
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddaję Państwu kolejny numer 
“Implantologii Stomatologicznej”, w którym tra-
dycyjnie już publikujemy nie tylko artykuły kli-
niczne, ale i staramy się zaprezentować bieżące 
sprawy Stowarzyszenia. 

Od wydania ostatniego numeru czasopisma 
konsekwentnie realizujemy program Curriculum 
Implantologii, mamy również kilka nowości, któ-
re wpływają na rozwój Stowarzyszenia.

Polecam Państwa uwadze udział w Ogólnopol-
skiej Kampanii Polska mówi aaa, która towarzyszy obchodom Światowego Dnia Zdrowa Jamy Ustnej. 
Jako ambasador Kampanii serdecznie zachęcam do czynnego wspierania tej inicjatywy.

Druga połowa roku również zapowiada się aktywnie. Szczególnie zachęcam Państwa do udziału  
w organizowanej przy współpracy PSI Sesji Implantologicznej podczas 2. Kongresu Unii Stomatologii 
Polskiej, która towarzyszy targom CEDE w Poznaniu. Mam nadzieję, że podczas targów będzie miała 
polska premiera 1. wydania „Słownika Implantologicznego ICOI”.

Jak zawsze zapraszam także do udziału w Konferencjach, które PSI i „Implantologia Stomatologiczna” 
obejmują  patronatem naukowym  i prasowym: konferencji z udziałem prof. Marcusa Hurzelera, Neo 
Euro Symposium, Polfaces 2018, Kongresie Bego, Lubelskim Forum Implantologicznym czy CEIA, któ-
re odbędą się w tym roku.

W grudniu natomiast odwiedzi nas prof. Konstantinos Valavanis, który poprowadzi Weekend Między-
narodowy Curriculum Implantologii oraz warsztaty dla kandydatów zamierzających przystąpić do eg-
zaminów międzynarodowych umiejętności implantologicznych w roku 2020.    
    

          Redaktor Naczelny
          dr n. med. Mariusz Duda
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Praca na uczelni, własna praktyka, przewodnictwo naukowe  
w wielu kongresach, docenienie przez światowe (w tym FDI)  
i europejskie gremia naukowe, doskonała rozpoznawalność w 
kraju. Po co właściwie Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 
prof. Marzenie Dominiak?

Prof. Marzena Dominiak: Traktuję to jako wyzwanie i kolejny 
etap rozwoju, ale może wypadałoby odwrócić tezę i zapytać, co 
Marzena Dominiak może dać Polskiemu Towarzystwu Stomato-
logicznemu? Myślę, że wiedza i doświadczenia ostatnich lat dają 
mi legitymację do zarządzania najstarszym krajowym stomato-
logicznym towarzystwem naukowym, natomiast w żadnym wy-
padku nie można mówić o tej pracy jako o „one man show”. PTS 
to projekt wybitnie zespołowy. Nie podjęłabym się kierowania to-
warzystwem, gdybym nie wiedziała, że otrzymam wsparcie ludzi, 
którym zależy na tej organizacji, a przede wszystkim na jej rozwo-
ju. Byłam mocno zbudowana tuż po wyborach, kiedy otrzymałam 
setki wiadomości, telefonów z całego świata ze słowami otuchy, 
życzliwości, ale i deklaracjami chęci współpracy, często od osób, 
które z PTS nigdy nie miały nic wspólnego. To umocniło mnie  
w przekonaniu, że mamy szansę zrealizować nasze założenia. 

Czy to jednak nie największe i najtrudniejsze z wyzwań w ostat-
nim czasie? Organizacja – delikatnie mówiąc – straciła w oczach 
lekarzy dentystów. Słychać głosy, że brakowało wizji, aktywno-
ści, co świetnie wykorzystały towarzystwa tematyczne wygry-
wając walkę o członków. Bierze Pani pod uwagę, że PTS może 
być rysą na zawodowym wizerunku?

Prof. Marzena Dominiak: Tego może bać się wyłącznie osoba, 
która nie planuje nic robić. Nie tylko ja, ale wszyscy członkowie Za-
rządu Głównego i Prezydium zdajemy sobie sprawę, że potrzeba 

Prof. Marzena Dominiak: Dobry wizerunek PTS osiągniemy wyłącznie ciężką pracą

wiele wysiłku, aby zbudować zaufanie nie tylko lekarzy, ale całej 
branży. Tego nie zrobimy w miesiąc, tego nie zrobimy siedząc 
za biurkiem. PTS ma ogromny potencjał, który należy obudzić.  
W pierwszych tygodniach po objęciu stanowiska odbyłam dzie-
siątki spotkań, przyjmując rolę uważnego słuchacza. Oczywiście, 
nie brakowało krytyki - na to nie miałam wpływu, ale wszystkie 
opinie pozwalają zrozumieć, czego branża oczekuje od takiej 
organizacji jak PTS. Z rozmów płynęła jednak przede wszystkim 
nadzieja. Dostaliśmy szansę, oczekujemy, że dostaniemy czas na 
realizację celów, dopiero potem oddamy się pod ocenę.

PTS w ciągu najbliższych lat będzie silnym towarzystwem po-
nieważ...?

Prof. Marzena Dominiak: Ponieważ, będzie spełniało oczekiwania 
członków, głównie w zakresie dostarczania wiedzy na najwyższym 
poziomie. Banałem jest mówienie, że stomatolodzy muszą się roz-
wijać, niezależnie od specjalizacji, ale tak po prostu jest. Natomiast 
ważne jest, aby rozwijać się zgodnie ze światowymi kanonami na-
uki i praktyki. PTS może, a nawet powinno, pełnić rolę przewodni-
ka w procesie edukacji na każdym etapie, z pewnością będziemy 
do tego dążyć, również na poziomie lokalnym poprzez Oddziały 
PTS. Akademia Wiedzy i Praktyki, szkolenia podyplomowe typu 
„master”, Kongres Unii Stomatologii Polskiej, kursy certyfikujące, 
nowoczesne czasopisma, dostępne również online, granty - to 
narzędzia, które nam do tego posłużą. 
PTS z powodzeniem może pełnić rolę ośrodka referencyjnego  
w zakresie wiedzy i profilaktyki, szeroko rozumianej promocji 
zdrowia jamy ustnej. Mamy ekspertów, którzy mogą przekazywać 
wiedzę na każdym poziomie, również tę podstawową z punktu 
widzenia pacjentów. Mogą także kształtować szeroko rozumianą 
politykę zdrowotną państwa, nie tylko na zasadzie nic o nas bez 
nas, ale także dlatego, że dożyliśmy czasów, w których dyskusja 
ze stomatologiem o problemach kardiologicznych czy onkolo-
gicznych jest jak najbardziej na miejscu.  
Nie wyobrażam sobie prowadzenia edukacji bez współpracy 
z przemysłem stomatologicznym. Znak akceptacji PTS ma być 
silnym dowodem na skuteczność konkretnego produktu, nie 
symboliczną naklejką. Chcemy, aby stomatolodzy byli dumni ze 
swojego członkostwa i czuli, że im się to opłaca. Mam tu na my-
śli również młodych stomatologów, którzy również znaleźli się  
w strukturach PTS i - mam nadzieję - będą napędzać jego rozwój, 
równocześnie udowadniając, że nie zamykamy się na współpracę 
z nikim. 

Ambitne cele szkoleniowe otwierają pole do rywalizacji z tema-
tycznymi towarzystwami naukowymi oraz innymi podmiotami 
edukacyjnymi. Nie ma obawy, że bitwa o uczestnika na i tak bar-
dzo mocno konkurencyjnym rynku zakończy się fiaskiem?

Prof. Marzena Dominiak: Obserwując to, w jaki sposób rozwija 
się idea integracji naukowej towarzysząca Kongresowi Unii Sto-
matologii Polskiej, który odbywa się przy CEDE, nie mam takich 

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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obaw. Nikt nie ma monopolu na wiedzę, a stomatologia staje się 
coraz bardziej interdyscyplinarna. Każdy musi realizować własne 
cele statutowe czy biznesowe, natomiast poza tym współpraca 
jest możliwa. Na końcu zawsze decyduje poziom i opinie uczest-
ników. To one określają stopień sukcesu każdego wydarzenia edu-
kacyjnego. Nie wyobrażam sobie realizować szkoleń podyplomo-
wych, takich jak master implantologii czy master ortodoncji bez 
ekspertów, którzy na co dzień aktywnie działają w towarzystwach 
czy organizacjach tematycznych. Ba, wielu z nich znalazło się  
w strukturach PTS. Nie zapominajmy jednak, że zdecydowaną 
większość praktyków stanowią lekarze bez specjalizacji. To głów-
nie dla nich szykujemy ofertę edukacyjną. 

Wspominała Pani, że widzi PTS również jako towarzystwo, któ-
re powinno docierać z wiedzą do pacjentów. Czy to oznacza, że 
stomatologów będziemy widzieć częściej w tzw. śniadaniów-
kach i pasmach informacyjnych popularnych telewizji?

Prof. Marzena Dominiak: Mamy wiedzę, mamy ludzi, dlaczego 
ich nie wykorzystać? Nie mam wątpliwości, że mogą być alterna-
tywną dla nieuporządkowanych i nie zawsze wiarygodnych infor-
macji, które dostarcza Internet. PTS może edukować, ale będzie 
także inspirował, dlatego wraz z Naczelną Izbą Lekarską, Be Acti-
ve Dentist i ewiDENTniepr realizujemy – po raz pierwszy w kraju  
w takim zakresie – kampanię „Polska mówi aaa” (www.polskamo-
wiaaa.pl), wspierającą obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy 
Ustnej (World Oral Health Day). 20 marca to znakomita okazja, aby 
komunikację w zakresie zdrowia jamy ustnej uwypuklić w ogólno-
polskiej przestrzeni medialnej. Dentyści, pedagodzy w przedszko-
lach i szkołach, samorządowcy - te wszystkie grupy powinny być 
gotowe do upowszechniania podstawowej wiedzy o profilaktyce. 
To jest w interesie  nas wszystkich. W ramach kampanii udostęp-
nimy mapę małych i dużych inicjatyw oraz materiały edukacyjne. 
Będziemy inspirować do realizowania projektów niezależnie od 
zasięgu. Inicjatywą mogą być tak samo bezpłatne przeglądy, spo-
tkanie z dziećmi w szkole, wydanie broszury, audycja w lokalnym 
radiu, prelekcja na Uniwersytecie III Wieku czy spontaniczny flash 
mob. Każdy pomysł zwracający uwagę na konieczność zrozumie-
nia, że od zdrowych zębów zaczyna się zdrowie ogólne jest dobry. 
Promocję zdrowia jamy ustnej będziemy w najbliższych latach 
realizować także przez akcje społeczne i charytatywne, a jednym 
z projektów będzie Bal Stomatologa, który mam nadzieję dodat-
kowo pozwoli na integrację środowiska. 

Co oprócz kampanii „Polska mówi aaa” jest bieżącym priorytetem?

