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Wstęp
W dzisiejszych czasach nowoczesna stomatologia, jak i inne dzia-

ły medycyny, w coraz szerszym stopniu opierają się na cyfryzacji.

Duży postęp w tej dziedzinie doprowadził nawet do utworzenia
terminu telestomatologia, jako specjalizacji szeroko już znanej
telemedycyny [1]. Rozwój digitalizacji w implantologii stomatologicznej obserwowany na przestrzeni kilku ostatnich lat, zwią-

zany jest głównie z rozpowszechnieniem tomografii stożkowej

oraz wykorzystaniem technik CAD/CAM i skanerów. Działania te
w znacznej mierze przyczyniają się do zwiększenia precyzji planowania leczenia implantologicznego, a co za tym idzie, reduk-

cji traumatyzacji zabiegów oraz wyeliminowania potencjalnych
czynników jatrogennych [2,3].

Uwaga lekarzy klinicystów często jest również skupiona na nowych metodach leczenia, które pozwalają na skrócenie do minimum czasu trwania rehabilitacji implantoprotetycznej.

Znając dokładne położenie implantów, w programie wirtualnym
możliwe jest wcześniejsze zaprojektowanie tymczasowego uzupełnienia protetycznego i wykonanie go już przed przeprowadzeniem zabiegu. W przypadku klasycznych implantów wyelimino-

wanie drugiego zabiegu otwarcia oraz procedur laboratoryjnych
Streszczenie

Abstract

W pracy opisano przypadek kliniczny, w którym wykorzystano tomografię wolumetryczną oraz skaner wewnątrzustny (3 Shape) w celu wydrukowania (Varseo)
szablonu implantologicznego wraz z natychmiastowymi mostami tymczasowymi
wykonanymi w technologii CAD/CAM. Po wgojeniu się implantów wykonano pełną
rehabilitację łuku zębowego w szczęce przy użyciu odbudowy pełnoceramicznej
dokręcanej okluzyjnie.

The article describes the clinical case, using volumetric CT and intraoral scanner (3
Shape) and printing the surgical guide (Varseo) with immediate temporary prosthetics made in CAD / CAM technology. After healing the implants full rehabilitation
of the dental arch in the maxilla with all-ceramic screwed occlusive restoration
has been done.
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związanych z łącznikami protetycznymi, pozwala na znaczne skró-

ści kości. Kryterium bezpośrednio przesądzającym o możliwości

Nawigacja implantologiczna umożliwia planowanie przedzabie-

pu po jego wprowadzeniu, za minimalną wartość przyjmuje się

cenie czasu leczenia [4].

gowe, które pozwala znaleźć prawidłowe umiejscowienie implan-

tów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne jak i estetyczne.

obciążenia bezpośrednio po implantacji jest stabilizacja wszczewówczas 35 Ncm [4].

Jest to możliwe na podstawie oceny badania rentgenowskiego

Opis przypadku

zębodołowego, gęstości kości, grubości warstwy kortykalnej, po-

Pacjent lat 54, zgłosił się do kliniki implantologicznej celem zaopa-

ny przebiegu nerwu zębodołowego dolnego i odniesienia tych

żadnego ruchomego uzupełnienia protetycznego i oczekiwał

tomografii komputerowej, między innymi kształtu kości wyrostka
miarów odległości w dowolnym przekroju trójwymiarowym, oce-

danych do możliwości implantacji. Dokładna ocena powyższych
struktur pozwala na planowanie przedzabiegowe i umożliwia
przeprowadzenie minimalnie inwazyjnego zabiegu implantologicznego [5].

Nawigacja implantologiczna pozwala na wykonanie szablonów
chirurgicznych i prac implantoprotetycznych przed samym zabiegiem implantacji. Zdarzają się jednak przypadki niedopaso-

wania takich prac w związku z nieprecyzyjnym wprowadzeniem

trzenia braków zębowych w szczęce. Pacjent nie użytkował nigdy
stałego uzupełnienia braków zębowych.

