzębnym. Niekiedy po prawidłowo
przeprowadzonym zabiegu implantacji i obciążeniu implantu

występują powikłania w postaci resorpcji kości. Metodą z wyboru
leczenia ubytków kości są techniki augmentacji, do których należy
sterowana regeneracji kości z wykorzystaniem materiałów kościo-

zastępczych, czynników wzrostu oraz błon zaporowych. Materiały
kościozastępcze stosowane jako wypełniacze przestrzeni ubyt-

ków kostnych tworzą matrycę dla nowej kości [1, 2, 3]. W celu

poprawy warunków estetycznych oraz pogrubienia fenotypu
dziąsłowego często stosuje się przeszczepy tkanki łącznej pobra-

ne z podniebienia twardego pacjenta. Autogenne przeszczepy

tej tkanki znajdują szerokie zastosowanie w plastycznej chirurgii
śluzówkowo-dziąsłowej i według wielu autorów metody zabiegowe z ich użyciem dają najlepsze wyniki kliniczne [4, 5].

Streszczenie

Abstract

Leczenie implantologiczne jest przewidywalną procedurą odbudowy brakujących
zębów. Jednakże implantacja w odcinku ważnym pod względem estetycznym nadal
stanowi duże wyzwanie dla klinicystów. Powodzenie leczenia implantologicznego
nie zależy wyłącznie od osteointegracji implantu, ale również od prawidłowej funkcji, estetyki odbudowy protetycznej jak również stabilności profilu dziąsłowego.
W wielu przypadkach wymagane jest leczenie interdyscyplinarne pacjentów w celu
uzyskania rezultatów satysfakcjonujących pacjenta i lekarza.

Implant treatment is a predictable procedure of rebuild missing teeth.
However implantation in ethetic zone remains a challenge for clinicians.
The success of implant treatment depends not only on the osseointegration of the implant but also on the proper function, aesthetic of prosthetic
resoration as well as the stability of the gingival profile. In many cases it
requires interdisciplinary treatment of patients to obtain satisfactory results
for patient and doctor.
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Ryc. 1 Zdjęcie pantomograficzne w przebiegu leczenia ortodontycznego

Cel pracy

Etap implantologiczny

W pracy przedstawiono wynik interdyscyplinarnego leczenia

Pacjentka po zakończonym leczeniu ortodontycznym trwają-

z hipodoncją zęba stałego 22 oraz oceniono skuteczność aug-

implantologicznego. Podczas procedury implantacji wprowa-

ortodontyczno-chirurgiczno-periodontologicznego

pacjentki

cym od 2009 do 2011 roku została zakwalifikowana do leczenia

mentacji tkanki miękkiej wokół implantu po zastosowaniu tech-

dzono implant Legancy o szerokości 3,2 mm i długości 13 mm,

niki tunelowej i przeszczepu tkanki łącznej pobranego z podnie-

po czym po założeniu śruby zamykającej ranę zaszyto. Zalecono

bienia pacjentki.

antybiotyk Klindamycynę 600 mg 1 tab., co 12h przez 6 dni oraz

płukanie jamy ustnej preparatem chlorheksydyny 2 razy dziennie

Etap ortodontyczny

przez 2 tygodnie. Implant był całkowicie pokryty dziąsłem. Po 10
dniach szwy zostały usunięte. Po zakończeniu procesu osteoin-

Pacjentka lat 24 z wrodzoną izolowaną hipodoncją siekacza stałe-

tegracji [po ok. 5 miesiącach] odsłonięto implant i zastąpiono

go bocznego i nieprawidłowym położeniem kła po stronie lewej

śrubę zamykającą śrubą gojącą. Na 10 dni ponownie założono

w szczęce zgłosiła się do specjalisty w celu wykonania leczenia

szwy w celu ukształtowania dziąsła wokół śruby. Pacjentka została

ortodontycznego. Ze względu na brak wcześniejszego leczenia

zabezpieczona mostem adhezyjnym. Po 6 miesiącach od zabie-

ortodontycznego stały kieł górny lewy częściowo zajął miejsce

gu obciążono implant przez wykonanie korony porcelanowej na

siekacza bocznego. Zastosowano leczenie ortodontyczne z wyko-

podbudowie metalowej. Pacjentkę w niedługim odstępie czasu

rzystaniem aparatu stałego cienkołukowego założonego na górny

od zacementowania ostatecznej odbudowy protetycznej zanie-

łuk zębowy. Przetrwały ząb mleczny 62 został usunięty i przystą-

pokoiło pogorszenie estetyki w obrębie przedsionkowej części

piono do przesunięcia kła na właściwe miejsce w celu uzyskania

dziąsła nad implantem. W sierpniu 2012 roku wykonano zabieg

odpowiedniej ilości miejsca dla przyszłego implantu [fot. 1].

ryc. 2

regeneracji kości w obrębie blaszki przedsionkowej wyrostka

zębodołowego w celu poprawy estetyki miejsca implantacji.

ryc. 3

Ryc. 2, 3 Obraz z tomografii wolumetrycznej
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ryc. 4

ryc. 5

Ryc. 4 Stan tkanek miękkich przed zabiegiem augmentacji
Ryc. 5 Pobieranie CTG z podniebienia
W znieczuleniu nasiękowym po odwarstwieniu płata pełnej gru-

ra ujawniła ubytek kości w przestrzeniach międzyzębowych

ok. 2 mm w przestrzeniach międzyzębowych, obnażenie gwintu

[fot. 2, 3]. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono cienki biotyp

bości w okolicy implantu 22 stwierdzono ubytek pionowy kości

śruby na przedsionkowej powierzchni implantu, natomiast z pozostałą powierzchnią kości implant był zintegrowany. Po oczysz-

czeniu wszczepu za pomocą kiret tytanowych i przepłukaniu
okolicy implantu solą fizjologiczną zastosowano resorbowalny
biomateriał Cerabone Granulate i pokryto go membraną Jason.
Następnie ranę zszyto. Szwy usunięto po 2 tygodniach.

ryc. 6

i w okolicy przyszyjkowej od strony przedsionkowej implantu

dziąsła oraz w niewielkim stopniu występujące prześwitywanie
śruby implantu przy szyjce korony zęba 22, bez cech zapalenia,
krwawienia, płytki bakteryjnej i patologicznych głębokości w 6 badanych punktach wokół implantu [fot. 4]. Pacjentkę zakwalifikowa-

no do zabiegu augmentacji tkanek miękkich otaczających implant
z wykorzystaniem techniki tunelowej i przeszczepu tkanki łącznej

ryc. 7

Ryc. 6 CTG
Ryc. 7 Zabezpieczanie miejsca dawczego membraną PRF

Etap periodontologiczny

z podniebienia [CTG]. Pacjentce przed zabiegiem pobrano krew

Pacjentka w kwietniu 2015 roku zgłosiła się do Zakładu Chorób

niu nasiękowym preparatem artykainy 1:100.000 pobrano przesz-

Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Śląskiego Uniwersyte-

tu Medycznego w Zabrzu w celu kontroli tkanek otaczających
implant oraz z powodu nadal niezadowalającego efektu este-

tycznego. Przeprowadzono wnikliwy wywiad, badanie pacjenta
i zalecono badania dodatkowe - tomografię komputerową, któ-

