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Streszczenie: W wyniku częściowej lub całkowitej utraty zębów z czasem 
dochodzi do poważnych zaburzeń zgryzowych mających wpływ na funkc-
jonowanie układu stomatognatycznego. 
Celem pracy jest przybliżenie różnych metod rehabilitacji bezzębnych pacjen-
tów z wykorzystaniem wszczepów wewnątrzkostnych. Pełne odtworzenie 
funkcji układu stomatognatycznego stanowi wyzwanie kliniczne obarczone 
dużą odpowiedzialnością i wysokimi oczekiwaniami pacjenta. W zależności 
od panujących warunków kostnych, dysponujemy wieloma rozwiązaniami 
pozwalającymi na odtworzenie funkcji narządu żucia. Jednym z nich jest zas-
tosowanie protezy typu overdenture opartej na implantach i teleskopach.

Słowa kluczowe: protezy typu overdenture, rehabilitacja 
implantologiczna, całkowita rehabilitacja bezzębia

Abstract: Serious occlusion problems affecting the 
stomatognathic system develop over time as a re-
sult of partial or complete loss of teeth. 
The aim of this report is to introduce and present 
different methods of rehabilitation of edentu-
lous patients using implants. Full arch restoration 
is a clinical challenge associated with great respon-
sibility and high expectations. Depending on bone 
conditions, several different solutions enabling res-
toration of the stomatognathic system are available. 
One of the solutions is the application of an over-
denture supported on implants and telescopes.

Key words: overdentures, implant occlusion, 
implant rehabilitation, total edentulous 
rehabilitation

Wstęp
Leczenie pacjentów z bezzębiem przy 

znacznym zaniku podłoża protetycz-

nego powstałym w wyniku osteopo-

rozy stanowi duży problem zarówno 

dla lekarza protetyka, jak i dla pacjenta 

użytkującego te uzupełnienia. W wy-

niku zaniku części kostnej wyrostka 

zębodołowego żuchwy dochodzi do 

zmiany położenia ujścia nerwu bród-

kowego w kierunku szczytu wyrostka, 

co powoduje silne dolegliwości bólo-

we w czasie użytkowania protez. Le-

karze protetycy spotykają się z proble-

mem retencji i stabilizacji protez, na-

tomiast pacjenci skarżą się na kłopoty 

z ich utrzymaniem w jamie ustnej oraz 

dolegliwości bólowe [1].

Tradycyjna protetyka stomatologicz-

na, przy brakach skrzydłowych lub 

rozległych brakach międzyzębowych, 

oferuje rekonstrukcje ruchome, które 

wprawdzie przywracają sprawność 

czynnościową układu stomatogna-

tycznego, jednakże w znacznie ograni-

czonym zakresie. Te ruchome uzupeł-

nienia utrudniają utrzymanie dobrej 

higieny, a częstokroć – z uwagi na 

trudności samooczyszczania – sprzy-

jają stanom zapalnym brzegu dzią-

słowego. Zastosowanie wszczepów 

w terapii całkowitego i częściowego 

bezzębia jest dobrze poznaną i szeroko 

praca recenzowana
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udokumentowaną metodą postę- 

powania chirurgiczno-protetycznego, 

efektem czego implantoprotetyka sta-

ła się integralną i niezastąpioną częścią 

nowoczesnej stomatologii [2].

Rehabilitacja narządu żucia u bezzęb-

nych pacjentów z użyciem uzupełnień 

wspartych na wszczepach kostnych 

może zostać podzielona na uzupełnie-

nia stałe – nieruchome oraz uzupeł-

nienia ruchome. Odpowiedni typ od-

budowy protetycznej dla konkretnego 

przypadku powinien zostać wybrany 

po uwzględnieniu warunków kostnych 

panujących u pacjenta – niezbędna 

jest szczegółowa diagnostyka RTG, 

dokładne badanie wewnątrz- i zewną-

trzustne uwzględniające stawy skro-

niowo-żuchwowe, a także oczekiwania 

pacjenta co do jakości i komfortu użyt-

kowania uzupełnienia protetycznego. 