W badaniu fizykalnym stwierdzono obecność nieszczelnego mostu 12-22, zniszczone zęby

i pozostawione w szczęce korzenie, nienadające się do dalszej odbudowy protetycznej. Po analizie zdjęć RTG - zdjęcia panoramicznego i CBCT zaproponowano następujący plan leczenia:
•

implantów. W przypadku przezśluzówkowego wprowadzania

W przypadku klasycznego protokołu postępowania w leczeniu
implantoprotetycznym obciążenie implantów odroczone jest

okolicy poekstrakcyjnej biomateriałem kościozastępczym
•

o 3 - 6 miesięcy po zabiegu chirurgicznym. Odroczenie obciążenia stosujemy również w przypadku trudnych warunków anato-

micznych, jeżeli przeprowadzamy regeneracje kostne w pobliżu

miejsca implantacji czy też implantujemy w szczęce w okolicach
zatok z jednoczesnym sinus liftingiem, przy niewielkiej gęsto-
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tymczasowego na zębach 11,21 wraz z częściową protezą

ruchomą, jako uzupełnieniem tymczasowym i augmentacją

implantów technika jest bardziej wrażliwa na błędy operatora jeśli
występują obszary nieregularnej kości [5].

I etap - pełna sanacja jamy ustnej z wykonaniem mostu

i PRF,

II etap - po około 4 miesiącach od augmentacji, implantacja
8 wszczepów wewnątrzkostnych w szczęce, przy użyciu szablonu do nawigacji implantologicznej wraz z natychmiasto-

•

wym obciążeniem protetycznym,

III etap - po około 6 miesiącach od implantacji, ostateczna
odbudowa protetyczna mostami pełnoceramicznymi.
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wanie jamy ustnej. Na podstawie tomografii komputerowej oraz
skanów zaprojektowano szablon do nawigacji implantologicznej

oraz mosty natychmiastowe , używając oprogramowania Implant
Studio do szablonu oraz Dental System do mostów natychmia-

stowych. Szablon do nawigacji wydrukowano na drukarce Varseo
(Bego).

W znieczuleniu nasiękowym, 4% roztworem chlorowodorku ar-

tykainy z dodatkiem noradrenaliny rozcięto most tymczasowy.
Przy pomocy wcześniej przygotowanego szablonu do nawigacji

implantologicznej metodą przezśluzówkową opracowano łoża
i wprowadzono implanty Bego RSX w pozycjach: 16, 15, 13, 12, 22,
Zabieg sanacji wykonano w znieczuleniu miejscowym 4%

roztworem chlorowodorku artykainy z dodatkiem noradre-

naliny. Metodą atraumatyczną usunięto ząb 17 i zniszczone
korzenie zębów 13 oraz 23. Wszelkie zmiany zapalne i ziarninę dokładnie wyłyżeczkowano, zębodoły poekstrakcyjne za-

opatrzono materiałem Bego Oss oraz PRF i zbliżono szwami,
używając nici monofilamentowych 5-0. Wykonano ruchome

uzupełnienie protetyczne w celu tymczasowego zaopatrze-

nia pacjenta. Pacjent nie zaakceptował takiego rozwiązania

i oczekiwał stałego uzupełnienia. Na czas gojenia został wykonany
4 punktowy most tymczasowy w odcinku 12-22, jako rozwiązanie
kompromisowe.

Po upływie 4 miesięcy wykonano kontrolne badanie CBCT. Wykazało ono wystarczającą ilość tkanki kostnej do implantacji. Przy pomocy skanera wewnątrzusnego 3Shape wykonano pełne skano-
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23, 25, 26. Stabilizacja pierwotna wszczepów wewnątrzkostnych
przekroczyła 35 Ncm oprócz wszczepu 22.

Następnie zlecono kontrolne zdjęcie panoramiczne. Implant 22
został zabezpieczony śrubą zamykającą ze względu na stabilizację
poniżej 35 Ncm, natomiast na pozostałych wszczepach osadzo-

no łączniki tymczasowe (non-hex) oraz wcześniej przygotowane

mosty natychmiastowe wycięte w technologii CAD/CAM. Otwory
śrub łączników zabezpieczono sterylnym teflonem oraz kompozytem Gradia Flo. Zalecono doustną antybiotykoterapię Amoksy-

cyliną z kwasem klawulonowym w dawce 0,625, 1 tabletka co 12
godzin przez 7 dni. W celu zmniejszenia dyskomfortu pozabie-

gowego zalecono stosowanie leków przeciwbólowych Ketonal
w dawce 0,1g oraz płukanki z chlorcheksydyną. Wyznaczono ter-

min wizyty kontrolnej po 4 dniach od zabiegu. Gojenie przebiegało

w sposób prawidłowy, pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
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Wykorzystanie szablonu do nawigacji jako techniki chirurgicznej

nież zdjęcie OPG w celu weryfikacji szczelności suprastruktury.

niósł około 40 minut. Minimalnie inwazyjna procedura (implan-

2 pełnoceramiczne mosty w odcinkach bocznych 16-12 i 22-26

znacznie skróciło czas wykonania zabiegu implantacji, który wytacja przezśluzówkowa) wpłynęła na wyeliminowanie poten-

cjalnych powikłań, takich jak obrzęk i dolegliwości bólowe oraz
skróciła czas rekonwalescencji. Mosty tymczasowe przyczyniły się
do natychmiastowej rehabilitacji protetycznej pacjenta z jednoczesnym kształtowaniem prawidłowych profili wyłaniania.

