
Aby odtworzy! utracon" funkcj# $u-
cia, trzeba dok%adnie pozna! oczekiwania 
pacjenta, który w%a&nie szuka najlepsze-
go dla siebie rozwi"zania. Lekarz denty-
sta stanowi 'ród%o informacji i(jest dro-
gowskazem dla potrzebuj"cego pomocy 
w(wybraniu najlepszej dla siebie opcji, 
a(te, które mamy do(wyboru jako lekarze 
denty&ci s" bardzo bogate. Od najprost-
szych rozwi"za), jak protezy osiadaj"ce 
ca%kowite po(skomplikowane rekonstruk-
cje oparte na(implantach. Ró$ni" si# one 
w(komforcie u$ytkowania i(mo$liwo&ciach 
podparcia tkanek mi#kkich twarzy. W%a-
&nie na(ten czynnik nierzadko zwraca si# 
du$" uwag# przy rekonstrukcjach, aby 
nie tylko odbudowa! utracone uz#bie-
nie, lecz stworzy! odpowiednie podpar-
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Wspó"czesna stomatologia 
oferuje pacjentom mnogo$% 

opcji. Jednak cel jest jeden  
– odtworzenie funkcji i&estetyki. 
Drogi doprowadzaj'ce do&tego celu 
cz!sto ró(ni' si! mi!dzy sob', 
co&nie oznacza, (e&s' lepsze czy 
gorsze. Ich wybór nale(y do&lekarza 
i&najcz!$ciej podyktowany jest jego 
do$wiadczeniem z&uwzgl!dnieniem 
potrzeb i&(ycze# pacjenta, jego 
budowy anatomicznej i&stanu 
ogólnego organizmu.
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cie dla warg i(policzków pacjenta w(celu 
poprawy jego wygl"du, samopoczucia 
oraz codziennego funkcjonowania.

Problem stanowi" pacjenci ze(znaczn" 
atro*" szcz#k, gdzie tradycyjne uzupe%-
nienia ruchome nie funkcjonuj" ze(wzgl#-
du na(mierne warunki pola protezowane-
go. Przy potrzebie znacznej rekonstrukcji 
wyrostków z#bodo%owych nie zawsze 
warto decydowa! si# na(skomplikowa-
ne zabiegi sterowanej regeneracji tkanek. 
S" one obci"$aj"ce i(cz#sto bolesne dla 
pacjenta oraz znacznie wyd%u$aj" czas 
leczenia protetycznego. Maj"c na(ce-
lu dobro pacjenta i(uwzgl#dniaj"c jego 
oczekiwania i(cz#sto stan ogólny, mo$na 

protez osiadaj"cych na(wymaganym po-
ziomie. Równie$ wygl"d pacjentki spo-
wodowany ich zu$yciem by% dla niej nie-
satysfakcjonuj"cy (zdj. 2 i(3). Po(rozmowie 
i(dok%adnym badaniu ustalono plan lecze-
nia, który opiera% si# na(jak najmniejszej in-
wazyjno&ci i(mo$liwie skróconym czasie 
rehabilitacji oraz uzyskaniu maksymalnie 
estetycznego i(stabilnego w(czasie efektu. 

Plan zak%ada% wykonanie górnej prote-
zy overdenture przykr#canej na(7(implan-
tach jako uzupe%nienie sta%e, odbudowu-
j"ce zarówno z#by, jak i(tkanki wyrostka 
z#bodo%owego oraz dolnej protezy opar-
tej na(4(implantach jako protezy overden-
ture na(teleskopach.

zaproponowa! prace oparte na(implan-
tach, które odbudowuj" zarówno utraco-
ne z#by, jak i(pozosta%e tkanki wyrostków 
z#bodo%owych. 

Opis przypadku
Pacjentka, 68 lat, zg%osi%a si# w(celu uzu-

pe%nienia braku górnych z#bów i(wymia-
ny protezy dolnej. Obecne protezy nie 
satysfakcjonowa%y jej i(nie zapewnia%y 
odpowiedniej funkcji $ucia. Ich estetyka 
równie$ by%a na(niskim poziomie z(racji 
zu$ycia. Dolne z#by nie rokowa%y na(d%u-
gotrwa%e utrzymanie jako *lary protetycz-
ne (zdj. 1). Znaczna atro*a wyrostków z#-
bodo%owych uniemo$liwia%a utrzymanie 
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Leczenie
W(pierwszej fazie leczenia dokonano 

sanacji jamy ustnej poprzez usuni#cie 
z#bów dolnych oraz dok%adne oczysz-
czenie z#bodo%ów. Na(tej samej wizycie 
wykonano osteoplastyk# wyrostka z#-
bodo%owego $uchwy w(odcinku przed-
nim oraz wszczepiono 4(implanty An-
kylos w(okolicach z#bów 33, 31, 41, 43. 
W(trakcie zabiegu laboratorium tech-
niczne uzupe%ni%o w(starej protezie bra-
kuj"ce z#by, aby pacjentka mog%a u$yt-
kowa! j" jako prowizorium (zdj. 4).