Nie bez znaczenia pozostaje również 

cena [3]. 

Do najchętniej akceptowanych uzu-

pełnień protetycznych należą uzupeł-

nienia stałe, czyli mosty wsparte na im-

plantach. Do uzupełnień ruchomych 

zaliczamy protezy typu overdenture 

z różnymi elementami precyzyjnymi 

warunkującymi odpowiednią retencję. 

Do elementów retencyjnych zaliczamy 

korony teleskopowe, belkę, lokatory 

lub zatrzaski [4].

Proteza teleskopowa jest również na-

zywana protezą nakładową. Jest ona 

zdefiniowana jako dowolna proteza 

dentystyczna, które obejmuje i spo-

czywa na jednym lub większej liczbie 

pozostałych naturalnych zębów, korze-

ni naturalnych zębów i/lub implantów 

dentystycznych [5].

Użycie implantów w celu wspierania 

protez typu overdenture w żuchwie 

lub szczęce jest szeroko stosowanym 

sposobem leczenia. Do zalet należą 

przede wszystkim: zwiększenie retencji 

i zdolności żucia oraz łatwy dostęp do 

procedur higieny jamy ustnej. Korony 

teleskopowe i stożkowe są stosowane 

od dziesięcioleci w celu połączenia na-

turalnych zębów z protezą typu over-

denture [6], jednak dzięki szybkiemu 

rozwojowi implantologii stomatolo-

gicznej, coraz częściej znajdują zasto-

sowanie jako elementy precyzyjne, 

które utrzymują prace protetyczne 

wsparte na implantach.

Ideą działania koron teleskopowych 

jest osiowe przenoszenie sił wzdłuż 

osi długiej zęba lub implantu. Z punk-

tu widzenia biomechaniki koron tele-

skopowych, w zależności od tego, czy 

korona jest na zębie własnym, czy na 

implancie, wyróżniamy następujące 

rodzaje ruchu wszczepu lub zęba pod 

wpływem zastosowania obciążenia:

• ruchy makro – powyżej 0,5 mm, 

• ruchy mikro – poniżej 0,5 mm, 

• ruchy mikronowe – ruchy mikro-

skopowe poniżej 0,1 mm, niewi-

doczne gołym okiem. 

W prawidłowych warunkach dla koron 

teleskopowych osadzonych na im-

plantach dopuszcza się drobny ruch 

w skali mikronowej, wynikający z mo-

dułu sprężystości kości. Dla zębów wła-

snych dopuszczalne są ruchy mikro 

wynikające z obecności ozębnej [7]. 

Siła retencji protez typu overdenture 

osadzonych na koronach teleskopo-

wych zależy od rodzaju korony telesko-

powej i jakości jej wykonania. W koro-

nach o ścianach równoległych (korony 

cylindryczne) retencja uzyskiwana jest 

dzięki siłom tarcia pomiędzy koroną 

wewnętrzną i zewnętrzną, natomiast 

w koronach stożkowych, w których kąt 

zbieżności ścian wynosi około 6o, re-

tencję uzyskuje się dzięki wklinowaniu 

obu koron w momencie pełnego osa-

dzania protezy nakładowej na podłoże 

protetyczne [8].

Introduction 
Treating edentulous patients suffering 
from significant atrophy of the pros-
thetic base caused by osteoporosis 
represents a serious problem for both 
the prosthetic specialist and the patient 
using such restorations. The location 
of the mental nerve moves towards 
the apex as a result of atrophy of the 
osseous part of the alveolar ridge, which 
is a source of strong pain while using 
dentures. Prosthodontists encounter 
problems associated with denture reten-
tion and stabilisation, while patients 
complain about improper maintenance 
of dentures inside their oral cavity and 
about painful sensations [1].

In case of wing deficiencies or exten-
sive interdental deficiencies, traditional 
dental prosthodontics offers removable 
dentures, which allow restoring the 
function of the stomatognathic system, 
yet only to a substantially limited extent. 
Such removable dentures make it hard 
to keep proper oral hygiene; due to fre-
quent problems with self-cleaning, their 
application is conducive to the develop-
ment of inflamed gingival margins. The 
use of implants in the treatment of total 
and partial edentulism is a thoroughly 
examined and widely documented 
method of surgical and prosthetic 
treatment, as a result of which implant 
prosthodontics has become an integral 
and irreplaceable element of modern 
dentistry [2].