Po zakończeniu procesu osteointegracji wszczepów wewnątrzkostnych, który wynosił 6 miesięcy przystąpiono do pełnej rehabilitacji uzębienia w szczęce przy użyciu odbudowy implantopro-

Ostateczna praca pełnoceramiczna w szczęce na implantach:
dokręcono z siłą 30 Ncm, natomiast most 11-21 na zębach własnych wklejono tymczasowo na cemencie tymczasowym Temp-Bond (Kerr).

Podczas kontroli po 7 dniach od oddania gotowej pracy, pacjent
nie zgłaszał żadnych uwag i był w pełni usatysfakcjonowany z es-

tetyki i funkcjonalności uzupełnienia. Most na zębach własnych
został przeklejony na cement ostateczny Fuji Plus (GC). Jako ko-

lejny etap rehabilitacji zaplanowano leczenie implantologiczne
w żuchwie.

Dyskusja
Od lat dziewięćdziesiątych, stożkowa tomografia komputerowa
(CBCT) jest szeroko stosowana w celu oceny struktury twardych

tkanek okolicy twarzoczaszki w codziennej praktyce i badaniach
klinicznych. Znaczną korzyścią jest skrócenie czasu ekspozycji,
niższe dawki promieniowania, wysoka rozdzielczości przestrzen-

na. CBCT całkowicie wyparło z użycia konwencjonalną tomografię
komputerową dla większości zadań w stomatologii [6].

Z kolei cyfryzacja kształtu 3D rzeczywistych obiektów jest szybko
rozwijającą się dyscypliną, o szerokim zakresie zastosowań, które
tetycznej. Zlecono wykonanie łyżek indywidualnych do wycisku
transferowego metodą otwartą. Po osadzeniu transferów wyci-

skowych w implantach, przystąpiono do zblokowania ich przy
użyciu materiału szybkopolimeryzującego Pattern-resin (GC). Wy-

cisk transferowy pobrano metodą łyżki otwartej, dwuwarstwowo,

jednoczasowo, z poziomu implantów i oszlifowanych zębów 11
i 12, używając a-silikonu Aquasil Regular i Ultra (Dentsply). Nieza-

leżnie od wycisków transferowych łyżką otwartą zeskanowano

pole protetyczne przy użyciu skanera 3Shape i scan bodies oraz
wydrukowano modele na drukarce (Bego).

W etapie pośrednim zadecydowano o wykonawstwie pełno-

konturowego uzupełnienia protetycznego w szczęce z użyciem

przezroczystego polimetakrylanu (PMMA), celem kontroli oraz

ekwilibracji zwarcia, profilów wyłaniania, wpływu konstrukcji na
podparcie powłok skórnych twarzy, a także celem wychwycenia
ewentualnych trudności z prawidłową wymową. Zlecono rów-
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między innymi umożliwiają pomiary i zastosowanie nawigacji implantologicznej. Postęp w technice komputerowego projektowa-

nia produktów, zautomatyzowanie produkcji oraz ograniczenie
tolerancji błędów produkcyjnych jest faktem i będzie nieodzow-

nym elementem życia w przewidywalnej przyszłości. Również
w stomatologii istnieje rosnące zapotrzebowanie na szybkie, dokładne, przenośne i bezkontaktowe skanery 3D [7].

Uniwersalny, trójwymiarowy, kolorowy cyfrowy model uzębienia
z indywidualnym doborem barw powstaje w wyniku połączenia
procesu skanowania 3D i cyfrowej fotografii. W codziennej prak-

tyce komunikacja na linii pacjent – lekarz może być wspomagana
przez wizualizację własnego cyfrowego modelu uzębienia, co
przyczynia się do lepszego zrozumienia i postrzegania zaproponowanego leczenia [8].