Prof. Marzena Dominiak: Czekamy na dokumentację od poprzed-
nich władz towarzystwa, która pozwoli nam na przeprowadzenie 
audytu księgowo-prawnego (wywiad przeprowadzany był pod 
koniec stycznia 2018 r. - przyp. red.). Mówiąc brutalnie, musimy 
wiedzieć na czym stoimy. W tej chwili unikamy nawet pytań  
o przyszłość wysokości składki. Pilnymi zadaniami są m.in. ujed-
nolicenie księgowości – jednej dla wszystkich oddziałów PTS czy 
uruchomienie nowej strony internetowej, otwarcie się na nowych 
członków, pokazanie naszych celów, udowodnienie, że chcemy 
zmian. Musimy także uporządkować nasze umowy o współpracę 
z innymi organizacjami, również zagranicznymi. Pierwsze robocze 
spotkanie pozwoliło ustalić strukturę PTS. Wybraliśmy wiceprezy-
dentów w osobach: prof. Tomasza Konopki, prof. Ingrid Różyło-
-Kalinowskiej i dra Wojciecha Bednarza. Przewodniczących mają 
już Komisje Problemowe w ramach Akademii Wiedzy i Praktyki czy 
Komitet ds. Współpracy. Wszyscy znają swoje zadania i cele, a więc 
do pracy. To najkrótsza droga do dobrego wizerunku. 

Pani Profesor, od listopada dołączyła Pani do grona wykładow-
ców Curriculum Implantologii PSI. Jak ocenia Pani tę wielo-
ośrodkową formę szkolenia? 

Prof. Marzena Dominiak: To jej główna zaleta. Wieloośrodkowa 
forma szkolenia jest gwarancją tak ważnej interdyscyplinarności.  
Z pożytkiem dla uczestników Curriculum jest, fakt iż ośrodki spe-
cjalizujące się w różnych zagadnieniach przekazują swoje do-
świadczenia zawodowe i kliniczne. To zdecydowanie poszerza 
perspektywę, pozwala na szerszą wymianę doświadczeń, spo-
strzeżeń. 

Czym charakteryzuje się Pani ośrodek?   Na co zwraca Pani naj-
większą uwagę podczas swoich zajęć?

Prof. Marzena Dominiak: W moim ośrodku pracujemy zgodnie  
z ideą „The tissue is the issue but the bone set the tone”. Bardzo 
ważne jest zrozumienie morfologii i fizjologii tkanki łącznej, tylko 
dzięki temu można prawidłowo nią zarządzać. Bez tkanki miękkiej 
nie odbudujemy kości, kość jest nam potrzebna dla podparcia 
tkanki miękkiej. Bez współdziałania nie będzie efektu terapeutycz-
nego. Szczególnie zwracam uwagę na cześć kliniczną podpartą 
wiedzą, ale równie ważne jest sprawdzenie wiedzy tej najśwież-
sze, ponieważ to znakomicie pokazuje kto co zapamiętał.

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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 „Polska mówi aaa” - to hasło pierwszej ogólnopolskiej kampanii 
promującej obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (20 
marca), którą wspólnie zaplanowali: Polskie Towarzystwo Stoma-
tologiczne, Naczelna Izba Lekarska, Be Active Dentist oraz agen-
cja ewiDENTniepr.pl. Organizatorzy chcą, aby kampania zainspi-
rowała m.in. stomatologów, higienistki, pedagogów czy władze 
samorządowe do podejmowania inicjatyw upowszechniających 
zdrowie jamy ustnej. 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (World Oral Health Day) 
obchodzony 20 marca od lat przebija się z różnym skutkiem do 
świadomości Polaków, w tym przedstawicieli środowiska stoma-
tologicznego. Zdaniem organizatorów, święto ma ogromny po-
tencjał komunikacyjny, który warto wykorzystać m.in. do promo-
cji profilaktyki zdrowia jamy ustnej. Wspólny projekt ma na celu 
przede wszystkim mobilizować do podejmowania różnorakich 
inicjatyw temu poświęconych. 
Dlaczego „Polska mówi aaa”? Jak tłumaczą organizatorzy, to naj-
prostsze nawiązanie do tegorocznego hasła Światowego Dnia 
Zdrowia Jamy Ustnej – „Say Ahh. Think mouth, think health.”, wy-
myślonego przez Światową Federację Dentystyczną FDI. 
Filarem kampanii jest internetowa www.polskamowiaaa.pl, którą 
należy traktować jako hub dla małych i dużych akcji podejmo-
wanych w całej Polsce. Każdy, niezależnie czy jest właścicielem 
gabinetu, pracującą w nim higienistką lub asystentką czy peda-
gogiem w przedszkolu/szkole, będzie mógł bezpłatnie zgłosić 
swój projekt i osadzić go na mapie kampanii. Inicjatywą może być 

Polska powie „aaa” w Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca)

zarówno dzień bezpłatnych przeglądów, pogadanka w szkole, jak  
i debata czy konferencja. Informację o projektach będą podawa-
ne w świat, również poprzez social media. Najlepsze akcje zostaną 
szczegółowo opisane i promowane. 
Poprzez stronę będzie można także pobrać oficjalne materiały 
kampanii oraz ulotki i broszury informacyjne, również te oficjalne 
pochodzące z FDI, przetłumaczone na język polski.
Kampania, w zakresie ogólnopolskim, zostanie wykorzystana do 
podkreślania znaczenia profilaktyki, odczarowania mitów związa-
nych z leczeniem, pokazania, że polskie gabinety są nowoczesne, 
bezpieczne, a cała branża nastawiona na rozwój i poprawę stan-
dardów leczenia. 
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to najważniejsze święto 
stomatologiczne obchodzone na całym świecie, którego głów-
nym celem jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu zdrowia 
jamy ustnej, także w kontekście ekonomicznym oraz promowanie 
profilaktyki. Święto trafiło do kalendarza dzięki staraniom Świato-
wej Federacji Dentystycznej FDI w 2007 roku. 
„Polska mówi aaa” – jak dołączyć do kampanii
• zaplanuj inicjatywę wspierającą promocję zdrowia jamy ustnej
• wejdź na www.polskamowiaaa.pl (od 20 lutego)
• dodaj projekt na mapę kampanii, po jego zakończeniu zrób 

update informacji, wrzuć zdjęcia, filmy - najlepsze będziemy 
promować!

• pobierz materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, broszury – roz-
wieś je w gabinecie, rozdaj pacjentom)

• pobierz grafiki i wykorzystaj je w social media
• promuj oficjalne hasztagi kampanii: #aaa #polskamowiaaa 

#SayAhh#ThinkMouthThinkHealth
Jaką inicjatywę zgłosić na mapę kampanii?
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej można wykorzystać m.in. 
do:
• organizacji dnia bezpłatnych wizyt/porad
• wizyty w sąsiedzkim przedszkolu lub szkole lub zaproszenia 

dzieci do gabinetu
• przeprowadzenia konkursu dla pacjentów
• organizacji konferencji, debaty
• nakręcenia spotu promocyjnego
• wizyty w redakcji lokalnych mediów
• organizacji akcji charytatywnej
Każdy pomysł promujący zdrowie jamy ustnej jest dobry!

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Implantologia w twojej praktyce
Curriculum Implantologii PSI/ICOI 10+2  
licencja Praktyka Implantologiczna PSI

Curriculum Higienistki 
i Asystentki Implantologicznej
– certyfikat PSI/ADIA

Międzynarodowy Egzamin
Umiejętności Implantologicznej
Fellowship ICOI

Diplomate ICOI

„Implantologia Stomatologiczna”
- 6 pkt MNiSzW

Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI

Expert program PSI

www.psi-icoi.pl
www.implantologiastomatologiczna.pl

Szczegółowy harmonogram i procedura 
przygotowania do egzaminu

www.psi-icoi.pl

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY UMIEJĘTNOŚCI 
IMPLANTOLOGICZNEJ 

Certyfikat Umiejętności 
Implantolog Fellowship ICOI

Certyfikat Umiejętności – Implantolog 
Ekspert ds. implantologii stomatologicznej

Diplomate

FELLOWSHIP

DIPLOMATE

2 LATAdoświadczenia w implantologii

4 LATAdoświadczenia w implantologii

4 LATApo ukończeniu studiów

6 LATApo ukończeniu studiów

2 LATAczłonkostwa w PSI/DGOI/ICOI

2 LATAczłonkostwa w PSI/DGOI/ICOI

WYKAZ PRZYNAJMNIEJ 50wszczepionych implantów lub 20 przypadków, 
w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi

WYKAZ PRZYNAJMNIEJ 200wszczepionych implantów lub 70 przypadków, 
w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi

DOKŁADNA DOKUMENTACJAfotograficzna 10 z nich

DOKŁADNA DOKUMENTACJAfotograficzna 10 z nich

PREZENTACJAw programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentu-
jących 1 przypadek

PREZENTACJAw programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentu-
jących 1 przypadek

www.psi-icoi.pl

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS



Implantologia w twojej praktyce
Curriculum Implantologii PSI/ICOI 10+2  
licencja Praktyka Implantologiczna PSI

Curriculum Higienistki 
i Asystentki Implantologicznej
– certyfikat PSI/ADIA

Międzynarodowy Egzamin
Umiejętności Implantologicznej
Fellowship ICOI

Diplomate ICOI

„Implantologia Stomatologiczna”
- 6 pkt MNiSzW

Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI

Expert program PSI

www.psi-icoi.pl
www.implantologiastomatologiczna.pl



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 201816

W dniach 8-10 czerwca 2017 r. w Krakowie miał miejsce 10. Mię-
dzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI, podczas którego odbyły się 
egzaminy Międzynarodowych Umiejętności Implantologicznych 
Fellowship I Diplomate.  Będąc wieloletnim członkiem PSI i leka-
rzem, który zajmuje się chirurgią stomatologiczną i implantologią 
od ponad 20 lat stwierdziłem, że cennym doświadczeniem będzie 
poddanie swoich umiejętności ocenie przez grono uznanych spe-
cjalistów. Oprócz tego, forma egzaminu pozwala na zapoznanie się 
z pracami innych kolegów.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu 
Fellowship jest posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia 
w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz przedstawienie 
wykazu 50 wszczepionych implantów oraz 10 przypadków, w któ-
rych zastosowano leczenie implantoprotetyczne z minimalnym 
12 miesięcznym okresem obserwacji. Każdy z przystępujących do 
egzaminu kandydatów musiał przygotować prezentację swoich 

Mój Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship

My International Fellowship Examination in Oral Implantology

E D U K A C J A

Arkadiusz Makowiecki

przypadków, a następnie przedstawić ją w trakcie egzaminu przed 
komisją oraz w obecności innych zdających. W trakcie wystąpienia 
członkowie Komisji zadawali zdającemu pytanie związane z prezen-
towanymi przypadkami, jak również dotyczące różnych aspektów 
leczenia impantoprotetycznego. Lekarz prezentujący swoje przy-
padki oprócz omówienia procesu leczenia musiał również uzasad-
nić i obronić wybraną przez siebie metodę rozwiązania problemu 
pacjenta. Mimo przyjaznej, koleżeńskiej atmosfery nie było mowy o 
taryfie ulgowej, a zadawane pytania nie zawsze były wygodne dla 
zdającego.  Stąd mimo wszystko egzaminowi towarzyszył lekki stres 
i związane z nim emocje. Na pewnym etapie rozwoju zawodowe-
go nie można już sobie pozwolić na ,,przyłapanie” na braku wiedzy. 
Wiedzy, która w przypadku lekarza operatora oprócz doświadcze-
nia i zdolności manualnych jest podstawowym narzędziem pracy. 
Uważam, że przystąpienie do egzaminu Umiejętności Implantolo-

lek. dent. Arkadiusz Makowiecki
ARMADENT, Plac Matejki 2/4, 31-157 Kraków 
e-mail: biuro@cybernet.com.pl 

ryc. 1



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 2018 17

gicznych oraz jego zdanie jest cennym doświadczeniem, zarówno 
dla poczatkujących jak i doświadczonych implantologów, gdyż 
daje możliwość obiektywnego zweryfikowania swoich umiejęt-
ności oraz nowy bodziec by doskonalić i rozwijać swoją praktykę 
implantologiczną. 