Rehabilitation of the stomatognathic 
system in edentulous patients with the 
application of implant-supported den-
tures may be conducted using either 
permanent fixed restorations or remov-
able dentures. An appropriate type 
of a prosthetic reconstruction should 
be selected taking the patient’s bone 
conditions into consideration; hence, 
detailed X-ray diagnostics, a thorough 
intra- and extraoral examination, includ-
ing temporomandibular joints, as well 
as the patient’s expectations regarding 
the quality and comfort of use of the 
prosthetic restoration are necessary and 
required. Price is also of importance [3]. 

THE APPLICATION OF IMPLANT-
SUPPORTED TELESCOPIC 
OVERDENTURES AS A METHOD 
OF REHABILITATION OF 
LOST FUNCTIONS OF THE 
STOMATOGNATHIC SYSTEM. 
CASE REPORT
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Ryc. 1. Zdjęcie panoramiczne przed leczeniem. Ryc. 2. Zdjęcie panoramiczne po wprowadzeniu implantów w pozycjach 15, 14, 12, 21, 23, 25. 
Ryc. 3. Wyrostek zębodołowy w szczęce po wgojeniu się implantów. Ryc. 4. Wyciski metodą łyżki otwartej, transfery blokowane pater resin. 
Ryc. 5. Kontrola pozycji implantów na modelu – klucz implantoprotetyczny. Ryc. 6. Przymiarka szkieletu protezy na teleskopach. Ryc. 7. Gotowa 
proteza ze zredukowanym podniebieniem. Ryc. 8. Uzupełnienie w ustach pacjenta. Ryc. 9. Kontrolne zdjęcie panoramiczne z teleskopami na im-
plantach.

Fig. 1. Panoramic image taken before the therapy. Fig. 2. Panoramic image after placement of the implants in positions 15, 14, 12, 21, 23, 25. 
Fig. 3. Alveolar ridge in the maxilla after completed healing of the implants. Fig. 4. Impressions taken with the open bite plate method, pater resin 
blocked transfers. Fig. 5. Control of implant position on the model – implant driver. Fig. 6. Fitting of the denture’s skeleton on telescopes. Fig. 7. Ready-
made denture with reduced palate. Fig. 8. Restoration inside the patient's mouth. Fig. 9. Control orthopantomogram with telescopes on implants. 
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Opis przypadku
Pacjent, lat 55, zgłosił się do kliniki 

celem sanacji jamy ustnej oraz lecze-

nia implantologicznego w szczęce. 

Pacjent użytkował protezę częściową 

osiadającą górną. W badaniu fizykal-

nym stwierdzono obecność zębów 

paradontalnych, ze zmianami około-

wierzchołkowymi w szczęce. Po ana-

lizie zdjęć RTG – zdjęcia panoramicz-

nego oraz tomografii komputerowej 

przygotowano następujący plan le- 

czenia:

• I etap: usunięcie paradontalnych 

zębów w szczęce wraz z augmen-

tacją oraz implantacją 6 implan-

tów ICX (Medentis) w pozycjach 

15, 14, 12, 21, 23, 25; proteza na-

tychmiastowa górna.

• II etap: po pół roku od implantacji 

odbudowa implantoprotetyczna 

przy użyciu łączników teleskopo-

wych przykręcanych do implan-

tów oraz wykonanie protezy typu 

overdenture.

W kolejnym etapie zaplanowano usu-

nięcie mostów w żuchwie i odbudowę 

okolic bocznych na implantach.