Dokładność większości klinicznych wewnątrzustnych skanerów
jest obecnie uważana za bardzo wysoką. Flügge porównał od-

chylenia pomiędzy strukturami wewnątrzustnymi skanowanych
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obrazów z modeli odlanych metodą tradycyjną, z odchyleniami

światła przenosi warunki panujące w jamie ustnej na język kom-

pień dokładności był niższy niż w skanie bezpośrednim. Mniejsza

bów i dziąseł na ekranie komputera. Obrazy te można dowolnie

zeskanowanych metodą bezpośrednią łuków zębowych i sto-

precyzja bezpośredniego skanowania może być spowodowana
przez wiele czynników, takich jak ograniczenie manewrowania

końcówką skanującą na skutek anatomii jamy ustnej, ograniczenie
kąta padania światła laserowego podczas skanowania, obecność

śliny, drżenie rąk z powodu trudności związanych z manipulacją

puterowy. Urządzenie tworzy przestrzenne, kolorowe obrazy zępowiększać, obracać i dzięki temu już na etapie konsultacji pacjent może zobaczyć, jak wygląda sytuacja w ustach przed rozpoczęciem leczenia.

Metody i technologie wytwarzania uzupełnień protetycznych
podlegają ciągłemu procesowi udoskonalania. Zwłaszcza po XX

końcówką skanującą. W związku z tym, uznano, że dalsze bada-

wieku, gdy w stomatologii rozpoczęło się wprowadzanie kompu-

wanych łuków zębowych, posiadających nieregularne położenie

uzupełnień. Niemniej jednak, pomimo postępu w procesach pro-

nia eksperymentalne mierzące dokładność bezpośrednio skanozębów, jak w tym badaniu, mają znaczenie [9].

Skanowanie jest nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym bada-

niem wykorzystującym skaner zewnątrzustny, który dzięki wiązce

terowego wspomagania projektowania i wytwarzania nowych
dukcyjnych i technologii, dokładne pozyskanie obrazów braków
międzyzębowych nadających się do uzupełnienia ma ogromne
znaczenie przy wytwarzaniu uzupełnień protetycznych [10].

Większość systemów CAD / CAM oferuje kompletne rozwiązania,
umożliwiające skanowanie, projektowanie i frezowanie. Waż-

ne jest, aby wziąć pod uwagę poszczególne procesy w każdym
etapie i ocenić ich wpływ na dokładność wykonania oraz funkcjonowanie ostatecznej pracy. Dane statystyczne dotyczące do-

kładności mogą służyć jako wskaźnik jakości stałych uzupełnień

dentystycznych. W wyniku tego przeprowadzonych zostało wiele
badań pomiaru i zwiększenia dokładności tych struktur [10].

Ostateczne prace protetyczne – licówki, korony i mosty na zębach
własnych lub korony i mosty na implantach coraz częściej wykonujemy w technice cyfrowej. Na podstawie wirtualnego projek-

tu elementy protetyczne wycina się ze specjalnych, barwionych
bloków cyrkonu i nadaje się gotowym pracom indywidualny dla
pacjenta charakter. Takie pełnoceramiczne korony i mosty mają
dużą trwałość i są bardzo precyzyjnie dopasowane do zębów pacjenta.
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Podsumowanie

Część chirurgiczna została przeprowadzona w Duda Clinic Im-

Wcześniejsze dokładne zaplanowanie przypadku przy użyciu na-

plantologia i Stomatologia Estetyczna, natomiast część protetycz-

ściwego czasu pracy gabinetowej oraz znacznie zwiększa jej pre-

nym SmileLab – Karol Pudło, Filip Pudło oraz Zirkonart, Dominik

rzędzi telestomatologicznych przyczynia się do ograniczenia wła-

na przy współpracy z Laboratorium Protetyczno-Ortodontycz-

cyzję. Wykorzystanie wewnątrzustnego skanowania do cyfrowego

Gliniecki.

planowania leczenia, na podstawie oprogramowania CAD/CAM

umożliwia szczegółowe dopasowanie pracy protetycznej przed
jej osadzeniem. Technologie te przyczyniają się do poprawy wyników leczenia i usprawniają komunikację na linii lekarz-technik. Za-

stosowanie mostów natychmiastowych ma znaczący wpływ na

komfort pacjenta oraz przyczynia się do lepszego przygotowania
warunków protetycznych pod wykonanie pracy ostatecznej. Na-

leży jednak pamiętać, że nie każdy przypadek kliniczny kwalifikuje
się do leczenia z użyciem technologii cyfrowych. Konieczny jest
odpowiedni dobór pacjenta i zrozumienie nowo opracowanych

technik i ograniczeń, aby zapewnić wysoki wskaźnik sukcesu oraz
eliminację potencjalnych powikłań [11].
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