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka  lat 35, ząb 31 został zakwalifikowany do usunięcia ze 
względu na niekorzystne załamanie korony zęba, ocena CBCT 

(Ryc.1, Ryc.2) wykonano zabieg ekstrakcji z natychmiastową implan-
tacją (Rcs.3) wprowadzono implant o śr. 3mm i długości 10mm,  
a po 6 miesiącach odsłonięto implant techniką roll-up (Ryc.4) , za-
łożono śrubę gojącą uzyskując po 4 tygodniach prawidłowy profil 
wyłaniania (Ryc.5). Pobrano wyciski i wykonano pracę protetyczną 
– korona metal-ceramika na łączniku standardowym (Ryc.6). Po 
osadzeniu pracy wykonano RTG kontrolne oraz zdjęcia  efektu es-
tetycznego (Ryc.7). Pacjentka nie zgłaszała się na regularne kontrole 
- praca po 5 latach (Rys.8)

E D U K A C J A

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 6

ryc. 8

ryc. 7

ryc. 4 ryc. 5
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Egzamin Curriculum Implantologii 2017

1 grudnia 2017 r. w Krakowie, podczas Konferencji Pulp Fiction 
odbyła się kolejna edycja egzaminu teoretycznego w ramach 
szkolenia Curriculum Implantologii PSI.

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 35 lekarzy i wszyscy zdali egzamin po-
zytywnie.

Najlepiej egzamin teoretyczny zdali dr Dagmara Hartleb oraz  
dr Tomasz Musiej.

Wyróżnienie za egzamin praktyczny otrzymały dr Dagmara Hart-
leb oraz dr Małgorzata Bielińska.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy

E D U K A C J A
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Absolwenci Curriculum Implantologii w edycji 2016/2017

dr Małgorzata Andrzejewska
dr Paweł Baczyński
dr Ewa Balińska
dr Paulina Bielicka
dr Małgorzata Bielińska
dr Marcin Borowicz
dr  n.med. Aleksandra Brzozowska
dr n.med. Aleksandra Czernic
dr Łukasz Fiwek
dr Elżbieta Frąszczak
dr Paweł Gostomczyk
dr Katarzyna Górecka-Mazur
dr Ryszard Górkiewicz
dr Dagmara Hartleb
dr Piotr Janczy
dr Elżbieta Jasińska
dr n.med. Justyna Jurga-Stopa
dr Joanna Krzak-Kretowicz
dr Piotr Kupiec
dr Łukasz Kwolek
dr Ewa Lewandowska
dr Magdalena Lisiak-Myszke
dr Ilona Łyskawa
dr Marta Malicka
dr Tomasz Musiej
dr Kacper Polakowski
dr  n.med. Przemysław Rosak
dr Paweł Rosiński
dr Adam Siewniak
dr Michał Skrzypkowski
dr Hanna Sobczak
dr Michał Tatarynowicz
dr Monika Teślak
dr Konrad Wójcik
dr Maciej  Ziemski

E D U K A C J A



Wszystko co powinieneś wiedzieć o okluzji 
Różne szkoły, różne stanowiska ale temat jeden:

Cena wczesnej rejestracji – do 30 czerwca 2018 r.

 międzynarodowa konferencja  
 znakomici wykładowcy z całego świata  

 wykłady i warsztaty praktyczne… 

www.konferencja.info

9-10 LISTOPADA 2018,  HOTEL INTERCONTINENTAL (WARSZAWA)

D N I  O K L U Z J I

PATRONAT MEDIALNY
Rejestracja 
i informacje: 
tel. 793 199 770  
www.konferencja.info

WYKŁADOWCY 
Salvador CONGOST Andrew C.COBB Domingo MARTIN Siegfried MARQUARDT

Jan PIETRUSKI Thomas
SCHINDLER

Dorota
STANKOWSKA

Program wzorowany jest na międzynarodowych standardach AIDA (The Association of Dental Implant Auxiliaries) i umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy  
i umiejętności koniecznych do dalszego rozwoju zawodowego. Gwarantuje też długofalowe efekty lecznicze poprzez nauczenie pacjenta współpracy pod kątem 
utrzymania wzorowej higieny jamy ustnej, zapewniając równocześnie stałą możliwość kontroli w gabinecie implantologicznym.

Wraz z warsztatami hands-on zawierającymi praktyczne procedury dla asysty podczas zabiegu chirurgiczno-implantologicznego, program obejmuje elementy 
treningu z zakresu motywacji i edukacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantologicznego, uwypuklenia zagadnień związanych z estetyką śluzówkowo-
dziąsłową.

Uczestniczki kursu zdobędą praktyczną wiedzę odnośnie doboru akcesoriów higienicznych dla pacjenta, nauczą się prowadzenia prawidłowej dokumentacji 
medycznej oraz krok po kroku  poznają procedury zabiegów higienicznych przy implantach z użyciem skalera ultradźwiękowego dedykowanego do implantów, lasera 
diodowego, czy kiret implantologicznych.

Zapisy i szczegółowe informacje
PerioCare Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne, Kinga Grzech-Leśniak, 30-001 Kraków, ul. Poznańska 8/1u, tel. 604 744 604, www.facebook.com/PerioCareStomatologia/

e-mail:kursy@periocare.pl

Cel szkolenia
Curriculum przeznaczone jest dla higienistek oraz asystentek 
stomatologicznych, jak również dla pozostałych członków zespołów 
implantologicznych, których celem jest profesjonalna współpraca z lekarzem 
implantologiem oraz samodzielne przygotowanie pacjenta do zabiegów  
z zakresu periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii.
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej pracy 
w zakresie przygotowania pacjenta do zabiegu implantologicznego, asysty 
podczas zabiegu oraz opieki po implantacji. Zagadnienia zostaną przedstawione 
krok po kroku, w teorii oraz podczas warsztatów praktycznych.

Forma szkolenia
Cykl szkoleniowy Cutrriculum Higienistki Implantologicznej obejmuje  
3 nierozerwalne moduły:
moduł 1. Periocare, Kraków, 
moduł 2. Periocare, Kraków,
moduł 3. Periocare, Kraków + egzamin teoretyczny 
Ilość godzin dydaktycznych: 42 
1 moduł teoria - 8 godzin + praktyka 6 godzin
Zajęcia odbywają się w godzinach 12.00-20.00 w piątki oraz  
8.30-14.30 w soboty

CURRICULUM 
HIGIENISTKI I ASYSTENTKI 
IMPLANTOLOGICZNEJ 
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Niepowodzenia W Implantoprotetyce - zapobieganie I zarządza-
nie. Interdyscyplinarne podejście do leczenia najprostszych i naj-
trudniejszych przypadków.
Prof. Dennis Tarnow. 

Synoptycy na drugi weekend października 2017 roku prognozo-
wali złotą polską jesień, a jednoczenie wszystkim implantologom 
w Polsce towarzyszyła nutka niepewności. Jak wypadnie 13 edycja 
Sympozjum CEiA, której pierwszy dzień przypadał w piątek trzyna-
stego? Dziś możemy stanowczo stwierdzić, że organizatorzy oraz 
zaproszeni prelegenci zapewnili ponad 320 uczestnikom sympo-
zjum doskonałe edukacyjne emocje.  

Rankiem w piątek trzynastego powitał wszystkich gospodarz CEiA 
dr hab.n.med Piotr Majewski, prezentując wykład wprowadzający. 
Zobaczyliśmy między innymi, z jakimi komplikacjami możemy się 
spotkać, prowadząc leczenie implantologiczne i implantopro-
tetyczne.  Cenną konkluzją była lista kontrolna zaproponowana 
przez doc. Majewskiego, która powinna być przeanalizowana przy 
budowaniu planu leczenia, a zawierająca następujące punkty:
• czy implantować natychmiastowo?
• jaki powinien być pierwszy etap leczenia?
• jakie zastosować rozwiązanie protetyczne?
• co z okołowszczepowymi tkankami miękkimi?
• jaką zastosować procedurę regeneracyjną?

• gdzie, jakie i ile implantów zastosować?
Tuż po prof. Majewskim na scenę nowoczesnego Kampusu 
600-lecia Odnowienia UJ przy ulicy Gronostajowej 7 wkroczył 
oczekiwany przez wszystkich profesor Dennis Tarnow. Obec-
ność tak znamienitego gościa, ikony światowej implantologii, 
zawsze wzbudza zainteresowanie klinicystów. Dobrze wiemy, że 
za każdym razem możemy liczyć na nowe wytyczne pochodzące  
z najnowszych badań profesora Tarnowa oraz całego teamu klini-
ki Specialized Dentistry z Nowego Jarku. 
Dowiedzieliśmy się między innymi, że aktualnie w prywatnej kli-
nice, w której przyjmuje profesor, około 40% pacjentów stanowią 
osoby, które zmagają się z powikłaniami po leczeniu implantopro-
tetycznym.
Najczęstsze problemy to:
• brak osteointegracji 
• problem estetyczny
• zaburzona funkcja 
• brak satysfakcji pacjenta
• periimplantitis

Plan leczenia powinien zawsze być oparty o edukację, dowody 
naukowe, literaturę i badania. 40 lat temu pewien lekarz wysunął 
tezę, że każdy pacjent ma tylko jeden właściwy plan leczenia, który 
powinien być realizowany. Musimy być pewni, że nasza wiedza 
pozwala nam, najlepiej jak tylko to możliwe, zdiagnozować pro-
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blem pacjenta oraz zaplanować rozwiązanie.
„KIS” czyli keep is simple to recepta na każdy plan leczenia, która 
powinna nam towarzyszyć każdego dnia, idąc w parze z poszano-
waniem biologii.
Na kongresach widujemy piękne rekonstrukcje wieloetapowe  
o wysokim stopniu skomplikowania oraz dużym ryzyku na po-
szczególnych etapach leczenia. Zastanówmy się, czy sami byśmy 
się poddali tym wszystkim procedurom? Czy wykonalibyśmy to 
u swoich bliskich? Często odpowiedź będzie przecząca. Musimy 
być jak postać czarodzieja z bananami z pewnej przypowieści. Te 
banany to znajomość procedur. Musimy znać wszystkie, ale decy-
dować się na wykorzystanie tylko tych, najbardziej sprawdzonych 
i tych, w które wierzymy i działają w naszych rękach. 
Dziś nowoczesne leczenie implantoprotetyczne to ciągła współ-
praca protetyka, implantologa, który może być chirurgiem oraz 
ortodonty. 
Pierwsza konkluzja mówi nam o tym, że powinniśmy unikać zabie-
gów związanych z elewacją płata, gdyż jeśli taki zabieg przepro-
wadzimy, musimy się liczyć z zanikiem kości nawet do półtora mi-

limetra. Według badań, mamy też do czynienia z utratą brodawki 
od 0,7 do 2 mm. Musimy też być przygotowani na to, że może 
pojawić się pacjent, który poprosi o pewne rozwiązanie, którego 
efekt nie będzie satysfakcjonował dentysty, ale będzie podobał 
się pacjentowi. Pewne problemy można rozwiązać wykorzystując 
materiały kompozytowe, czy różową porcelanę. W sytuacji, kiedy 
mamy zanik brodawki, wynikający z braku kości pod tą brodawką, 
możemy zastosować aparat ortodontyczny i sprowokować wyrzy-
nanie zębów 7,11,12,14.  
Został przedstawiony przypadek pacjentki z problemem estetycz-
nym, dotyczącym odsłoniętego łącznika implantu w strefie es-
tetycznej. W celu poprawy profilu wyłaniania, zastosowano tutaj 
zabieg tzw. dekoronacji implantu, który jest podobny do zabiegu 