80

z żyły odłokciowej w celu wykonania membran PRF. W znieczule-

czep łącznotkankowy z podniebienia, wykorzystując technikę
pojedynczego cięcia wg Hürzellera- Wenga [6] [fot. 5, 6]. Ranę za-

bezpieczono membraną PRF i szwami krzyżowymi materacowymi
nieresorbowanymi 5-0 [fot. 7, 8]. W znieczuleniu nasiękowym okolicy 21-23 wypreparowano tunel nadokostnowy z wypreparowa-
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pracy protetycznej i estetyka kompleksu biało-czerwonego są

prawidłowe i stabilne. Zaburzenie estetyki może być wywołane
różnymi czynnikami takimi jak: deficyty tkanki twardej i miękkiej
przed implantacją, dowargowa pozycja wszczepu, która jest przy-

czyną resorpcji blaszki przedsionkowej wyrostka zębodołowego

i w efekcie destabilizacji dziąsła brzeżnego prowadzącej do recesji
nad implantem, cienki biotyp dziąsłowy i związane z tym więk-

sze prawdopodobieństwo resorpcji kości wokół szyjki implantu
oraz prześwitywanie wszczepu przez śluzówkę w okolicy dziąsła

brzeżnego często odsłanianego w trakcie uśmiechu oraz nieprawidłowy profil wyłaniania pracy protetycznej tymczasowej i ostaryc. 8

Ryc. 8 Stan po zaszyciu rany na podniebieniu

tecznej [10, 11, 12, 13]. Pomimo faktu, że wyniki badań dotyczą-

cych niezbędnej obecności dziąsła związanego przy implantach

są nadal kontrowersyjne, dziąsło zrogowaciałe obecne w obrębie
wszczepu ułatwia prawidłową higienę miejsca implantacji. Gruby

niem nad implantem płata pełnej grubości [fot. 9, 10]. Obnażony

biotyp dziąsłowy jest bardziej odporny na urazy, a ze względu na

no dekontaminację z wykorzystaniem preparatu chlorheksydyny.

w tym miejscu stany zapalne. Właściwa szerokość i grubość

Założono szwy nieresorbowane 6-0 podwieszające i stabilizujące

Zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej mają na celu

Zalecono preparat Amoxycyliny z kwasem klawulanowym 625

szczególnie w przypadku cienkich i umiarkowanej grubości bioty-

chlorheksydyny przez 2 tygodnie oraz wydano zalecenia pozabie-

wy estetyki i zmniejszenia ryzyka powstania recesji augmentacje

we gojenie podniebienia i miejsca biorczego [fot. 14]. Stan tkanek

niebienia pacjenta na różnych etapach leczenia chirurgicznego

estetycznym, zarówno dla operatora jak i dla pacjentki [fot. 15].

wykonywał natychmiastowe implantacje z jednoczasową aug-

Dyskusja

przypadków zakończone sukcesem leczenie implantologiczne.

gwint śruby oczyszczono za pomocą kiret tytanowych i wykona-

lepszą kontrolę płytki bakteryjnej również rzadziej pojawiają się

Następnie wprowadzono w obręb tunelu przeszczep [fot. 11, 12].

dziąsła zrogowaciałego powinna wynosić > 2 mm wg Junga [14].

w pozycji dokoronowej jednocześnie przeszczep i płat [fot. 13].

poprawę właściwości tkanki dziąsłowej oraz stopnia jej stabilności

mg, co 12h przez 7 dni, płukanie jamy ustnej 0,1% preparatem

pów dziąsłowych. Zalecane są w tych przypadkach w celu popra-

gowe. Po dwóch tygodniach zdjęto szwy, stwierdzono prawidło-

z wykorzystaniem przeszczepów tkanki łącznej pobranej z pod-

miękkich po okresie 2 miesięcy był zadowalający pod względem

i implantologicznego.

Tsud et al. w przebiegu swoich badań

mentacją tkanki miękkiej z wykorzystaniem CTG i uzyskał w 90%
Zastosowanie techniki tunelowej bez cięć odciążających z wypre-

Hipodoncja należy do zaburzeń rozwojowych dotyczących braku

parowaniem pełnej grubości płata nad obnażonym wszczepem

pować jako postać samodzielna lub jako jeden z objawów zespo-

było zapewnieniem najlepszych warunków ukrwienia i lepszego

drugich przedtrzonowych w żuchwie to najczęściej występujące

gojenia w zakresie miejsca dawczego i biorczego wykorzystano

zawiązków zarówno zębów mlecznych, jak i stałych. Może wystę-

i częściowej grubości w obrębie zębów sąsiednich podyktowane

łów genetycznych. Brak zawiązków siekaczy bocznych w szczęce,

wczesnego gojenia okolicy augmentacji [15]. W celu poprawienia

postacie tej anomalii [7, 8, 9]. Brak drugich siekaczy w szczęce spo-

dodatkowo membrany PRF, które zawierają dużą ilość czynników

ryc. 9

ryc. 10

Ryc. 9, 10 Preparacja tunelu w obrębie od 21-23
wodowany defektem genetycznym jest poważnym problemem

wzrostu. Czynniki te uwalniane są powoli przez okres ponad 7 dni.

kostnej we wszystkich wymiarach, nieprawidłowości w obrębie

jący czynnik wzrostu, insulinowy czynnik wzrostu, czynnik wzrostu

i kształtu brodawek dziąsłowych oraz często zbieżnego ustawienia

ki badań wykazują, że skrzep PRF jest także zdolny do stymulacji

tu. Leczenie implantologiczne wykonane w przednim, estetycz-

IL-1, IL-1beta, IL-6, TNF-alfa oraz cytokin gojenia IL-4, VEGF [16].

dla implantologa. Trudność wynika głównie z deficytu tkanki

Zaliczamy do nich: płytko-pochodny czynnik wzrostu, transformu-

tkanki miękkiej związane z brakiem lub zaburzeniem wysokości

śródbłonka naczyniowego, czynnik martwicy nowotworu. Wyni-

korzeni sąsiednich zębów utrudniających wprowadzenie implan-

mechanizmów obronnych z udziałem cytokin prozapalnych

nie ważnym obszarze kończy się sukcesem, gdy zarówno funkcja

W miejscu dawczym po pobraniu wolnego przeszczepu łącznot-
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ryc. 11

ryc. 12

Ryc. 11, 12 Wprowadzanie tkanki łącznej w obręb tunelu
kankowego dzięki membranie PRF dochodzi do przyspieszenia
procesów gojenia, co sprawia, że miejsce zabiegu staje się mniej