Zabieg sanacji jamy ustnej wykonano 

w znieczuleniu miejscowym z użyciem 

4% chlorowodorku artykainy z dodat-

kiem noradrenaliny. Metodą atrauma-

tyczną usunięto paradontalne zęby; 

wszelkie zmiany zapalne i ziarninę wy-

łyżeczkowano. W okolicach 15, 14, 12, 

21, 23, 25 wprowadzono dwufazowe 

implanty ICX: 

• 15 – 3,75 × 8 mm, 30 Ncm; 

• 14 – 3,75 × 10 mm, 40 Ncm;

• 12 – 3,75 × 11,5 mm, 50 Ncm;

• 21 – 3,75 × 11,5 mm, 50 Ncm;

• 23 – 3,75 × 10 mm, 40 Ncm;

• 25 – 3,75 × 8 mm, 35 Ncm. 

Implanty zostały wprowadzone równo-

legle. Ubytki kostne po usunięciu zę-

bów augmentowano z zastosowaniem 

biomateriału Bio-Gen® Mix (Bioteck) 

Fixed restorations, i.e. implant-suppor-
ted bridges, belong to the most will-
inglyaccepted prosthetic restorations. 
Removable dentures include overden-
tures with various elements determining 
correct retention. Retention elements 
include telescopic crowns, a bar, loca-
tors or locks [4].
A telescopic denture is also referred 
to as an overdenture, which is defined 
as any dental prosthesis which covers 
and rests on one or more natural teeth, 
roots of natural teeth and/or dental 
implants [5].

The use of implants to support an 
overdenture in the mandible or in the 
maxilla is a frequently selected method 
of treatment. The advantages of this 
method include: increased retention, 
improved mastication, and easy access 
to oral hygiene procedures. Telescopic 
and conical crowns have been applied 
for decades to combine natural teeth 
with overdentures [6]; however, ow-
ing to the fast development of dental 
implantology, they are applied increas-
ingly more often as precision elements 
that are intended to retain prosthetic 
restorations supported on implants.

The concept of telescopic crown ap-
plication involves axial transfer of forces 
along a tooth’s or implant’s long axis. 
From the perspective of biomechanics 
of telescopic crowns, depending on 
whether the crown is on the patient’s 
own tooth or on an implant, we distin-
guish the following types of implant or 
tooth movements after loading:

• macro movements – exceeding 
0.5 mm; 

• micro movements – below 0.5 mm; 
• micron movements – microscopic 

movements below 0.1 mm, imper-
ceptible with the naked eye. 

Under correct conditions, a small micron 
movement is permissible for implant-
supported telescopic crowns, being 
a result of the bone’s modulus of elastic-
ity. Micro movements resulting from 
the presence of the periodontium are 
permissible in the case of own teeth [7].
The force of retention of overdentures 
placed on telescopic crowns depends 
on the type of a telescopic crown used 
and its quality. In crowns with parallel 
walls (cylindrical crowns), retention is 
obtained thanks to the friction forces 
between the internal and the external 
crown; meanwhile, in conical crowns, 
where the angle of convergence of 
walls totals approximately 6o, retention 
is ensured by impacting both crowns at 
the time of placing the overdenture on 
the prosthetic base [8].

Case report 
A male patient, aged 55, reported to 
the clinic to undergo sanitation of the 
oral cavity and implant treatment in the 
maxilla. Previously, the patient had been 
using an upper partial denture. During 
a physical examination, the presence of 
periodontal teeth with periapical lesions 
in the maxilla was confirmed. Having 
analysed radiographs, i.e. a panoramic 
radiograph and CT scan, the following 
treatment plan was worked out:

• Stage 1: extraction of the periodon-
tal teeth in the maxilla accompa-
nied by augmentation and place-
ment of six ICX implants (Medentis) 
in positions 15, 14, 12, 21, 23, 25, 
immediate upper denture.

• Stage 2: six months after implanta-
tion, implantoprosthetic reconstruc-
tion using telescopic abutments 
screwed into the implants, and 
making an overdenture.