dekoronacji zęba. Polega na zdjęciu korony i łącznika oraz założe-
nie śruby zamykającej i po kilku tygodniach wykonaniu ponowne-
go odsłonięcia implantu. 
Większość problemów bierze się ze zbyt przedsionkowego 
umieszczenia implantu. Jeżeli mamy do czynienia z periimplan-
titis z jednoczesnym zbyt przedsionkowym umiejscowieniem 
implantu, to nie pozostaje nam nic innego jak usunąć implant 
3. Jeśli mamy tkanki miękkie od strony podniebiennej, to mamy 
dobre rokowanie dla dobrego efektu estetycznego, bo występu-
je bogate ukrwienie. W przypadku implantacji natychmiastowej  
w okolicach trzonowców, powinniśmy zawsze stosować śrubę 
gojącą, a nie zamykającą. Duży zębodół, a w nim implant i tylko 
śruba zamykająca, spowoduje stworzenie doskonałych warun-
ków dla rozwoju bakterii i utrudnionego gojenia. Jeśli zastosuje się 
śrubę gojącą, to powstaną lepsze warunki dla tworzenia się skrze-
pu, a co za tym idzie prawidłowego gojenia. Profesor Tarnow przy-
pomniał także, że gingiwektomia nie powoduje blizn, gdyż nie ma 
tam włókien elastycznych, jakie są w błonie śluzowej ruchomej  
i skórze, a estetyka zależy często od dobrania płaskiego transferu  
i zaprojektowania płaskiej korony 3,10,13. 
Powinniśmy także unikać koron pełnoceramicznych, gdy jest 
cienki i do tego wycięty łącznik. W takim przypadku powinniśmy 
zawsze robić korony na metalu licowane ceramiką. W przypadku 
większych defektów tkanek miękkich, technika onlay sprawdzi się 
najlepiej. Podstawą sukcesu w przeprowadzeniu tego typu za-
biegów jest uzyskanie braku ruchomości pobranego fragmentu. 
Musimy także pamiętać o tym, aby miejsce biorcze zabezpieczyć. 
Najlepiej zrobić to akrylową płytą protezy albo przezroczystą na-
kładką. Zaleca się, by nie zdejmować tej ochrony przez 48 h. Cie-
kawą wskazówką było to, by zwrócić uwagę na układanie płata 
pobranego z podniebienia, gdyż mają one pamięć swojej archi-
tektury. Może się okazać, że w miejscu, gdzie ten płat przeszczepi-
my, będziemy mieli widoczne fałdy podniebienne.
Przy kształtowaniu tkanek koroną tymczasową powinniśmy pa-
miętać, że punkt styczny każdego zdrowego zęba jest przesunięty 
dystalnie do podniebienia. 
Usuwając implant powinniśmy użyć torque 150-160 Ncm, cho-
ciaż w przypadku niektórych implantów, użycie siły powyżej 
60Ncm, może sprawić, że gniazdo implantu zostanie uszkodzone. 
Powinniśmy też wiedzieć o tym, że cienki biotyp nie jest przeciw-
wskazaniem do implantacji natychmiastowej. Po raz wtóry prof.  
Tarnow powtórzył, że nie wolno robić płata przy usuwaniu zębów, 
po to, aby pokryć zębodół 4,5,6.
Wszyscy z zapartym tchem słuchali opowieści Profesora oraz przy-
taczanych przypadków. Entuzjazm wywołała historia, która może 
wydarzyć się niemalże każdemu. Przychodzi do gabinetu pacjent 
z ułamanym siekaczem centralnym i pyta nas, jak będzie wyglądał 
w nowymi zębami.  Według Profesora wtedy każdy z klinicystów 
zaczyna tzw. Dental Dance.  Zaczynamy tłumaczyć się, że mamy 
dobrego technika i postaramy się sprostać wyzwaniu. Pamięta-
my jednak, że po usunięciu zęba następuje utrata do 50% blaszki 
policzkowej. Dobrą informacją jest fakt, że zanik kości do 1 mm  
w wymiarze przednio-tylnym, pozostaje przez pacjentów niezau-
ważony.  
Kolejny temat dotyczył tymczasowych koron, które nie powinny 
być nigdy przyklejane, a przykręcane. Dopiero ostateczne rozwią-
zanie może być przyklejone 8,15. Jeśli mamy przestrzeń między 
implantem, a kością tzw. gap, nie nakrywajmy go płatem. Profesor 
przypomniał że 80% przypadków periimplantitis, to tak naprawdę 
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cementitis, czyli pozostawiony cement w kieszonce. Aby pod-
nieść dynamikę wykładu, profesor zapytał zebranych, do jakiej po-
wierzchni przyklei się dziąsło przy implancie. Dowiedzieliśmy się, 
że do każdej, musi być jednak wyczyszczona parownicą i dosko-
nale wypolerowana oraz, że ponad 50% implantów zakładanych 
na świecie dotyczy strefy estetycznej. W przypadku konieczności 
łączenia implantów z zębami nie musimy leczyć kanałowo zęba, 
jeśli ku temu nie ma przesłanek endodontycznych. Jeśli jednak 
chcemy sprowokować wyrzynanie zębów, to powinny być one 
wyleczone kanałowo. Szybkość wyrzynania powinna wynosić 
1mm na miesiąc, a po zakończenie tego procesu należy poczekać 
2 miesiące. 
Na koniec dowiedzieliśmy się że: 
• żuchwa rośnie na szerokość i to częściej u kobiet, stąd może-

my obserwować powolne eksponowanie gwintu implantu 
od strony językowej. 

• 50% rozwiązań na implantach straci punkty styczne z zębami
• przy ekstrakcji złamanego korzenia należy wiertłem odciąć 

włókna ozębnej należy stosować indywidualizowaną śrubę 
gojącą

• należy sekwencjonować leczenie 
• integracja implantów to ich mechaniczne zablokowanie
• pomiędzy implantem a kością znajduje się kwas hialurono-

wy.

Długi i intensywny dzień dobiegał końca. Nikt jednak, ani przez 
chwilę nie pomyślał, by spojrzeć na zegarek. Panel dyskusyjny za-
kończył się ok. godziny 19.00 i uczestnicy mogli spokojnie udać 
się do swoich hoteli. To nie był jednak koniec wieczoru. Po godzi-
nie 21 w jednej z krakowskich restauracji znajdującej się w pięknej 
kamienicy Rynku Głównego w Krakowie, rozpoczęła się uroczysta 
Gala CEiA zorganizowana z okazji 85-lecia firmy Wasio Dental De-
pot.
Szampan, tort, fotobudka, to tylko niektóre atrakcje wieczoru.  
W trakcie Gali wręczono także certyfikaty ukończenia nowojor-

skiego, 2-letniego szkolenia implantoprotetycznego. Do późnych 
godzin nocnych goście wirowali na parkiecie, mając w pamięci, że 
w 2 dniu sympozjum czeka wszystkich równie intensywna porcja 
wiedzy, co dnia pierwszego.

Drugi dzień otworzył wykład dra Kornela Krasnego na temat le-
czenia powikłań oraz ich unikania, dzięki zastosowaniu kości al-
logennej. Zobaczyliśmy, że problem z zatrzymanym kłem, może 
zostać rozwiązany ortodontycznie, implantoprotetycznie lub po-
zostawiony bez ingerencji. Dr Krasny szczegółowo omówił zalety 
leczenia z użyciem bloków kostnych i fakt, że bloki w dość prosty 
i przewidywalny sposób można ustabilizować. Nie jest to łatwe  
w przypadku stosowania biomateriałów w postaci granulatu.

Kolejny wykładowca, dr Francesco Amato przedstawił krok po 
kroku plany leczenia u pacjentów z niewykształconymi siekaczami 
bocznymi.  Analizę tego typu sytuacji powinno się rozpocząć od 
doskonałej diagnostyki. Kolejnym etapem jest zwykle ortodoncja, 
a leczenie wieńczy implantoprotetyka. Dr Amato zwrócił uwagę, 
aby nie koncentrować się na utraconym zębie jaki chcemy zre-
konstruować, ale z bliska zanalizować stan przyzębia oraz poziom 
brodawek. Istotne jest, by mieć lub stworzyć, odpowiednią ilość 
miejsca na implant oraz by zachować biologiczną przestrzeń 
bezpieczeństwa, pomiędzy implantem a kością, która wynosi od 
1mm do 1,5mm. Analiza uśmiechu i estetyki odcinka przednie-
go jest kluczowa w trakcie planowania. Wszyscy zebrani byli pod 
ogromnym wrażeniem przypadków klinicznych jakie przedsta-
wiał dr Amato. Szczególne zainteresowanie wzbudził przypadek, 
rekonstrukcji siekaczy centralnych w żuchwie. Protokół, który za-
stosowano mimo, że zakończony sukcesem klinicznym, pocią-
gnął za sobą pewne konsekwencje:
• bardzo długi czas leczenia
• wiele etapów zabiegów 
• mała odległość implant-implant
• brak brodawek
• trudność w utrzymaniu higieny.
Dr Amato przedstawił alternatywne rozwiązanie, które było opar-
te o leczenie ortodontyczne. Dokonano przesunięcia wzdłuż 
wyrostka siekaczy bocznych w miejsce siekaczy centralnych oraz 
stworzono ten sposób idealne warunki implantacji w pozycjach 
32 i 42.
Przeciwwskazaniem do zastosowania takiej procedury byłaby de-
hiscencja kości w okolicy wargowej oraz cienki biotyp. Ekstruzja 
ortodontyczna może pozwolić odtworzyć anatomiczne warunki 
do zaplanowania implantacji, we właściwej orientacji względem 
sąsiednich zębów i poziomu brodawek. Prawidłowe odżywianie 
tkanek to klucz to estetyki. Im więcej tkanek miękkich mamy, tym 
lepszy efekt estetyczny możemy osiągnąć. Czasem jeden implant 
z osadzonymi na nim dwoma koronami w przypadku siekaczy 
centralnych może być złotym środkiem. Dr Amato proponuje by 
zwracać uwagę na :
• właściwy czas podjęcia leczenia (wiek pacjenta w kontekście 

wzrostu, który dla dziewczynek wynosi 15/16 lat a dla chłop-
ców 17/18 lat 

• stabilność pozycji zębów i przestrzeni międzyzębowych  
(w kontekście pozycji korzeni względem koron zębów) 

• protokół kliniczny: kiedy i jaką technikę zastosować 
• kształt zębów i ich wielkość (w kontekście wzorców wynika-

jących ze statystyk)
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• czy zamykać czy otwierać przestrzenie międzyzębowe 
• za i przeciw leczenia implantoprotetycznego (potrzeby aug-

mentacji, zbyt mało miejsca)
• rokowanie długoczasowe
• tymczasowe rozwiązania wkrótce po zabiegach 
• poziom dziąseł
• abrazje zębów

Kolejnym wykładowcą był prof. Roberto Coccetto, przedstawia-
jący badania dotyczące obserwacji zębów, które uległy ankylo-
zie. Sytuacja taka sprawia, że w kilkuletniej obserwacji, pozostałe 
zęby będą zmieniały swoje położenie, a tym samym, ekspozycję 
estetyczną, a ząb w ankylozie pozostanie nieruchomy i będzie 
widoczny jako krótszy. Dokładnie taka sama sytuacja ma miej-
sce, kiedy odtworzymy siekaczy centralny za pomocą implantu,  
a obok będzie stał naturalny ząb. Jest to ważna informacja, o któ-
rej powinniśmy pamiętać. Pacjent powinien być poinformowany, 
że konieczna może być wymiana korony po kilku lub kilkunastu 
latach ze względów estetycznych.