Zabieg augmentacji z wykorzystaniem tkanki łącznej pobranej

ne i działanie bakterii], co wpływa na komfort i dobre samopo-

i poprawę estetyki satysfakcjonującą pacjentkę. Ze względu na

wrażliwe na czynniki zewnętrzne [bodźce mechaniczne, chemiczczucie pacjenta po zabiegu [17]. Obecnie w implantologii stosuje

się bardzo często implanty z chropowatą powierzchnią, która ma
na celu ograniczenie utraty kości wyrostka zębodołowego. Brak

z podniebienia pozwolił na pogrubienie biotypu dziąsłowego
krótki okres obserwacji zalecany jest dłuższy monitoring podobnych przypadków.

dziąsła zrogowaciałego w okolicy takiego implantu związane

Piśmiennictwo dostępne w redakcji.

przylega do tak zmodyfikowanej powierzchni. W związku z postę-

10/2016, www.dlaspecjalistow.pl

jest ze zwiększonym odkładaniem płytki bakteryjnej, która łatwiej

pem technologii w obrębie zastosowania różnych powierzchni

Artykuł opublikowany w "TPS-Twój Przegląd Stomatologiczny"

implantów wydaje się być logiczne zapewnienie wystarczającego
zasięgu i grubości dziąsła zrogowaciałego w celu uniknięcia recesji i zapalenia okołowszczepowego [18, 19].

Podsumowanie

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

Ryc. 13 Stan po założeniu szwów w miejscu biorczym
Ryc. 14 Stan po tkanek miękkich 14 dniach
Ryc. 15 Stan po tkanek miękkich po 2 miesiącach
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Dorota Grzyśka

Zabieg higienizacyjny u pacjentów implantoprotetycznych
Hygiene treatmenty for implantoprosthetic patients.
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Zapalenie przyzębia i periimplanty
Zapalenie przyzębia oraz zapalenia występujące wokół implantu
to dwie główne choroby jamy ustnej dotyczące przyzębia. Nieleczona choroba przyzębia prowadzi do zniszczenia tkanki podtrzy-

mującej zęby / implanty, co w konsekwencji powoduje ich utratę
[2].

Na podstawie badań klinicznych oraz epidemiologicznych wyodrębniono czynniki predysponujące do wystąpienia periodontopatii [3]:
•
•

•

skład jakościowy oraz obecność płytki nazębnej

miejscowe czynniki modyfikujące, do których zalicza się:
wady tkanek miękkich, stłoczenia zębów, czynniki jatrogenne, zgryz urazowy oraz obecność złogów nazębnych

ogólnoustrojowe czynniki modyfikujące, do których zalicza

się: okres dojrzewania, ciążę, cukrzycę, niektóre choroby
układu krwionośnego, zakażenia wirusem HIV, choroby wrodzone i genetyczne, upośledzenie wydzielania śliny spowo-

dowane przyjmowaniem leków, palenie papierosów oraz
stres [3].
Streszczenie

Abstract

Motywacja oraz edukacja pacjenta z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej jest
istotnym elementem leczenia implantoprotetycznego. Działania profilaktyczne,
zarówno te wykonywane w gabinecie stomatologicznym, jak i codzienne zabiegi
higieniczne wykonywane przez pacjenta w domu, mają kluczowe znaczenie dla
potrzymania efektów leczenia [1].

Motivation and patient education in the field of oral hygiene prophylaxis is
an important element of implantoprosthetic treatment. Preventive actions,
both those performed in the dentist's office as well as daily hygienic procedures performed by the patient at home, are crucial for the treatment
effects [1].
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Nieleczone choroby przyzębia mogą mieć negatywne skutki

Profesjonalne zabiegi profilaktyczne

rób przewodu pokarmowego, chorób nerek, chorób stawów,

Ważnym elementem wizyt kontrolnych jest monitorowanie stanu

ogólnoustrojowe prowadzące do: chorób narządu wzroku, cho-

chorób układu krążenia, a u kobiet ciężarnych mogą powodować
przedwczesny poród ora niską wagę urodzeniową dziecka [3].

tkanek otaczających implanty. Taki sposób postępowania pozwa-

la na szybkie wykrycie wczesnych objawów periimplantitis, na
prawidłowy dobór odpowiednich do problemu profesjonalnych

Periimplant muscositis

zabiegów profilaktycznych oraz indywidualnie dobrany instruktaż

Na podstawie dostępnych badań, które zostały przeprowadzone

na zwierzętach oraz na materiałach biopsyjnych pobranych od

pacjentów stwierdzono, że zmiany zapalne występujące w błonie
śluzowej otaczającej implanty oraz zmiany w śluzówce powsta-

łe w przypadku gingivitis mają podobne podłoże chorobowe.
W obu procesów chorobowych skład procentowy komórek za-

palnych jest na porównywalnym poziomie. Należy także dodać,
że zarówno gingivitis, jak i periintant muscositis są stanami całko-

wicie odwracalnymi. Jest to możliwe pod warunkiem, że pacjent
będzie regularnie stawiał się na wizyty kontrolne, które mają na
celu między innymi kontrolę płytki bakteryjnej [2,3]. Leczenie
oparte jest na procedurach niechirurgicznych [4].

higieny jamy ustnej.

Do oceny stanu przyzębia przydatne są wskaźniki kliniczne, które
pozwalają na ocenę [5]:
•

obecności płytki i kamienia nazębnego

•

wzrostu głębokości zgłębnikowania wokół implantu

•
•
•
•

stanu zapalnego tkanek otaczających implant
krwawienia przy zgłębnikowaniu
wysięku ropnego z kieszonek
ruchomości implantu [5].

Podczas badania głębokości kieszonek wokół implantów należy
pamiętać o stosowaniu niewielkiej siły, aby nie doprowadzić do

uszkodzenia tkanek. Zakres zgłębnikowania wokół implantów

jest większy niż przy zębach naturalnych. Wynika to z równoległej

Periimplantitis

przyczepności tkanki łącznej do implantu, co w efekcie powoduje,

Zmiany chorobowe zachodzące w periimplantitis różnią się od
tych, które zachodzą w periodontitis. W periodontopatiach zmiany ograniczają się tylko do części, która znajduje się pod nabłon-

że tkanka ta stawia mniejszy opór podczas badania. Zakres sondo-

wania poza strefą estetyczną wynosi 2-4 mm, natomiast w samej
strefie estetycznej jest on przeważnie większy, ponieważ z zasady
implanty w tym obszarze są wprowadzane głębiej [5].

Głębokość kieszonki

Postępowanie

Kieszonki >3mm

Oczyszczenie mechaniczne, skaling i polerowanie

Kieszonki 4-5mm

"Antyseptyczny" żel z chlorheksydyną 2x dziennie przez 3-4 tygodnie

BOP Brak utraty kości
Kieszonki <5mm

"Antyseptyczny" żel z chlorheksydyną 2x dziennie przez 3-4 tygodnie

BOP Utrata kości <2mm

Ogólnoustrojowy lub miejscowy antybiotyk

BOP Utrata kości >2mm

Ogólnoustrojowy lub miejscowy antybiotyk. Leczenie chirurgiczne, usunięcie
lub regeneracja

Ryc.1. Schemat leczenia podtrzymującego CIST (Cumulative Interceptive Supportive Therapy) [5,6].
kiem tkanki łącznej i oddzielone są od kości grubą na około 1 mm

strefą gęstej tkanki łącznej. Kieszonka wyścielona jest nabłonkiem,
któyr styka się w dowierzchołkowej części z powierzchnią korzenia, stanowiąc barierę dla tworzącego się biofilmu [2].