The next stage involved elimination 
of the bridges in the mandible and 
reconstruction of lateral sectors using 
implants.
The procedure of oral cavity sanitation 
was carried out in topical anaesthesia 
using articaine hydrochloride 4% with 
epinephrine. The periodontal teeth were 
extracted using the atraumatic method; 
all inflammatory lesions and granula-
tion tissue were extirpated. ICX implants 
were placed in positions 15, 14, 12, 21, 
23, 25: 

• 15 – 3.75 × 8 mm, 30 Ncm; 
• 14 – 3.75 × 10 mm, 40 Ncm;
• 12 – 3.75 × 11.5 mm, 50 Ncm; 
• 21 – 3.75 × 11.5 mm, 50 Ncm; 
• 23 – 3.75 × 10 mm, 40 Ncm; 
• 25 – 3.75 × 8 mm, 35 Ncm. 

The implants were inserted paral-
lel. Bone loss after teeth extraction 
was augmented using Bio-Gen® Mix 
(Bioteck) and Jason® Membrane (Botiss 
Dental). The surgical field was closed 
with continuous sutures using monofila-
ment thread 5-0. A control panoramic 
radiograph was taken, which revealed 
correctly positioned implants. The im-
mediate upper denture with soft lining 
was handed over to the patient. Oral 
antibiotic therapy was administered, i.e. 
Clindamycin 1.2 g per day in 2 doses 
for 6 days. In order to reduce pain, the 
patient was recommended to take Keto-
profen (0.1 g). 
The process of healing was correct. The 
sutures were removed during a control 
appointment, which was arranged 
7 days after the procedure.

After the lapse of six months, the 
implant-supported prosthodontic 
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został przygotowany przez pracownię 

techniczną. 

Podczas następnej wizyty przymierzo-

no woskową protezę, skontrolowano 

zgryz oraz wspólnie z pacjentem oce-

niono estetykę przyszłej pracy. Po ak-

ceptacji przez pacjenta wyglądu pro-

tezy przystąpiono do ostatniego etapu 

leczenia. Przygotowane przez pracow-

nię łączniki teleskopowe osadzono 

w gnieździe implantu w prawidłowej 

pozycji i przykręcono z prawidłową 

siłą 25 Ncm, w celu uniknięcia braku 

szczelności brzeżnej. Czapki wtórne 

wykonano w technice galvano. Goto-

wa proteza ze zredukowanym podnie-

bieniem została przekazana pacjento-

wi i zaakceptowana przez niego.

Podsumowanie
Główną zaletą stosowania uzupełnień 

na koronach teleskopowych wspar-

tych na implantach jest możliwość 

zastosowania ich w przypadku zaniku 

kości w okolicy bocznej żuchwy. W po-

równaniu do uzupełnień stałych moż-

na również zastosować mniejszą liczbę 

implantów, które mogą być wszcze-

pione w miejscach trudnych do odbu-

dowy z punktu widzenia uzupełnienia 

stałego. Dzięki osiowemu przenosze-

niu sił i prawidłowej liczbie implantów 

w trudnych warunkach kostnych ryzy-

ko utracenia wszczepu jest niewielkie. 

Bardzo istotnym aspektem przy zasto-

sowaniu protez teleskopowych jest 

możliwość utrzymania przez pacjenta 

higieny na wysokim poziomie oraz re-

dukcja płyty podniebiennej protezy.

Nawet bardzo wymagający pacjen-

ci bardzo często w pełni akceptu-

ją takie rozwiązanie jako ostatecz-

ne, ponieważ zarówno retencja, jak 

i stabilizacja jest bardzo dobra. Dzięki 

uwydatnieniu płyty przedsionkowej 

możemy również poprawić estetykę 

tkanek miękkich. Zastosowanie protez 

teleskopowych nie ogranicza również 

wolnej przestrzeni dla języka, co skut-

kuje lepszą fonetyką przy pełnej rekon-

strukcji układu stomatognatycznego [4].
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i membrany Jason® Membrane (Botiss 

Dental). Okolicę pozabiegową zaopa-

trzono szwami ciągłymi, używając nici 

monofilamentowych 5-0. Wykonano 

kontrolne zdjęcie RTG panoramiczne, 

które wykazało prawidłowo spozycjo-

nowane implanty. Oddano protezę 

natychmiastową górną z miękkim wy-

ścieleniem. Zalecono doustną antybio-

tykoterapię z Klindamycyny 1,2 g na 

dobę w 2 dawkach przez 6 dni. W celu 

zmniejszenia dyskomfortu pozabiego-

wego zalecono doustne stosowanie 

Ketonalu w dawce 0,1 g. 