Dr Radosław Jadach przedstawił ciekawe przypadki komplikacji 
po leczeniu implantoprotetycznym oraz sposoby radzenia sobie 
z nimi.
Szczególnie ważne jest właściwe zaplanowanie cięcia, w przypad-
ku leczenia niepowodzeń. Musimy pamiętać, że niewłaściwe za-

planowanie może pogorszyć istniejący stan oraz wpłynąć na po-
wstanie defektu estetycznego. Przy recesjach należy unikać cięcia 
przez brodawkę oraz unoszenia brodawek, gdyż zawsze to gene-
ruje zaniki. Jeśli planujemy przeszczepy tkanek miękkich, trzeba 
pamiętać, by pobrany materiał trafił w miejsce biorcze w taki sam 
układ histologiczny. Pomiędzy okostną a błoną śluzową, możemy 
stworzyć coś na kształt blizny. Błona resorbowalna, pocięta i uło-
żona w warstwy stworzy nam gęsto upakowany kolagen, a przez 
to stabilne tkanki miękkie.

Dr Konrad Walerzak przedstawił zaawansowane techniki oparte 
o operacje dwuszczękowe. Zwrócił także uwagę na konieczność 
interdyscyplinarnego planowania leczenia. Wykorzystanie nowo-
czesnych technik multimedialnych oraz cyfrowych systemów 
analizy i planowania, pozwala przygotować szablony chirurgicz-
ne, przewidzieć zagrożenia i podzielić zadania wśród teamu spe-
cjalistów leczących danego pacjenta. Drogowskazem dla wszyst-
kich powinno się stać planowanie oparte o parametry estetyczne 
oraz tkanki miękkie, a odejście od analiz twarzoczaszki opartych  
o tkanki twarde.

Drugi dzień sympozjum dobiegł końca. Pozytywnie zmęczeni 
zastrzykiem wiedzy uczestnicy, udali się w drogę powrotną do 
domów. Kolejne, 14. już sympozjum CEiA, poświęcone Periim-
plantitis odbędzie się  w dniach 26-27 października 2018. Do zo-
baczenia!
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Godzina 5.35 piątkowy, listopadowy poranek, rozpoczynał week-
end, który zapamięta wielu. W 35 minut udało mi się pokonać od-
ległość od stolicy Wielkopolski do Warszawy.
20 min zajęła trasa z lotniska do centrum i po krótkim spacerze, 
mijając reprezentacyjne budynki przy ulicy Pięknej, mieszczące 
najważniejsze ambasady, dotarłem do hotelu Sheraton. Autor 
bestsellera „Implants In esthetic zone” zawitał do naszego kraju 
z całodzienną sesją wykładową. Drugi dzień kongresu poświęco-
nym był na warsztaty. To był także ważny dzień dla polskiej piłki 
nożnej. W holu hotelu spotkałem Pana Zbigniewa Bońka, który 
przybył na przedmeczowe spotkanie PZPN. Tego dnia bowiem 
Polska na Stadionie Narodowym podejmowała Urugwaj w meczu 
towarzyskim. 

Jak spojrzenie szwajcarskiego specjalisty z zakresu implantopro-
tetyki wyznaczy nowe standardy leczenia dla polskich pacjentów, 
mieliśmy przekonać się w ciągu najbliższych godzin.
Dr Grudner rozpoczął swój wykład od wskazania wytycznych. 
Jego zdaniem przy rekonstrukcji uśmiechu najważniejsze okazu-
ją się tkanki miękkie, a nie korony i protetyka. Szczególne miejsce 
poświęcił koncepcji „One piece crown” wedle, której pracuje od 
10 lat. 
W dalszej części wykładu zostały przedstawione czynniki wpływa-
jące na długoterminowy efekt, a są to:
• przewidywalny kształt wyrostka kostnego
• kontur tkanek miękkich 
• tkanki pokryte bliznami lub poddane w przeszłości zabie-

gom 
• utracone brodawki 
• utrata kości w wymiarze policzkowym
• zmiana koloru tkanek miękkich, tatuaże 
Doktor w takcie swoich rozważań zwrócił uwagę na ograniczenia 
wpływające na uzyskanie efektu końcowego. Poziom brodawki 
przy implancie w strefie estetycznej jest warunkowany przez po-
ziom brodawki przy istniejącym zębie. Potrzebujemy odpowied-

nią grubość kości i tkanek miękkich, aby uzyskać satysfakcjonujący 
efekt końcowy. Zalecana grubość kości między implantami po-
winna wynosić powyżej 4 mm. Ważna jest także odległość pika 
kostnego między łożami implantów, a punktem stycznym koron 
na nich osadzonych. 
Przedstawimy został schemat zarządzania procesem leczenia, któ-
ry obejmuje:
• oczekiwane rezultaty 
• potencjalne ograniczenia 
• czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia
• liczba zabiegów konieczna do osiągnięcia zamierzonego 

celu 
• szacowane koszty 
Ciekawym aspektem przytoczonym przez wykładowcę była ana-
liza grupy pacjentów tzw „ lip lifter” , którzy oceniają prace prote-
tyczne po powrocie do domu unosząc palcami wargę podczas 
mycia zębów. Analiza możliwości leczenia przed jego wykona-
niem oraz analiza wykonanej pracy i jej ograniczeń takich jak np. 
różowa porcelana, pozwala uniknąć niespodzianek i nieprzyjem-
ności. 
Ważna jest także analiza poziomu kości przed leczeniem, ponie-
waż często nie jesteśmy w stanie zlikwidować czarnego trójkąta. 
Należy pamiętać o tym, nie podnosić płata przy ekstrakcji oraz 
zawsze przecinać korzeń zęba przy ekstrakcji. Kluczowe jest tak-
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że natychmiastowe odbudowywanie zęba w wyłączeniem jego 
funkcji 3. 
Dr Ueli jest orędownikiem ruchomych tymczasowych protez, ale 
specjalnie do tego zaprojektowanych, które mają zakotwienie od 
strony językowej. Proteza tymczasowa nie może odtwarzać nic 
więcej poza zębem. Ponadto musi zawsze wyglądać gorzej niż 
ostateczna. Padła także ważna uwaga na temat terminologii. 
Dziś nie mówimy o zachowaniu wyrostka tylko zawsze o jego au-
gmentacji. 
Dr uważa, że należy implantować i augmentować od razu. Zna-
czenie ma zmiana o 1-1,5 mm w pozycjonowaniu implantów, 
gdyż implant powinniśmy umieszczać zawsze w kości i to w okre-
ślonym miejscu. 
Odpowiednia angulacja - pozycjonowanie może umożliwić albo 
uniemożliwić założenie jednoczęściowej korony. Dlatego istotne 
jest stworzenie piku kostnego pomiędzy implantami, w celu od-
tworzenia brodawek. Jeśli jest także potrzeba, to odtwarzamy pik 
poprzez augmentację. Doktor zauważył fakty wynikające z badań, 
że w platform swiching zachowujemy zaledwie tylko o 0,33 mm 
kości więcej w porównaniu w klasycznymi połączeniami. Czy za-
tem warto się tym przejmować i czy nie lepiej założyć ten zanik 
przy implantacji?
Kolejne tematy dotyczyły tkanek miękkich, a dokładniej tego, co 
widzimy po ekstrakcji, czyli zmianę biotypu z grubego na cienki.  
Zawsze należy augmentować tkanki miękkie i nie wykonywać cięć 
pionowych. Cięcie należy zawsze planować od strony podniebie-
nia, ponieważ, kiedy jest na środku to zawsze zahaczy brodawkę 
i utracimy przyczep. I oczywiście nie należy robić cięć od strony 
wargowej, bo wówczas powstają blizny.  Gojenie zależy zawsze 
od zaopatrzenia w ukrwienie i dlatego czasem cięcie robimy na 
środku, jeśli dopodniebiennie są cieńsze tkanki.

Musimy pamiętać o możliwych komplikacjach w czasie leczenia, 
szczególnie przy skracaniu czasu na gojenie. Jeśli występuje utra-
ta przyczepu to powinniśmy poczekać dłużej i dopiero potem 
augmentować. Ważnym elementem jest także zabezpieczenie 
skrzepu po zabiegu, a najważniejszą rzeczą w zabiegach regene-
racyjnych jest membrana. Potrzebujemy ok. 12 tygodni na goje-
nie tkanek miękkich i 6- 8 miesięcy, aby powstała kość 1. 

Dr Grudner omówił w kolejnej części wykładu membrany PTFE, 
które teraz mają mniejszą porowatość, a przez to mogą powodo-
wać gorsze ukrwienie. Kiedyś były one bardziej porowate i dlate-
go częściej mieliśmy do czynienia w komplikacjami w gojeniu. 
Ważne jest by pamiętać, że nie wolno kontaktować membrany  
z zębem własnym oraz że nie może być szczeliny pomiędzy 
membraną a kością. Z tego powodu używamy drugą warstwę 
jaką stanowi membrana kolagenowa. Trzeba pamiętać jednak, 
że tkanki ulegają ścienieniu i może przez nie przeświecać błona. 
Ważna jest także stabilizacja błony śruba gojącą.
Jak zdarzy nam się odsłonięcie membrany, to możemy argumen-
tować tkanki miękkie augmentatem z podniebienia. Ponadto kse-
nografty mogą nie wygenerować nam kości, gdyż będą za krótko 
chronione przez błony, dlatego tak ważny jest rodzaj biomateriału.
W przypadku plastycznego biomateriału konieczna jest plastycz-
na błona, natomiast kiedy  biomateriał jest nieplastyczy wystarczy 
błona która jest miękka. Oczywiście kluczem do sukcesu jest także 
szycie tkanek bez napięcia, gdyż nawet małe napięcie spowoduje 
zanik kości. Przy zabiegach regeneracyjnych ryzyko niepowodzenia 
wzrasta u osób palących papierosy i nadużywających alkoholu.
Jeśli mammy do czynienia z bliznami to najpierw należy je usu-
nąć, a potem modelować płat lub zakładać implant. Najlepiej au-
gmentować tkanki miękkie w każdej sytuacji. Dr Grunder położył 
nacisk na wykonywanie badania periodontologicznego przed 
każdą ekstrakcją (2-45). 

Pierwszy dzień kongresu dobiegł końca. Część uczestników po-
zostanie jeszcze w Warszawie, by wziąć udział w sobotnich warsz-
tatach. Część być może będzie 11 listopada świętować dzień 
niepodległości. Inni przejdą w marszach, których na pewno nie 
zabraknie tego dnia w stolicy.
Moje obowiązki, nie pozwoliły zostać do soboty w stolicy. Czas 
wracać do Poznania, by 11 listopada oddać się uczcie dla pod-
niebienia przy słynnych Świętomarcińskich rogalach, które zna już 
chyba cała Polska. 
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W grudniowy weekend do Warszawy przybyło około 300 stoma-
tologów oraz liczne grono Masters of Oral Implantology, reprezen-
tujących 5 kontynentów. Całodzienna sesja z drem Henrym Sala-
mą, niekwestionowanym autorytetem światowej stomatologii, to 
było wydarzenie, które wyczekuje się już kilka miesięcy wcześniej. 
W pierwszym dniu eventu, odbywał się Światowy Kongres Ma-
sters of Oral Implantology. To wydarzenie zostało zorganizowane 
pod patronatem Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie n/
Menem oraz przy współpracy z dwoma polskimi organizacjami 
implantologicznymi OSIS i PSI. 