W momencie, kiedy stan zapalny toczy się wokół implantu, po-

Częstość wizyt kontrolnych w gabinecie profilaktyki i higieny sto-

matologicznej ustalana jest indywidualnie do potrzeb każdego
pacjenta. Uzależniona jest ona od stanu przyzębia i zaawansowa-

nia choroby. Średnio wizyty odbywają się co 3, 4 lub 6 miesięcy [7].

wstaje kieszonka patologiczna, zawierająca mikroflorę bakteryjną.

Usunięcie złogów nazębnych - skaling

wokół implantu nie pokrywa w całości wnętrza kieszonki, tak jak

Zabieg usunięcia złogów nazębnych wokół implantów wykonuje

Nabłonek znajdujący się w obrębie zmian zapalnych toczących się
ma to miejsce w przypadku nabłonka wyścielającego kieszonkę
przyzębną. W tej sytuacji 1/3 dowierzchołkowo zmienionego za-

palnie obszaru dotyczącego tkanek miękkich jest odsłonięta oraz
ma bezpośredni kontakt z bakteryjnym biofilmem [2].

Inną różnicą pomiędzy periodontitis a perioimplantitis jest za-

sięg zachodzących zmian. W przypadku periodontitis zmieniony
zapalnie obszar odseparowany jest od kości strefą tkanki łącznej,

natomiast w przypadku periimplantitis rozszerza się on prawie do
powierzchni kości [2].

W przypadku periimplantitis najczęściej stosuje się leczenie chi-

rurgiczne, polegające na regeneracji defektów kostnych. Zabieg
ten jest często połączony z resekcyjną terapią łączoną z implantoplastyką i przeszczepem tkanki łącznej lub dziąsłowej [4].

się za pomocą specjalnych narzędzi ręcznych i mechanicznych
(ultradźwięków). Nie należy używać standardowych kiret oraz tra-

dycyjnych końcówek do skalera, ponieważ mogą one zarysować
powierzchnię implantu, koron oraz łącznika. Ultradźwięki dodatkowo mogą prowadzić do dezintegracji wszczepu [1,3].

Kirety stosowane w trakcie zabiegu przy implantach, wykonane są
z plastiku, z włókna węglowego oraz tytanu. Z praktycznego punk-

tu widzenia, najlepsze wydają się kirety tytanowe, ponieważ mają
taką samą twardość jak materiał, z którego wykonany jest łącznik
protetyczny. Końcówki do skalera także powinny posiadać specjal-

ne nakładki na tipy wykonane z plastiku lub włókna węglowego.

Godna polecenia jest końcówka PI firmy EMS, którą montuje się na

Endochuck. Jest ona zakończona specjalnym tworzywem, które nie
powoduje uszkodzeń na powierzchni implantów [1,3].
(Ryc. od 1 do 10)
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ryc. 1

ryc. 2

ryc. 4

ryc. 8

ryc. 3

ryc. 5

ryc. 9

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 10

Piaskowanie

Periopolishing

Piaskowanie jest to zabieg, za pomocą którego zostają usunięte

Alternatywą wobec skalingu ręcznego w obszarze łączników pro-

sów, piciem kawy, mocnej herbaty oraz spożywaniem niektórych

redukcja biofilmu poddziąsłowego. Zabieg ten przeprowadza się

przebarwienia spowodowane między innymi paleniem papieropokarmów. U pacjentów implantologicznych przeprowadza się

zabieg nad i poddziąsłowy. Wykonując zabieg naddziąsłowy, wy-

korzystuje się proszek do piaskarki na bazie gliceryny. Natomiast
wykonując zabieg poddziąsłowy należy użyć piaskarki, która po-

siada specjalne jednorazowe tipy zakładane na dyszę (np. Air-Flow
Handy 3.0 Perio) oraz proszek drobnoziarnisty na bazie glicyny
i erytritolu (np. Air-Flow Plus EMS) [1,3].

Na zakończenie zabiegu można pacjentowi zaaplikować żel bakteriobójczy lub irygację kieszonek dziąsłowych [1,3].
(Ryc. od 11do 13)
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tetycznych jest zabieg –periopolishing. Jego głównym celem jest
za pomocą piaskarki (np. Air-Flow Master, Air-Flow Master Piezon,
Air-Flow Handy 3.0 Perio) z zastosowanie specjalnych proszków

o drobnej ziarnistości, zawierających w swoim składzie między
innymi erytrytol, chlorheksydynę i / lub glicerynę. Metoda ta po-

lecana jest szczególnie w fazie recall, w momencie kiedy pacjent
cierpi na przewlekłe zapalenie przyzębia. Dzięki końcówce Perio-

-Flow EMS możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie łączników,

a także powierzchni korzeni zębów nawet do głębokości 10 mm.
Zabiegu tego nie należy stosować przy zaawansowanych postaciach periodontopatii, w szczególności w fazach zaostrzenia [3].
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ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

Polerowanie – polishing

Domowe zabiegi profilaktyczne

Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie wcześniej opracowanych

Każdy pacjent, w tym także pacjent implantologiczny, powinien

ryjnej. Dodatkowo zabieg polerowania jest konieczny, aby ochro-

Instruktaż powinien obejmować: dobór odpowiedniej szczotecz-

powierzchni przed przedwczesnym odkładaniem się płytki bakte-

nić błonę śluzową języka, warg oraz policzków przed urazami
spowodowanymi szorstkimi, niewypolerowanymi powierzchnia-

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 18

ryc. 21

uzyskać informację dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej.

ki dostosowanej do potrzeb indywidualnych (szczotka manualna,
elektryczna lub soniczna), dobór odpowiedniej pasty, płynu oraz

ryc. 16

ryc. 19

ryc.22

ryc. 17

ryc. 20

ryc. 23

ryc. 24

mi [3,1]. Polega on na wygładzeniu szorstkich powierzchni, za po-

akcesoriów dodatkowych (nitka dentystyczna typu super floss,

kładanych na kątnicę stomatologiczną [3]. Jeżeli pacjent posiada

datkowo pacjent powinien otrzymać dokładne instrukcje, w jaki

mocą pasty polerskiej oraz gumek i szczotek profilaktycznych za-

częściowo uzębienie własne, po zastosowaniu polishingu, można
zaaplikować fluoryzację kontaktową, za pomocą łyżek indywidualnych oraz pianki lub żelu [8]. (Ryc. 14)

szczoteczki międzyzębowe, irygatory, skrobaczki do języka). Dosposób korzystać z poleconych preparatów i urządzeń. Profe-

sjonalny instruktaż higieny jamy ustnej powinien zawierać także
elementy demonstracyjne oraz możliwość wypróbowania polecanych produktów [3].
(Ryc.zz od 15 do 22)