Gojenie przebiegało w sposób prawi-

dłowy. Szwy ściągnięto podczas wizyty 

kontrolnej, która została wyznaczona 

w 7. dobie od zabiegu.

Po upływie około 6 miesięcy przystą-

piono do leczenia implantoprotetycz-

nego. Wykonano RTG pantomogra-

ficzne kontrolne, które wykazało brak 

zaniku tkanki kostnej wokół wszcze-

pów. Przystąpiono do odsłonięcia im-

plantów. 

W znieczuleniu nasiękowym odsłonię-

to implanty w pozycjach 15, 14, 12, 21, 

23, 25 oraz wymieniono śruby zamyka-

jące na śruby gojące, które dokręcono 

z siłą 25 Ncm. Skorygowano prote-

zę górną, wykonano również wyciski 

orientacyjne masą alginatową – w celu 

przygotowania łyżek indywidualnych.

Po około 14 dniach na przygotowa-

nych przez technika wzornikach wo-

skowych ustalono prawidłową relację 

szczęki do żuchwy pacjenta. Dobrano 

kolor przyszłych zębów w protezie. 

W trakcie kolejnej wizyty wykona-

no wycisk transferowy metodą łyżki 

otwartej. W następnym etapie skontro-

lowano poprawność wykonania wyci-

sku przez lekarza oraz modelu z analo-

gami implantów przez technika. W tym 

celu został użyty klucz implantoprote-

tyczny, wykonany z pater resin, który 

Lista piśmiennictwa dostępna jest  

także w formie elektronicznej na stro-  

nie www.edentico.pl. 
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Proteza typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach jako metoda leczenia utraconej 
funkcji narządu żucia. Opis przypadku



treatment started. A control panoramic radiograph was taken, 
which revealed the absence of bone tissue atrophy around the 
implants. The process of implants exposure began. 
In infiltration anaesthesia, the implants in positions 15, 14, 12, 
21, 23, 25 were exposed and closing screws were replaced 
with healing screws, which were tightened with the force of
25 Ncm. The upper denture was adjusted, and impressions 
were taken using alginate mass to prepare individual bite 
plates.
After about 14 days, a correct relationship between the 
patient’s maxilla and mandible was set on wax-ups prepared 
by a technician. The colour of future teeth in the denture was 
selected. During the next visit, a transfer impression was taken 
using the open tray method. Then, impression correctness was 
controlled and the model with implant analogs was verified. 
An implant driver made from pater resin and prepared by the 
technical laboratory was used for this purpose. 
The denture wax-up was tried on, the occlusion was controlled, 
and the aesthetics of the future restoration was evaluated to-
gether with the patient during the next appointment. After the 
patient accepted the appearance of the denture, the last stage 
of the treatment process started. The telescopic abutments 
prepared by the laboratory were placed inside the implant in 
the correct position and tightened up with the force of 25 Ncm 
to avoid the absence of marginal tightness. Secondary caps 
were made in the galvano technique. The ready-made denture 
with reduced palate was handed over to and accepted by the 
patient.

Summary 
The main advantage of using restorations on telescopic crowns 
supported on implants includes a possibility of adjusting them 
in the case of bone atrophy in the lateral part of the mandible. 
As compared to fixed restorations, it is also possible to use 
a smaller number of implants, which can be placed in difficult 
places from the perspective of a fixed restoration. Owing to 
the axial transfer of forces and the correct number of implants, 
the risk of losing an implant under difficult bone conditions is 
reduced. 

The possibility of keeping proper oral hygiene by the patient 
and reduction of the denture’s palatal plate represent very 
important aspects of using telescopic dentures.
Even extremely demanding patients often fully accept such so-
lutions because both retention and stabilisation are very high. 
Due to the enhancement of the vestibular plate, we can also 
improve the aesthetics of soft tissues. The application of tele-
scopic dentures does not limit the free space for the tongue, 
which improves phonetics in the case of a full reconstruction 
of the stomatognathic system [4].
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