Wykład inauguracyjny na temat periimplantitis wygłosił prof. An-
drzej Wojtowicz.
Dr Daniel Saad z Libanu omówił związek pomiędzy stanem zdro-
wia tkanek wokół implantów, a obecnością zrogowaciałej war-
stwy błony śluzowej w tym obszarze na podstawie jednorocz-
nych retrospekcyjnych badań kohortowych.
Brak zrogowaciałej błony śluzowej wokół implantu lub jej niewiel-
ka miąższość wydaje się niekorzystnie wpływać na stan żuchwy  
a w szczególności na obszar zębów trzonowych. Nie stwierdzono 
zależności wskaźnika krwawienia dziąseł przy delikatnym zgłęb-
nikowaniu ani utraty kości brzeżnej od zmian szerokości zrogo-
waciałej błony śluzowej. Stan zapalny miękkich tkanek brzeżnych 
częściej zachodził przy niewielkiej miąższości zrogowaciałej błony 
śluzowej a, w szczególności, pod jej nieobecność.
Ostatnią wykryta korelacja polegała na tym, że bruzdy wokół im-
plantu były tym głębsze, im większa była miąższość zrogowaciałej 
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błony śluzowej, co odpowiadało mniejszej obnażonej powierzch-
ni dziąseł lub/i większej grubości błony śluzowej. Ocena wpływu 
miąższości zrogowaciałej błony śluzowej na długoterminową sta-
bilizację implantów wymaga dalszych badań klinicznych.
Dr Barbara Sobczak przedstawiła porównanie flory bakteryjnej 
związanej z zapaleniem typu periimplantis u pacjentów z współ-
występującą chorobą przyzębia i niecierpiących na chorobę przy-
zębia na podstawie badań retrospekcyjnych.
Nie wykryto gatunków Agregatibacter actinomycetemcomitans 
(Aa), Prevotella intermedia (Pi) oraz Eubacterium nodatum (En) 
u osób wolnych od choroby przyzębia (0%), odnotowano je 
natomiast u pacjentów cierpiących na chorobę przyzębia (A.ac-
tinomycetemcomitans 10%, P.intermedia 7%, E.nodatum 25%). 
Liczebność każdego z porównywanych gatunków była znacząco 
wyższa u osób ze stanem zapalnym wokół implantu z towarzyszą-
cą chorobą przyzębia. C. gingivalis wykryto u 60% pacjentów bez 
choroby przyzębia i u 90% osób z chorobą przyzębia, F.nucleatum 
– stwierdzono u 40%- 60% osób z chorobą przyzębia, P.gingivalis 
– u 25% osób wolnych od choroby przyzębia oraz u 40% osób  
z chorobą przyzębia, P. micros – występowała w takich samych 
ilościach w obu grupach – 95%, T.denticola – u 25% osób wol-
nych od choroby przyzębia oraz u 40% osób z chorobą przyzębia 
a T. forsythia – u 30% osób wolnych od choroby przyzębia i u 70%  
osób z chorobą przyzębia.
Dr Mohamed Yonis omówił możliwości opracowania łoża kost-
nego dla implantu w technice „step-back” z zastosowaniem im-
plantów o zwężającym się profilu na podstawie badanie in vitro. 



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 2018 31

Wykazano, że technika wiercenia step-back wpływa korzystnie na 
stabilizację pierwotną implantów stomatologicznych. Uzyskane 
wyniki świadczą o wpływie techniki wiercenia na powodzenie 
procesu implantacji. Nowa technika pozwala pokonać problem 
niewystarczającej stabilizacji pierwotnej w procesie implantacji.
Dr Karem Ibrahim przedstawił prezentacje na temat natychmia-
stowego obciążenia. Dyskusja dotyczyła faktu, dlaczego powin-
niśmy obciążać natychmiastowo. W swojej prezentacji pokazał 

koncepcję planowania opartą o zasady budowane na bazie ocze-
kiwania danego pacjenta. 
To czego oczekują pacjenci w trakcie i po zabiegu to: brak bólu, 
brak cięcia, brak szycia, brak opuchnięcia, minimalna ilość wizyt 
oraz natychmiastowe zęby.
Dr Jerzy Perendyk przedstawił swoje 5-letnie wyniki obserwacji 
progresywnie obciążanych implantów śródkostnych wszczepio-
nych w obszarze augmentowanej zatoki szczękowej na podsta-
wie kontrolowanego prospektywnego badania klinicznego. Ba-
dania wykazały, że stopniowe, etapowe obciążenie czynnościowe 

implantów śródkostnych, wszczepionych w obrębie kości aug-
mentowanej materiałami ksenogennymi poprawia ich stabiliza-
cję wtórną. Przebudowa kości brzeżnej wokół szyjki implantów po 
etapowym obciążeniu przebiega niecharakterystycznie i ma naj-
częściej postać stabilizacji poziomu kości brzeżnej w stosunku do 
poziomu wyjściowego, ale może także przebiegać z obniżeniem 
poziomu kości brzeżnej w stosunku do poziomu wyjściowego lub 
w rzadkich wypadkach z nieznacznym ich przyrostem.
Dr Hussein Elrawy omówił różne techniki chirurgiczne wpływają-
ce na stabilizację pierwotną i wtórną implantów dentystycznych, 
na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa. Do 
przeglądu włączono pięć randomizowanych prób klinicznych, 
następnie ocenionych pod względem jakości metodologicznej 
oraz stopnia kontroli nad stronniczymi tendencjami przyjętymi 
w założeniach. Zidentyfikowano zbyt niewiele kwalifikujących się 
badań, by można było opracować ilościową analizę statystyczną 
wyników przeglądu. Odnaleziono obiecujący materiał dowodo-
wy, sugerujący, że stabilizacja implantów wszczepionych metodą 
piezoelektryczną, była większa aniżeli implantów umieszczonych 
za pomocą konwencjonalnego odwiertu. 
Dr Damir Mukhamadiev przestawił ścieżki rozwoju implantologa, 
który zwykle rozpoczyna swoje zabiegu augmentacyjne od tech-
nik GBR, a następnie rozwija swój warsztat przechodząc do auto-
gennych augmentacji kości.
Dr Michał Chrobak prezentował możliwości uzyskania zakotwie-
nia w ortodoncji za pomocą implantów zębowych. Odpowiedział  
w swoim wystąpieniu na zagadnienie: czy implanty zębowe 
można wykorzystać jako zakotwienie w ortodoncji bez ryzyka 
ich dezintegracji. Dla każdego implantu stworzono dwa modele 
symulujące sytuację przed i po osseointegracji. Implanty zostały 
obciążone siłami ortodontycznymi stałymi prostopadłymi do ich 
długiej osi w kierunku mezjalno –dystalnym o wartości 0.5, 1.0, 1.5 
I 2.5 N.
Większe wartości naprężeń odnotowano w kości otaczającej 
implanty niezintegrowane. W modelu mimicznym przed osseo-
integracją naprężenia zmniejszają się wraz ze wzrostem długości 
implantów.
Istnieją znaczące różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi na mo-
delu mimicznym I izotropowym. Wykazano, że implanty zębowe 
mogą stanowić zakotwienie w leczeniu ortodontycznym.
Dr Zvonimir Katic ze Słowenii przestawił wpływ długości cięcia 
w osteotomii na wzrost temperatury wyrostka zębodołowe-
go podczas przygotowania miejsca dla implantów. Głębokość 
wiercenia przyczynia się do zmiany temperatury, niezależnie 
od wybranej metody implantacji. We wszystkich przypadkach, 
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przy powtórnym wierceniu zaobserwowano niższe temperatury. 
Dłuższe wiertła oraz dłuższe cięcia w osteotomii prowadziły do 
wyższej temperatury wyrostka zębodołowego. Maksymalna róż-
nica temperatur pomiędzy najkrótszym i najdłuższym nacięciem  
w osteotomii wynosiła poniżej 1°C. W żadnych okolicznościach 
nie wykryto temperatury powyżej 47°C, która mogłaby spowodo-
wać martwicę kości. Spośród badanych metod implantacji, XiVE 
okazał się najbardziej skuteczny.
Dr Joao Carlos Costa da Silva omówił przewidywalność zachowa-
nia pojedynczego implantu dentystycznego umieszczonego w 
augmentowanej zatoce szczękowej na podstawie retrospekcyj-
nych badań po 9 latach od przeprowadzenia zabiegów. Pojedyn-
cze implanty ANKYLOS® oraz Straumann®, modele BL i TL, nawet 
osadzane na krańcu łuku szczękowego, na dnie zatoki poddanej 
augmentacji, niezależnie od płci, wieku, obecności nałogu niko-
tynowego, materiału wszczepu, etapowości podejścia, miejsca 
wszczepu, średnicy i wielkości implantu, jak również metody mo-
cowania protezy – cementowania lub skręcania, są niezawodnym 
sposobem rekonstrukcji szczęki. Ich skuteczność jest porówny-
walna z implantami szynowanymi, prawdopodobnie w związku 
ze zmianą fenotypu tkanki kostnej, zachodzącej pod wpływem 
materiałów wszczepu.
Dr Paweł Fudalej wystąpił z prezentacją na temat wzrostu twa-
rzoczaszki w kontekście czasu implantacji w strefie estetycznej. 
Wzrost kości czaszki trzewnej u kobiet po 16 oraz mężczyzn po 
17 roku życia jest stosunkowo niewielki i może mieć ograniczo-
ny wpływ na estetykę uzupełnień protetycznych opartych na 
implantach. Należy być ostrożnym w wyborze metody leczenia i 
terminu implantacji w przypadkach, gdy planowana jest implan-
tacja u pacjentów z tzw. uśmiechem dziąsłowym oraz u pacjen-
tów posiadających niepełne kontakty okluzyjne pomiędzy zębami 
żuchwy i szczęki.

Dr Per Tronders ze Szwecji omówił tematykę dokładności pozycjo-
nowania implantów z zastosowaniem szablonów chirurgicznych 
opartych o zęby i o tkanki miękkie w zabiegach wykorzystujących 
komputerowe planowane zabiegów implantologicznych. Tech-
nika chirurgiczna bazująca na szablonie zębów wykazuje większą 
dokładność aniżeli techniki oparte na szablonach błony śluzowej.
Dr Paul Weigl porwał publiczność zamykającą prezentacją podsu-
mowującą trendy i nowe zjawiska we współczesnej implantopro-
tetyce opatrzone symbolem „Stomatologia 4.0”
Intensywny dzień naukowy zbliżał się ku końcowi. Na uczestników 
czekała Gala Party, którą uświetniły występy żeńskiego zespółu 
Bardotka Trio, magicy światła, laserów i muzyki - Multivisual, a za-
kończył w dyskotekowych rytmach DJ Johny Bravo.