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok X nr 1 (19) 2019

87

HIGIENIZACJA W IMPLANTOLOGII
Probiotyki - ich rola w zapobieganiu chorobom
przyzębia

Podsumowanie

Według definicji opublikowanej przez Światową Organizację

ustnej stanowi zespół stomatologiczny. Regularne wizyty kon-

Zdrowia (WHO), probiotyki to „żywe mikrooragnizmy, które po zaaplikowaniu w odpowiednich dawkach mogą wywierać pozytyw-

ny wpływ na organizm gospodarza”. Według aktualnych badań,
zastosowanie probiotyków u pacjentów cierpiących na schorzenia związane z zapaleniem przyzębia, stwierdzono znaczącą poprawę, zmniejszenie krwawienia z dziąsła, zmniejszenie poziomu

zapalnych cytokin w płynie kieszonki oraz redukcję głębokości

Istotną rolę w edukowaniu pacjentów z zakresu higieny jamy
trolne w gabinecie stomatologicznym oraz w gabinecie higieny
znacznie zmniejszają występowanie mucositis i periimplantitis.
Prawidłowo przeprowadzony zabieg higienizacji, odpowiednio

zmotywowany pacjent oraz profesjonalny instruktaż higieny jamy
ustnej wykonany przez higienistkę stomatologiczną to klucz do
sukcesu, jakim jest zdrowie jamy ustnej [3,4].

kieszonek dziąsłowych [9]. W celu osiągnięcia jeszcze lepszych
efektów redukcji zapalenia przyzębia, warto zlecać pacjentom te-

rapię probiotykami przeznaczonymi do profilaktyki jamy ustnej po
zabiegu higienizacji.
(foto od 23 do 24)
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Z INNEJ PERSPEKTYWY
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Widzenie tunelowe – o błędach poznawczych
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W artykule autor przedstawił błędy poznawcze, które wpływają na
to, jak podejmujemy decyzje i jak oceniamy innych. Wskazał róż-

nicę między dwoma systemami myślenia: wolnym (refleksyjnym)
oraz szybkim (intuicyjnym). Odniósł się do takich fenomenów psychologii społecznej jak m.in. błąd konfirmacji, asymetria dostępnych informacji czy pozornie spełnione przepowiednie.

Wyobraź sobie, że stoisz w ciemnym tunelu. Jedyne, co jesteś
w stanie dostrzec, to cienka struga światła dobiegająca z końca
korytarza. Nie jesteś jednak w stanie dostrzec, co znajduje się wo-

kół ciebie – czy nie zagraża ci jakieś niebezpieczeństwo? A może
tuż obok, w ciemności, ukryte jest coś, co pomogłoby ci wydostać
się z pogrążonego w mroku tunelu? Dopóki nie skierujesz w tę
stronę latarki – nie będziesz w stanie się tego dowiedzieć.

Metafora tunelu to opowieść o działaniu naszego umysłu – tego,

jak percypuje i analizuje dopływające do niego informacje oraz
bodźce. Mózg posiłkuje się rozmaitymi filtrami i soczewkami, po-

nieważ nie jest w stanie przetworzyć wszystkich docierających do

niego bodźców – musi wybrać te, które wydają się najważniejsze.
To sprawia, że czasami podejmujemy nietrafne decyzje, wydajemy krzywdzące czy niesprawiedliwe opinie, nie jesteśmy w stanie

porozumieć się z innymi. Z drugiej strony, tylko dzięki temu, że
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nasz umysł czasami wybiera „drogę na skróty”, działa tak sprawnie.

gnąć po to, co podpowiada ci racjonalna część twojego umysłu

W tym artykule chcielibyśmy przedstawić wybrane filtry, którymi

perspektyw, skonsultować się z bardziej doświadczonym kolegą.

Ma to jednak swoją cenę – i warto zdawać sobie z niej sprawę.
posługuje się ludzki mózg. Mamy nadzieję, że zrozumienie zasad

ich działania stanie się metaforyczną latarką, która oświetli zaciemnione do tej pory miejsca.

Myślenie szybkie vs wolne
Ludzie posługują się dwoma sposobami myślenia, które mają
odmienny system działania i często stają w stosunku do siebie

w opozycji. By nie wikłać się w rozrysowywanie neurologicznych
i biologicznych mechanizmów, dość powiedzieć, że opisywane
dwie ścieżki przetwarzania mają swoje potwierdzenie w proce-

sach neurobiologicznych, które w obu przypadkach wyglądają
inaczej.

Duża część myślenia przebiega bardzo szybko, automatycznie,
opiera się przede wszystkim na skojarzeniach, wypracowanych
nawykach i powtórzeniach. Wystarczy wspomnieć jazdę na ro-

werze, której przysłowiowo się „nie zapomina” czy prowadzenie
samochodu przez wprawnego kierowcę. Z własnego doświadczenia wiesz doskonale, że pewne procedury czy zabiegi zostały

przez ciebie w dużej mierze zautomatyzowane – dopóki wszystko
przebiega w standardowym rytmie, działasz nawykowo, nie mu-

sisz zastanawiać się nad każdym krokiem i analizować wszystkich

czynności, jakie zamierzasz wykonać. Ten proces jest niezwykle
ważny, ponieważ pozwala zaoszczędzić energię i zasoby poznaw-

– przeanalizować sytuację pod różnymi kątami, spojrzeć z wielu
Oba systemy myślenia są nam potrzebne, ale należy zdawać sobie

sprawę, że jeżeli w formułowanych sądach czy podejmowanych
decyzjach kierujemy się jedynie umysłem intuicyjnym – jesteśmy

narażeni na błędy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że umysł
intuicyjny bierze pod uwagę informacje, do których ma dostęp

i nie zważa na to, czy są pełne, ograniczone, mylące. Dlatego,
wracając do początku tekstu, tak bardzo potrzebna nam sprawna

latarka i wykształcony nawyk spoglądania na boki tunelu, (a nie

tylko w kierunku widocznego dla nas z oddali światła). Jest to tym
ważniejsze, że to intuicyjny umysł ma tendencję do impulsywnego działania – a więc np. sformułowania opinii czy podjęcia decy-

zji bez przeanalizowania informacji, które nie są łatwo dostępne
świadomej uwadze.

Działanie umysłu racjonalnego jest szczególnie istotne wtedy, kie-

dy dana decyzja czy ocena jest dla nas ważna. Tak jak wcześniej

zaznaczyłem, w szerszej perspektywie niemożliwe i nieefektywne
jest wykorzystywanie jedynie dłuższej drogi przetwarzania informacji.