Dwa tygodnie pó'niej wszczepiono 
7(implantów Ankylos d%ugo&ci 8(mm 
w(górnej szcz#ce. W(okolicy z#bów 17, 
16, 14, 12, 23, 25, 26. Miejsca odpowia-
daj"ce implantacji w(protezie odci"$o-
no, aby nie wywiera%a niepo$"danego 
nacisku na(okolice wszczepów (zdj. 5). 
W(trakcie obu zabiegów pacjentka by-
%a poddana antybiotykoterapii oko%oza-
biegowej z(zastosowaniem klindamy-
cyny 300(mg co(8(godzin, zaczynaj"cej 
si# na(dzie) przed zabiegiem i(kontynu-
owanej przez 5(dni.

Po(3(miesi"cach od za%o$enia implan-
tów w($uchwie ods%oni#to je i(za%o$ono 
&ruby goj"ce, protez# pod&cielono mi#k-
kim elastycznym materia%em pod&ciela-
j"cym, uzyskuj"c jej stabilizacj#. Po(2(ty-
godniach to samo zrobiono w(szcz#ce  
(zdj. 6 i(7). Dzi#ki tej tymczasowej stabili-
zacji protez wraz ze(stosowaniem mi#k-
kiej diety uzyskano dodatkowy wzrost 
integracji implantów, stosuj"c trening 
ko&ci. Technika ta pozwala na(zag#sz-
czenie struktury kostnej wokó% implan-
tów dzi#ki niewielkim si%om przyk%a-
danym do(implantów. Trening trwa% 
8(tygodni. 

Po(tym czasie przyst"piono do(ko-
lejnych faz protetycznych – ustalenia 
p%aszczyzny protetycznej i(wysoko&ci 
zgryzu, jak i(okre&lenia uwypuklenia tka-
nek mi#kkich za(pomoc" woskowych 
wzorników (zdj. 8) oraz rejestracji po%o-
$enia szcz#ki za(pomoc" %uku twarzo-
wego (zdj. 9–11).

Za(pomoc" indywidualnych %y$ek 
akrylowych pobrano wyciski mas" poli- 
eterow" metod" otwart" (zdj. 12–18). 
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go&ci z#bów oraz ukszta%towania tka-
nek mi#kkich twarzy podczas ruchów 
mimicznych i(mowy (zdj. 46–51), górn" 
nadbudow# przykr#cono do(implantów 
(zdj. 52), otwory wype%niono gutaperk", 
aby nie by%o pustej przestrzeni w(prote-
zie oraz ze(wzgl#du na(antyrotacj# &rub 
mocuj"cych (zdj. 53). Nast#pnie zamkni#-
to je adhezyjnie materia%em kompozyto-
wym i(dok%adnie wypolerowano (zdj. 54). 
Dzi#ki zastosowaniu powy$szej metody 
rekonstrukcji implantoprotetycznej mo$-
na w(sposób przewidywalny, szybki oraz 
ma%oinwazyjny zaproponowa! pacjen-
tom estetyczny i(funkcjonalny u&miech 
(zdj. 55 i(56).

metalow" z(u$yciem cementu Nimetic 
(zdj. 32 i(33), która stanowi%a podbudow# 
dla przysz%ej protezy. Z(tak przygotowa-
nymi konstrukcjami pobrano wyciski ma-
sami polieterowymi i(przekazano je do(la-
boratorium.

Kolejny etap zak%ada% prób# licowania 
protez, sprawdzenie prawid%owej p%asz-
czyzny protetycznej, testy fonetyczne 
(zdj. 34–38) oraz ostateczne ustalenie re-
lacji przestrzennej szcz#ki i($uchwy.

Na(kolejn" wizyt# laboratorium przy-
gotowa%o gotowe protezy (zdj. 39–42), 
które za%o$ono na(%"czniki znajduj"ce 
si# w(ustach (zdj. 43–45). Po(sprawdze-
niu poprawno&ci okluzji, kszta%tu i(d%u-

Na(kolejnej wizycie zosta%y zainstalowane 
%"czniki typu Base Abutment do(górnych 
implantów z(u$yciem kluczy akrylowych 
(zdj. 19–23). Przymierzono frezowan" pe%-
nocyrkonow" konstrukcj# (zdj. 24 i(25) 
oraz za(pomoc" cementu Nimetic wkle-
jono (zdj. 26) j" na(czapki %"czników, aby 
uzyska! pasywne dopasowanie cz#&ci 
protetycznych (zdj. 27–29). Dolne %"cz-
niki jako pierwotne filary teleskopowe 
w(systemie Syn Cone zosta%y zainstalo-
wane na(implantach równie$ z(zastoso-
waniem klucza akrylowego, aby uzyska! 
wymagan" równoleg%o&! *larów (zdj. 30 
i(31), nast#pnie po(przymierzeniu zasi#gu 
czapek(z%otych wklejono je w(konstrukcj# 
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