9 grudnia pośpiesznie spożyłem śniadanie w hotelowej restauracji 
i pobiegłem do sali kongresowej hotelu Westin, by nie stracić ani 
sekundy z tego niecodziennego spotkania z mistrzem Salamą.  
Dr Salama obecnie praktykuje zarówno w dużej wieloosobowej 
praktyce, jak i w samodzielnie prowadzonym gabinecie. Na wstę-
pie usłyszeliśmy o badaniach z 2010 roku, które dr Salama prze-
prowadził wspólnie z prof. Tarnowem i dr Chu na temat koncepcji 
„Dual Zone”. Sukces gwarantuje uzyskanie tzw. transition zone, 
czyli strefy kości i strefy tkanek miękkich. Ważne jest, by pamiętać 
o prawidłowym pozycjonowaniu implantu, przez co unikniemy 
niepowodzeń estetycznych oraz  by zwracać uwagę na biotyp 
dziąsła. Inne powody niepowodzeń, to błędy poczynione w pro-
cesie diagnostyki oraz niewłaściwy dobór przypadków do danych 
procedur. Przedstawiona została koncepcja „Skill driven traetment 
planning” czyli, to by każdy lekarz prowadził terapię zgodnie ze 
swoimi umiejętnościami i wiedzą. Nie oceniajmy zatem pracy 
innych lekarzy, bo nie wiemy wedle jakich koncepcji było prowa-
dzone leczenie.
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Ważne jest by kreować balans i patrzeć na cały uśmiech, a nie na 
wybiórczy fragment, jaki chcemy odtworzyć. Najwięcej, według 
mistrza Salamy, uczymy się na swoich błędach, a nie na swoich 
sukcesach. Wspomniana była zasada, mówiąca o tym, że to tkanki 
miękkie predystynują efekt estetyczny. 
Podczas osobistej rozmowy z Henrym Salamą, dowiedziałem się 
także, że wg mistrza, złoty standard na dziś dla implantoprotetyki 
to prace pełnocyrkonowe na bazie multiunitów. Ważne jest, by 
skalkulować koszty laboratorium i dopasować to do możliwości 
finasowych pacjenta. Musimy jednak bezwzględnie znać biologię, 
by na co dzień podejmować dobre decyzje. Tak więc augmen-
tujmy zawsze przestrzeń między implantem a kością w natych-
miastowej implantacji. Jeśli mamy 1mm kości to stwórzmy 2mm 
tkanek miękkich. Pokazane zostały także przypadki pozostawienia 
korzeni żywych zębów pomiędzy implantami oraz pozostawianie 
policzkowej części korzenia zęba.
Tego dnia bardzo ciekawy wykład wygłosiła także dr Agnieszka 
Laskus. Mówiła między innymi o krwawieniu podczas zgłębniko-
wania przy implantach, jako oznaki periimplantitis oraz o różnych 
technikach pokrywania recesji. Pani doktor zwróciła uwagę na 
znaczenie odżywiania płata oraz graftu. Stojąc przed rozlicznymi 
wyzwaniami, jakie stawiają zarówno trudne warunki funkcjonalne 
i anatomiczne w jamie ustnej, jak i problemy ogólnoustrojowe 
(schorzenia laryngologiczne, reumatologiczne, niedoborowe), 

oraz starając się sprostać oczekiwaniom osób zakwalifikowanych 
do leczenia implantologicznego (stałe rozwiązania protetyczne), 
terapia zespołowa wydaje się być największą szansą  i zrazem 
najbezpieczniejszą metodą na osiągnięcie wielowymiarowego  
i trwałego w czasie  sukcesu w leczeniu pacjenta. Celem pracy 
było przedstawienie wybranych przypadków leczenia zespołowe-
go pacjentów wymagających terapii implantologicznej.

Owocne w naukowe doniesienia oraz kuluarowe rozmowy pro-
wadzone podczas 2 dniowego spotkania dobiegały końca. Czas 
było wracać do codziennej pracy, by wdrażać coraz to nowe tech-
niki i procedury.  Ogrom informacji i rozmyślanie o tym co jutro 
wdrożę w życie sprawiło, że wsiadając do pociągu mknącego na 
lotnisko Chopina zapomniałem o zakupie biletu.  Szybko jednak 
konduktor postawił mnie na równe nogi, wręczając mandat rów-
ny cenie przejazdu taksówką klasy Lux na podobnej trasie. Cóż, 
nauka i misja reportera wymaga poświęceń.

Artykuł powstał na podstawie własnych materiałów oraz materia-
łów Implantmasterspoland.
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W piątkowy poranek 29 września 2017 grupa polskich lekarzy sta-
wiła się w siedzibie firmy BEGO Implant Systems na dwudniowe 
szkolenie. Kurs poświęcony był zagadnieniom z zakresu regenera-
cji oraz przeszczepów tkanek miękkich w trakcie leczenia implan-
tologicznego. Ze względu na zaawansowany charakter szkolenie 
przeznaczone było wyłącznie dla doświadczonych lekarzy i prze-
prowadzone zostało w ramach Expert Programu Polskiego Stowa-
rzyszenia Implantologicznego. 
Głównym prowadzącym był zdobywca Nagrody dla Najlepsze-
go Praktyka Niemieckiego stowarzyszenia Periodontologiczne-
go DGP – Doktor Bjørn Greven. Pierwszy dzień szkolenia miał 
charakter wprowadzający. Po miłym przywitaniu omówione 
zostały możliwości zastosowania poszczególnych rozwiązań w 
systemach implantologicznych BEGO Semados w zależności od 
oczekiwań lekarza, sytuacji klinicznej i dostępnych komponentów 

Expert Program PSI w Bremie

chirurgicznych oraz protetycznych. Zaprezentowano i omówiono 
również możliwości stosowania biomateriałów oraz wprowadzo-
no uczestników w tajniki chirurgii nawigacyjnej z wykorzystaniem 
BEGO Guide. 
Tego dnia uczestnicy kursu mieli także możliwość zwiedzenia naj-
ciekawszych miejsc w siedzibie firmy BEGO, w tym ultranowocze-
snego parku maszynowego CAD/CAM oraz Centrum Produkcyj-
nego, gdzie wytwarzane są implanty BEGO Semados®. Po części 
edukacyjnej uczestnicy wybrali się na zorganizowaną wycieczkę 
po pięknej Bremie.
Podczas drugiego dnia szkolenia omawiane były praktyczne moż-
liwości regeneracji i przeszczepów tkanek miękkich w leczeniu 
implantologicznym. Po części wykładowej Uczestnicy mogli sa-
modzielnie przeprowadzić przeszczepy tkanek miękkich podczas 
warsztatów hands-on. Wszyscy Kursanci otrzymali oczywiście 
dyplomy ukończenia kursu, dokumentujące ich specjalistyczne 
kwalifikacje. W bieżącym roku organizator planuje przygotować 
szkolenie II stopnia z tego zakres, tak więc już dziś zachęcamy do 
kontaktu z firmą Denon Dental w celu poznania szczegółów nad-
chodzącego wydarzenia. 
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Podczas 2. Kongresu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Lase-
rowej (Kraków, 24-24 listopada) zrealizowaliśmy zaplanowane 
cele - zainspirowaliśmy kolejnych lekarzy dentystów do pracy z 
laserem oraz udowodniliśmy, że Polska z powodzeniem może 
być gospodarzem międzynarodowych spotkań miłośników tych 
technologii - mówi dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, prezydent 
Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. 

Żywa dyskusja po prawie każdym z zakończonych wykładów 
oraz uśmiech na twarzach wystawców i sponsorów, to chyba 
najpoważniejsze argumenty w dywagacjach o tym, czy 2. Kon-
gres PTSL można uznać jako udane wydarzenie?

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak: To faktycznie są powody do 
dumy, ale równie mocno cieszę się z faktu, że coraz więcej ludzi 
dostrzega potencjał w laserach stomatologicznych. Kilka lat temu, 
kiedy PTSL postawiło sobie - jako działanie statutowe - krzewienie 
wiedzy o tych technologiach, zaczynaliśmy właściwie od począt-
ku. Dziś, między innymi takim wydarzeniom jak Kongres, rośnie 
zaufanie do laserów, do ich skuteczności, bezpieczeństwa, moż-
liwości. Z każdym rokiem liczba miłośników laserów powiększa 
się, integrujemy ich, szkolimy, doceniamy. Do Krakowa przyjecha-
ło blisko 150 uczestników, głównie Polacy, ale mieliśmy gości z 
Egiptu, Pakistanu, Kataru, Algierii, Ukrainy czy Bułgarii. Wierzę, że 
wyjechali ze stolicy Małopolski z poczuciem dobrze spędzonego 
czasu. 

Takie stosunkowo nieduże wydarzenia mają tę przewagę nad 
wielkimi Kongresami, że kontakt z wykładowcą jest na wycią-
gniecie dłoni. W Krakowie widać było, że taki kontakt jest bardzo 
potrzebny. 

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak: Stomatologia laserowa to cią-
gle młoda dziedzina i każde doświadczenie w pracy z laserem jest 
na wagę złota. Właśnie dlatego zaprosiliśmy tych wykładowców, 
którzy od lat pracują laserami, aby Ci, którzy dopiero o tym myślą, 
mogli uzyskać wartościowe odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 
Widać było, że uczestnicy prosili o dodatkowe uwagi, opinie, su-
gestie, w większości dotyczące tematu prezentacji, ale czasem 
także pokrewnego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także 
sesja plakatowa, podczas której przedstawiono bardzo ciekawe 
badania nad zastosowaniem laserów w stomatologii (najwyżej 

2. Kongres PTSL - misja wykonana

oceniono pracę dr Adriany Barylyak z Ukrainy). Dla organizatorów 
do miód na serce widzieć, że najważniejsze zadanie kongresu - 
przekazywanie aktualnej ze światowymi standardami wiedzy - sta-
je się faktem. 

Towarzysząca części edukacyjnej wystawa potwierdziła, że po 
zakup najlepszych technologii laserowych nie trzeba wyjeżdżać 
poza granice kraju. Uczestnicy mogli w znakomitych warunkach 
przyjrzeć się bliżej laserom z różnej półki cenowej. 

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak: Kongresy takie jak nasz mają 
istotne znaczenie dla producentów i dystrybutorów, ponieważ są 
znakomitą okazją do komunikacji z potencjalnymi klientami. Tutaj 
nie było przypadkowych osób - byli Ci, którzy poważnie rozważali 
zakup technologii laserowych lub planowali rozszerzenie swo-
jego zaplecza sprzętowego. Mówiąc bardzo dosłownie - w Kra-
kowie edukację i biznes dzieliło zaledwie kilka kroków. Każdy kto 
podczas wykładu poczuł się zainspirowany, mógł na wystawie na 
żywo zobaczyć technologię, o których mówili wykładowcy. Wiem, 
że podczas Kongresu doszło do kilku transakcji, jestem przekona-
na, że obie strony są z nich zadowolone. 

Prof. Samir Namour, prof. Dimitris Strakas, prof. Norbert Gu-
tknecht, prof. Umberto Romeo,  prof. Roly Kornblit, dr IlayMa-
den – to nazwiska, które w świecie stomatologii laserowej zna-
czą dużo. Wielu z tych ekspertów aktywnie działa w strukturach 
World Federation for Laser Dentistry. Czy w Krakowie otrzymali 
powody, aby niecierpliwie oczekiwać ponownego przyjazdu do 
Polski...