Mądrość polega na tym, by wiedzieć, kiedy zwrócić uwagę na automatycznie reakcje. Warto więc zadać sobie pytanie: jakie wnio-

ski powinny szczególnie przykuć naszą uwagę? Odpowiedź brzmi:
zbyt łatwe, kusząco proste. Jest to związane z jednym z podstawowych błędów popełnianych przez nasz układ poznawczy.

cze, które wymagałoby świadome wykonywanie każdej z tych

Efekt potwierdzania – błąd konfirmacji

twojej pracy, gdybyś przed opracowaniem każdego ubytku, przy-

Zastanawiasz się, czy nowa dieta, o której ostatnio słyszałeś, jest

kroku powinieneś zrobić, jakich materiałów użyć, jak odpowiednio

kroku wpiszesz w pole wyszukiwarki hasło „dieta X – skuteczność”

czynności z osobna. Wyobraź sobie, jak spadałaby efektywność
pominał sobie z książką w ręku i dokładnie analizował, co krok po
przeprowadzić zabieg, co powinna zrobić asystentka itd.

Drugi sposób przetwarzania informacji nazywamy refleksyjnym
lub racjonalnym – jest żmudny, zajmuje więcej czasu, ale pozwa-

la na dużo dokładniejsze analizowanie informacji. Jeżeli w trakcie
rutynowego zabiegu napotykasz na niespodziewaną trudność
– zamiast wpaść w panikę, powinieneś w miarę możliwości się-
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skuteczna i bezpieczna dla zdrowia. Najpewniej w pierwszym
bądź „czy dieta x działa?”. Będziesz szukał informacji, które mogą

potwierdzić wyjściową tezę i to na takie informacje zwrócisz
szczególną uwagę. Słyszałeś, że szkolenia z cyklu MEMS są war-

tościowe, ale wolałbyś mieć pewność – także zapewne będziesz
szukał informacji, które potwierdzą twoje przypuszczenie. Robi-

my to codziennie. Zadajemy – sobie lub innym – pytania, które
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mają potwierdzić sprawdzaną przez nas tezę. Problem pojawia

tycznie zwróci uwagę na informacje potwierdzające. Jeśli uznasz

dziwe, nie wystarczy bowiem znaleźć dowodu przemawiającego

łomówny i mrukliwy – zwrócisz uwagę raczej na momenty, kiedy

się, kiedy spojrzymy na to ze strony logiki: by uznać coś za praw-

na korzyść, należy także – a może przede wszystkim – poszukać
argumentów falsyfikujących. Prawdopodobnie znalazłbyś inne

informacje, gdybyś chciał sprawdzić, czy nowa dieta jest niebezpieczna i ma skutki uboczne (hasło w wyszukiwarce brzmiałoby:
„dieta x – niebezpieczeństwa”), bądź gdybyś chciał sprawdzić, czy
są osoby niezadowolone ze szkoleń cyklu MEMS.

Dzieje się tak dlatego, że informacje, które potwierdzają stawianą tezę czy wstępne przypuszczenie to właśnie widoczne dla nas

po 5-minutowej pogawędce, że twój kolega z pracy jest masiedzi sam w pokoju socjalnym, niż na fakt, że chętnie wychodzi
z zespołem po pracy.

I w drugą stronę - ten efekt dotyczy także pacjentów, którzy poja-

wią się w praktyce. Dlatego tak podkreślamy rolę rejestracji, która
już od kontaktu telefonicznego pracuje nad tym, by pacjent miał

pozytywne pierwsze wrażenie. Wówczas po przyjściu do praktyki,

będzie szukał informacji i argumentów na rzecz tego przekonania.

światło w tunelu. Znajdują się w centrum uwagi naszego umysłu,

Percepcja podąża za umysłem

źródłem światła.

Znamy te stwierdzenia: „Autobus spóźnia się zawsze, jak akurat się

potwierdzenia tego, co stanowi dla nas wartość. Zadziwiające

ne”, „zawsze pada po tym, jak umyłem okna”. Czy takie, które doty-

który – by działać szybko – często ignoruje to, co znajduje się poza
Błąd konfirmacji pojawia się także w sytuacji, kiedy poszukujemy

jest, jak bardzo ta tendencja potrafi wypaczyć naszą ocenę tego,
na czym nam zależy, np. zdrowia! Prześledźmy jeden z bardziej

sugestywnych eksperymentów. Uczestnicy zostali poproszeni
o wykonanie badania mającego wykryć obecność w ich organizmie jednego (fikcyjnego) enzymu. Jego niedobór miał – jak im

powiedziano – prowadzić do zaburzeń pracy trzustki, także u tych,
którzy do tej pory nie mieli żadnych niepokojących objawów. Badani otrzymali polecenie, by w specjalnym pojemniku zgroma-

dzić niewielką ilość śliny, następnie włożyć do niego papierek
lakmusowy. Części powiedziano, że zmiana koloru papierka jest

jednoznaczna z niedoborem enzymu, pozostałym natomiast – że
to brak zmiany koloru będzie wskaźnikiem niedoboru.

Znając mechanizm błędu konfirmacji, pewnie domyślacie się, jak
zareagowali uczestnicy – tak, żeby widzieć to, co chcą zobaczyć.

Badani, dla których zmiana koloru papierka oznaczała problemy
zdrowotne – trzymali go w pojemniku krócej niż pozostali (śred-

nio minutę i piętnaście sekund). Druga część (ta, której zależało
na tym, by papierek zmienił kolor) umieszczali go w pojemniku
o średnio pół minuty dłużej. Podejmowali także dodatkowy wysiłek, by „dostrzec” zmianę koloru, na której im zależało. W relacji

z badania zanotowano m.in. takie strategie, jak: umieszczanie

śpieszę”, „jak tylko coś wyrzucę, zaraz okazuje się, że było potrzebczą ról i osób: „Szef musi być twardy, inaczej pracownicy wejdą mu
na głowę”, „nie ufaj osobom w pracy, chcą cię wygryźć”, „pacjenci
w starszym wieku nie mają pieniędzy na duże plany leczenia”.

Opierają się one na kolejnym mechanizmie myślenia intuicyjnego
– asymetrii dostępnych informacji. Sytuacje, które je potwierdza-

ją bardzo silnie zapadają nam w pamięć, w przeciwieństwie do

wszystkich tych momentów, kiedy się nie sprawdziły. Pokiwamy
z poczuciem głębokiego zrozumienie w momencie, kiedy raz na
2 lata deszcz spadnie zaraz po tym, jak umyliśmy okna. Nie zwrócimy jednak uwagi na pozostałe 10 razy, kiedy po porządkach pojawiło się piękne słońce.

Staje się to podstawą rozmaitych przesądów czy nieracjonalnych
przekonań, ale także, gdy dotyczy ludzi, bywa podstawą stereoty-

pów i – często krzywdzących - uogólnień. W ten sposób pacjenci

stają się z założenia na przykład niewyedukowani (bo pamiętamy

głównie tych, którzy zaniedbują zdrowie jamy ustnej), pracownicy
raczej leniwi i niechętni do pracy (bo przed oczami mamy wyraź-

ny obraz pracownika, który w taki sposób postępował), koledzy
z pracy są zawistni, a rejestratorka Kasia jest solidna, ale bez inicjatywy.

w ślinie, potrząsanie, pocieranie, dmuchanie i „nadzwyczaj uważ-

Wszystko zaczyna się w umyśle... nie zawsze
naszym

Pamiętajmy o błędzie konfirmacji zwłaszcza wtedy, kiedy zbyt pro-

Od szkoły podstawowej byłeś przekonany, że masz zdolności

oddawać rzeczywistości, a wydana pochopnie ocena na temat

tej dziedziny, rodzice zabierali cię na spotkania ze znanymi eksper-

papierka bezpośrednio na języku, wielokrotne zanurzanie go
ne oglądanie krnąbrnego papierka”.

sto przychodzą nam oceny innych. Pierwsze wrażenie nie musi

pracownika czy pacjenta może determinować to, jakie informacje
o nim będą metaforycznym światłem w tunelu. Jeżeli uznasz na

wstępie, że pacjenta nie stać na leczenie – Twój mózg automa-

92

w przedmiotach biologicznych. Chętnie sięgałeś więc po książki z

tami. Ze względu na dobre wyniki, nauczyciele przykładali większą
wagę do tego, żebyś rozwijał się w tym kierunku – przynosili dodatkowe materiały, zaprosili do udziału w olimpiadzie biologicz-
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nej. Tak zostałeś uznanym w branży lekarzem specjalistą.

wobec ciebie dystans – paradoksalnie wysyłasz w jego kierunku

Przystojny, oczytany, zabawny – masz jednak przekonanie, że ra-

znajomością, a może wręcz niechętna.

asortyment sygnałów sugerujących, że nie jesteś zainteresowana

Albo przykład z życia codziennego: podoba Ci się kolega z pracy.

Jeżeli masz przekonanie, że rejestratorka nie jest w stanie pod-

czej nie będzie zainteresowany kobietą, taką jak ty. Nie zaczynasz

nieść swoich kwalifikacji, nie dasz jej szansy, by się wykazała, nie

więc z nim rozmowy, nie zapraszasz na wystawę, którą chciałaś

zaproponujesz szkolenia, które mogłoby zaktywizować jej poten-

zobaczyć. Prewencyjnie utrzymujesz dystans, żeby przypadkiem

cjał, nie powierzysz bardziej odpowiedzialnego zadania, bo bę-

nie zauważył Twojego zainteresowania. Kolega w końcu zaczyna

dziesz zwracać uwagę głównie na te rzeczy, które potwierdzają

zachowywać się z chłodno.

twoje wyjściowe założenie. Jeżeli masz pewność, że pracownicy

Tom Gilovich ukuł pojęcie „pozornie spełnionych przepowiedni”,

pod twoją nieobecność nie będę pracować dokładnie i z zaanga-

które „opisują serię (powiązanych) zdarzeń, w których toku nasze

żowaniem, nie dasz im szansy, by pokazali, że się mylisz: wypracu-

przekonania popychają nas do zachowań skutkujących tym, że

jesz raczej kulturę pracy opartą na kontroli i strachu, niż autonomii

dane przekonanie wydaje nam się prawdziwe – co uniemożliwia

i zaufaniu.

nam napotkanie informacji, które by temu zaprzeczały” (Gilovich,
1991). Jeżeli jesteś przekonany (a wraz z tobą rodzice i bliscy), że

biologia to twój „konik”, będziesz pogłębiał wiedzę, nauczyciele

W niemal wszystkich wskazanych przypadkach możesz być pew-

petencji, rodzice w ramach prezentu wybiorą atlas anatomii a nie

masz przecież dowody potwierdzające słuszność Twoich decyzji

ny, że Twoje działania opierają się na rozsądnych podstawach:

dadzą ci więcej szans doskonalenia i udowodnienia swoich kom-

i działań. Do refleksji pozostaje jednak rola, jaką sam (bądź ściślej

np. książkę o historii starożytnej. Nic dziwnego, że po latach oka-

– sposób pracy twojego umysłu) odegrałeś, by zebrać te dowody,

zuje się, że biologia to przedmiot, z którym radzisz sobie najlepiej.

które najczęściej są tendencyjne.

W tym przypadku nie dzieje się nic szczególnie niepokojącego,

I do namysłu nad tą kwestią – serdecznie zapraszam.

ponieważ kończysz jako znany lekarz i najpewniej rzeczywiście lubisz to, co robisz. Gorzej, kiedy ten mechanizm zawęża twój spo-

sób patrzenia na ludzi i ich możliwości oraz postrzeganie samego

Piśmiennictwo

siebie. Nic dziwnego, że kolega, który ci się podoba, zachowuje

T. Gilovich, L. Ross, Najmądrzejszy w pokoju, Sopot 2017.
Ch. Duhigg, Mądrzej, szybciej, lepiej, Warszawa 2015.
E. Aronson, Człowiek istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Warszawa 2012.
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Dawid Wiśniewski

Zrozumieć RODO
RODO know how

Podstawa i wykorzystywanie danych
Dawid Wiśniewski
Specjalista ds. ochrony danych osobowych
tel. 885 750 184
dawid.wisniewski@mbmtychy.pl
MBM TYCHY
ul. Metalowa 3, 43-100 Tychy

Pamiętajmy, zgoda nie jest jedyną podstawą uprawniającą do
przetwarzania danych osobowych. Nie pozyskujemy jej, gdy do
zbierania i wykorzystywania danych osobowych, uprawnia prze-

pis prawa, lub gdy dane są niezbędne do zawarcia umowy lub
działań poprzedzających zawarcie umowy (np. wniosek). Są praw-

nie określone sytuacje, gdy dane pozyskujemy bez zgody, a także
sytuacje ,gdy nie można ich usunąć nawet na wniosek osoby do
której dane należą.

Obowiązek informacyjny - nowe zasady
RODO wprowadziło istotne zmiany dotyczące dopełniania tzw.

obowiązku informacyjnego. Określone jasno zostały informacje,
jakie należy podać każdemu, kogo dane przetwarzamy. Jeśli został

wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD), należy podać jego
imię, nazwisko oraz dane kontaktowe.

Obowiązkowe jest także wskazanie okresu, przez który będą przeStreszczenie

Abstract

Przez 10 miesięcy od czasu stosowania RODO, zaistniało wiele sprzecznych opinii,
interpretacji. MBM Tychy, jako specjalista w zakresie ochrony danych, podpowiada
na co zwrócić uwagę, by proces przetwarzania danych nie został zakwestionowany
przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Korzystając ze wskazówek Prezesa Urzędu, zachęcamy do przeczytania poniższych porad.

10 months from the application of the GDP, many conflicting opinions, interpretations. MBM Tychy as a specialist in the field of data protection,
hints at what to pay attention to, that the process of data processing has
not been questioned by the Office for Personal Data Protection. Using the
guidance of the President of the Office, we encourage you to read the following tips.
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chowywane dane. Informacje o prawach osób – m.in. o możli-

o sprostowanie danych. Wszystkie odpowiednie postanowienia

UODO.

miętajmy, że umowa obowiązuje obie strony i przez obie musi

wości wycofania zgody oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa
Dane zebrane dane od osób trzecich lub ze źródeł powszechnie
dostępnych, kupione, sprawiają, że stajemy się ich administrato-

w tej sprawie znalazły się w umowie, którą z nim zawierasz. Pabyć respektowana.

tylko numer telefonu lub adres e-mail.

Wycofanie zgody w każdym momencie, to prawo każdej osoby

Przejrzyste komunikaty

RODO wprost wskazuje, że osoba, której dane przetwarzasz na

RODO wprowadza zasadę przejrzystości, która ma być stosowa-

powinno to rodzić dla niej żadnych negatywnych konsekwen-

rem i również istnieje obowiązek informacyjny -nawet gdy jest to

na na wszystkich etapach komunikowania się z osobami, których
dane są przetwarzane. Zasada przejrzystości przesądza, że wszel-

kie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem
danych osobowych mają być zwięzłe, przejrzyste i zrozumiałe

podstawie zgody, może w dowolnym momencie ją cofnąć i nie

cji (np. podwyższenia opłaty za usługi). O tym prawie musisz ją
poinformować w klauzuli informacyjnej. Należy zadbać o to, aby
cofnięcie zgody było równie łatwe jak jej udzielenie.

oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Chodzi o to, żeby

Notyfikacja, czyli zgłaszanie naruszeń

często bywało dotąd. Mają też być łatwo dostępne. Odpowied-

Coraz częściej pokazują się informacje o ujawnieniu danych

są przetwarzane, dbałość o właściwe formułowanie kierowanych

nia ochrony danych osobowych (np. ich wycieku, zagubienia czy

nie były to noty pisane przez prawników dla prawników – jak to
nio zorganizowany proces komunikacji z osobami, których dane
do nich przekazów i informacji, ułatwi wypełnienie założeń zasady
przejrzystości. Warstwowe informowanie – najpierw podaj pod-

stawowe informacje, ogólne przepisy oraz poinformuj, gdzie lub
u kogo można zapoznać się z pozostałymi.

Respektowanie praw osób których dane przetwarzamy
Realizacji praw osób, których dane przetwarzamy, to nasz obowiązek. Nawet jeśli w Twoim imieniu działa podmiot zewnętrzny (biu-

ro rachunkowe, kancelaria prawna), z którym zawierasz umowę

powierzenia przetwarzania danych osobowych swoich klientów.

z różnych portali sklepów internetowych. W przypadku naruszeprzypadkowego udostępnienia osobie nieuprawnionej), jako ad-

ministrator, bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później
niż w ciągu 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – należy zgłosić

je Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyjątek to
sytuacja, gdy jest mało prawdopodobne, by zdarzenie to skutko-

wało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Gdy
ryzyko naruszenia tych praw i wolności jest wysokie, musisz rów-

nież powiadomić osoby, których dane zostały naruszone. Warto

udzielić rad, na co zwrócić uwagę, aby zapobiec negatywnym
skutkom utraty danych np. przy kradzieży tożsamości, straty finansowej, utracie dobrego imienia.

Jeśli np. prowadzi dla Ciebie działania marketingowe, zadbaj o
to, by informował Cię o wnoszonych sprzeciwach lub wnioskach
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Dokumentacja, przerost formy nad treścią

Inspektor Ochrony Danych

Zasada rozliczalności mówi o wprowadzeniu wewnętrznych

RODO określa, kiedy wyznaczenie IOD jest obowiązkowe. Nawet

można było wykazać, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie

inspektora ochrony danych (IOD). Fachowe wsparcie w prawidło-

procedur, które zapewnią przestrzeganie przepisów oraz to, aby
z prawem. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo

sprawdzić, co administrator może zrobić w celu ochrony tych danych. Udowodnienie różnych działań, np. pozyskania zgody, nie

zawsze musi być udokumentowane w formie papierowej. Może

też być ona nagrana lub zapisana w systemie informatycznym.
Wdrożone procedury, zasady zabezpieczania danych, mogą być
potwierdzone oświadczeniami pracowników. RODO nie każe tonąć w papierach, dlatego zakres dokumentacji musi być adekwatny do profilu działalności.

Masz prawo profilować, ale pamiętaj o ograniczeniach
RODO nie wprowadza zakazu profilowania. Pamiętaj jednak, że

jeśli tego dokonujesz, musisz poinformować o tym osobę, której
dane dotyczą, i wskazać konsekwencje takiego działania. Gdy jed-

nak na podstawie profilowania podejmujesz zautomatyzowane
decyzje (bez udziału człowieka), wywołujące skutki prawne lub
istotnie wpływające na osobę, musisz mieć na to jej zgodę, chyba

że działanie to legalizuje niezbędność do zawarcia lub wykonania
umowy albo fakt, że jest to dozwolone prawem UE lub państwa
członkowskiego.
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jeśli nie ma takiego obowiązku, to rozważyć należy wyznaczenie
wym zorganizowaniu procesów przetwarzania danych osobowych, pozwoli ochronić administratora przed roszczeniami klien-

tów czy sankcjami ze strony organu nadzoru, a także skupić się na
głównej działalności. Jeżeli IOD został wyznaczony, jest on osobą

kontaktową dla organu nadzorczego, a także wszystkich, których
dane są przetwarzane. Ważne jest, aby jego dane kontaktowe były
łatwo dostępne.

Oszustwa oraz socjotechniki
Straszenie wysokimi karami lub wzywanie do wniesienia opłaty, to

coraz częstsze działania, tych którzy w łatwy sposób chcą zarobić
na braku świadomości administratorów. Czytaj uważniej korespondencję przychodzącą. Sprawdź, przez kogo została przesła-

na i czego dotyczy. Jeśli miałaby pochodzić od Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, zweryfikuj, czy zawiera wymagane elemen-

ty, np.: właściwą nazwę urzędu, poprawne adresy, autentyczne
podpisy, a urzędowa pieczęć jest oryginalna. Od kontrolera żądaj
okazania upoważnienia do kontroli i legitymacji służbowej. Jeśli
chcesz skorzystać ze wsparcia działających na rynku firm, sprawdzaj ich wiarygodność i doświadczenie, a szkolenia i kursy na temat ochrony danych osobowych wybieraj z rozwagą.
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WYDARZENIA

SYMPOZJUM ICX
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WYDARZENIA

KONGRES IMPLANTOPROTETYCZNY BEGO SEMADOS- 5-6 października 2018
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WYDARZENIA

LUBELSKIE FORUM IMPLANTOLOGICZNE 2018, Lublin 26-27 pażdziernika 2018
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WYDARZENIA

MEET THE MASTER 4, 14-15 grudnia
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WYDARZENIA

XII Podkarpacka i II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Lekarzy Dentystów w Rzeszowie, 31 stycznia- 1 lutego 2019

Pulp Fiction

Pulp Fiction 21
28.11 - 01.12. 2019 r.
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Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego 5+2
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