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak: ... na Kongres Światowej Fede-
racji Stomatologii Laserowej (WFLD) w 2022 roku? Nie mam co 
do tego wątpliwości. Mam świadomość, że byliśmy obserwowa-
ni, jako przyszli gospodarze tego wyjątkowego wydarzenia, ale je-
stem przekonana, że nie daliśmy przedstawicielom WFLD powo-
dów do niepokoju, wręcz przeciwnie. Program naukowy spełnił 
oczekiwania uczestników, większość wykładów wieńczyła aktyw-
na dyskusja, wystawcy, w tym sponsorzy (BTL Polska, Kol-dental, 
Marku, Lasotronix, Straumann), sprawili się na medal - udowodnili-
śmy, że w Polsce jest dobry klimat dla stomatologii laserowej i de-
cyzja o przyznaniu nam organizacji Kongresu w 2022 r. nie była na 
wyrost. Z niecierpliwością czekamy na to wydarzenie, ale po dro-
dze przed PTSL wiele innych aktywności, na które już serdecznie 
zapraszam. Dziś składam ogromne podziękowania dla wszystkich, 
którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia. Bez wielu osób 
niemożliwe byłoby budowanie solidnych fundamentów polskiej 
stomatologii laserowej. 
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Wstęp

W wyniku wypadków komunikacyjnych bardzo często docho-
dzi do uszkodzeń w obrębie twarzoczaszki. Gdy wypadkowa siła 
działa bezpośrednio na siekacze (brak zapiętych pasów bezpie-
czeństwa w przypadku kolizji drogowej) powoduje najczęściej ich 
złamanie, uniemożliwiające ich dalszą odbudowę.
W przypadku złamania części korony, gdy wyrostek zębodołowy 
nie ulega uszkodzeniu, możliwa jest natychmiastowa implanta-
cja. Gdy siła działająca jest tak duża, że uszkodzeniu ulega sam 
wyrostek, konieczna jest w pierwszej kolejności jego stabilizacja 
i odbudowa.

Opis przypadku

Pacjent lat 32 zgłosił się z powodu złamania siekaczy górnych  
i dolnych w wyniku wypadku (Ryc. 1). Z wywiadu i dokumentacji 
medycznej wynikało, że pacjent był leczony na oddziale chirurgii 
szczękowo-twarzowej, gdyż w wyniku urazu doszło do złamania 
kości zatoki szczękowej, kości jarzmowej. Po ustabilizowaniu zła-
mań, za pomocą płytek do osteosyntezy, został skierowany do 

Odbudowa implantoprotetyczna siekaczy górnych i dolnych po urazie i złamaniu 
wyrostka szczęki

lek. dent. Master of since in Oral Implantology Jakub Kwiatek
Klinika Kwiatek
ul. Kordeckiego 22 
60-144 Poznań
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Implantprosthetic restoration of upper and lower incisors upon trauma resulting in process fracture in the region of 
the incisive canal

Jakub Kwiatek 
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Streszczenie

Pacjent zgłosił się z powodu złamania siekaczy górnych i dolnych w wyniku wy-
padku, wcześniej leczony na oddziale chirurgicznym, gdyż podczas urazu doszło 
do złamania kości zatoki szczękowej i jarzmowej, złamania zębów 11,21,41,31 
— uniemożliwiającego ich odbudowę. W CBCT zaobserwowano szczeliny złamania  
w okolicach kanału przysiecznego.

Abstract

The patient presented due to fracture of upper and lower incisors as a result 
of a fall, he was earlier treated in the surgery department as during the 
injury the maxillary sinus bone and zygomatic bone, fracture of teeth 11, 
21,41 and 31 - making it impossible to rebuilt them. CBCT showed fissures 
of the fracture in the region of the incisive canal.
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odbudowy siekaczy górnych i dolnych (Ryc. 2).
W wyniku urazu doszło do złamania zębów 11, 21, 41, 31 – unie-
możliwiającego ich odbudowę. W obrazie CBCT zaobserwowano 
szczeliny złamania pomiędzy zębami 11 i 21 (w okolicach kanału 
przysiecznego), całkowitą utratę blaszki przedsionkowej – unie-
możliwiającą estetyczną i funkcjonalną odbudowę (Ryc. 3).

Postępowanie chirurgiczne w obrębie żuchwy

Część chirurgiczną rozpoczęto od atraumatycznej ekstrakcji ko-
rzeni zębów 31 i 41 (Ryc. 4). Blaszka wargowa w okolicy zęba 31,  
w wyniku wcześniejszego urazu i wybicia zębów, była dużo bar-
dziej zniszczona. Zgodnie z wcześniejszym planem leczenia – brak 
siekaczy dolnych zostanie uzupełniony pojedynczym implantem 
(zapewni to odpowiednią szerokość kości 
w wąskim wyrostku, prawidłową odległość między implantem a 
korzeniami zębów sąsiednich [10] oraz umożliwi natychmiastową 

implantację - okolica 31 nie posiada blaszki przedsionkowej). 
Wprowadzony został implant Alpha bio 4,2 na 11,5 mm z siłą 40 
Ncm, przestrzeń pomiędzy implantem, a blaszką wargową oraz  
w miejscu po ekstrakcji została uzupełniona preparatem kościoza-
stępczym pochodzenia wołowego (Ryc. 5,6). W wielu badaniach 
wykazano, że natychmiastowa implantacja charakteryzuje się do-
skonałą przeżywalności implantów [1].  Całość została pokryta 2 
membranami APRF wytworzonymi z krwi obwodowej pacjenta. 
Jako pracę tymczasową zastosowano odciążoną płytkę termofor-

mowalną, a po ściągnięciu szwów – most tymczasowy adhezyjny 
kompozytowy na włóknie szklanym. Natychmiastowa implantacja 
wraz z GBR ograniczyła zanik blaszki przedsionkowej, polepszając 
przyszłą estetykę pracy [4]

Postępowanie chirurgiczne w obrębie szczęki

Etap 1
Zabieg rozpoczęto od atraumatycznego usunięcia korzeni zębów 
11 + 21 (Ryc. 7,8. Ze względu na uszkodzony wyrostek od strony 
wargowej oraz jego złamanie w 3 miejscach, powodujące rucho-

Ryc. 1 Sytuacja po 14 dniach 
Ryc. 2 OPG przed zabiegiem 
Ryc. 3 CBCT przed zabiegiem

Ryc. 4 Ekstrakcja 31 + 41
Ryc. 5 Implant 41
Ryc. 6 Augmentacja          

Ryc. 7 okolica 11 + 21 sytuacja początkowa 
Ryc. 8 Atraumatyczna ekstrkcja

ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3

ryc. 4 ryc. 5 ryc. 6

ryc. 7 ryc. 8
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mość odłamów (widoczny na CBCT) zadecydowano o ich zespo-
leniu za pomocą śruby do stabilizacji przeszczepów kostnych i 2 
śrub do stabilizacji membran (krótsze ze względu na bliskość do 
kanału przysiecznego) – Ryc.9. 

Całość zespolenia charakteryzowała się bardzo dobrą stabiliza-
cją – umożliwiającą odbudowę wyrostka. Dzięki zastosowaniu 
dwóch krótszych śrub do stabilizacji membran, udało się zacho-
wać bezpieczną granicę do kanału siecznego. Dłuższa śruba (11 
mm) do stabilizacji przeszczepów kostnych, założona równolegle 
do przebiegu kanału, pozwoliła uzyskać całkowitą stabilizację. 
Wykonano nawiercenia pod kanały odżywcze, całość uzupełnio-
no materiałem kościozastępczym pochodzenia wołowego zmie-
szanym z iPRF oraz przykryto 2 membranami APRF (Ryc. 10). Liczne 
badania kliniczne i histologiczne potwierdzają korzyści z zastoso-
wania  APRF/PRF w celu polepszenia gojenia [5,9]

Całość zaopatrzono mostem adhezyjnym – jako uzupełnieniem 
tymczasowym (wykonanym metodą bezpośrednią) (Ryc. 11).

Etap 2
Po okresie 3 miesięcy od daty zabiegu, po wcześniejszych 2 wizy-
tach kontrolnych, przystąpiono do drugiego etapu chirurgiczne-
go w obrębie szczęki.
Po regeneracji kości w okolicy 12, 21 sprawdzono ciągłości wy-
rostka, który okazał się w pełni ukształtowany. (zdjęcie kontrolne 
RVG). Usunięto 2 śruby boczne, (krótsze do stabilizacji membran) 
stabilizujące odłamy, środkową śrubę pozostawiono w celu za-
pewniania stabilizacji w czasie implantacji i wgajania się implan-
tów.

Wprowadzono 2 implanty Alpha Bio Nice o średnicy 3,2 mm x  
11,5 mm (podczas nawiercania – kość prawidłowo ukształtowana, 
żywa), materiał kościozastępczy pochodzenia wołowego + mate-
riał autogenny pobrany z kąta żuchwy (w stosunku 50/50) + IPRF 
[8]. Całość przykryto membraną APRF (Ryc.12) – przyspieszającą 
gojenie tkanek po zabiegu, pozytywnie wpływając na osteointe-
grację implantu [2,6]. Założono most tymczasowy adhezyjny na 
czas gojenia.

Ryc. 9 Stabilizacja odłamów

Ryc. 10 Augmentacja + APRF
Ryc. 11 Mosty adhezyjne tymczasowe

ryc. 10 ryc. 11
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Postępowanie protetyczne w obrębie żuchwy

Zgodnie z planem leczenia postanowiono o zastosowaniu mostu 
jednobrzeżnego cementowanego na pojedynczym implancie. Po 
odsłonięciu implantu i założeniu śruby gojącej, pobrano wyciski 
pod pracę tymczasową w celu utworzenia prawidłowego profi-
lu wyłaniania oraz ukształtowania dziąsła pod przęsłem mostu 
(Ryc.14).

Na zdjęciu CBCT (Ryc.15) widać doskonałą pozycję implantu, pra-
widłowy poziom blaszki przedsionkowej, odtworzonej po uprzed-
niej augmentacji, pozwalającej na implantację pod odpowiednim 
kątem [3]. Po okresie jednego miesiąca pobrano wyciski ostatecz-
ne – pod most jednobrzeżny wykonany na łączniku estetycznym 
na podbudowie cerkonowej (Ryc. 16).

Postępowanie protetyczne w obrębie szczęki

Po trzech miesiącach na kontrolnym zdjęciu CBCT zaobserwo-
wano odpowiednią grubość wyrostka – prawidłowa odbudo-
wa blaszki przedsionkowej, implanty pokryte w całości kością  
(Ryc. 13). Implanty  okazały się w pełni zintegrowane z kością, za-
tem założono śruby gojące.

Przygotowano pierwsze korony tymczasowe przykręcane, po-
zwalające na kształtowanie profilu wyłaniania i wykonano korektę 
przerośniętego wędzidełka górnego (Ryc.17, 18).
Po okresie 3 tygodni wykonano drugie korony tymczasowe – 
przygotowane na odpowiednio ukształtowane dziąsła. Następnie 
usunięto ostatnią (3) śrubę stabilizującą wyrostek (najdłuższą, do 

Ryc. 12 Implantacja 11+21
Ryc. 13  CBCT po implantacji

Ryc. 17 Korony tymczasowe
Ryc. 18 Korony tymczasowe

Ryc. 14 Most tymczasowy
Ryc. 15 CBCT
Ryc. 16 Ostateczna Praca

ryc. 12 ryc. 13

ryc. 14 ryc. 15 ryc. 16

ryc. 17 ryc. 18
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stabilizacji przeszczepów kostnych). Pobrano wyciski pod korony 
ostateczne, wykorzystując zindywidualizowane transfery wycisko-
we (Ryc.19,20).

Założono korony ostateczne na podbudowie cyrkonowej na 
łącznikach estetycznych (Ryc. 21 widoczna praca po zacemen-
towaniu). Kontrola po 6 i 12 i 18 miesiącach wykazała doskonałą 
adaptację tkanek miękkich do koron, odpowiednie wysokości 
brodawek. Została odtworzona sytuacja sprzed urazu.

Wnioski:

W wyniku urazów dość często dochodzi do złamania i /lub pęk-
nięcia zębów w odcinku przednim (estetycznym). Leczenie im-
plantologiczne, pozwalające na odtworzenie utraconych zębów, 
powinno być leczeniem z wyboru. Szczególnie u młodych pa-
cjentów umożliwia osiągnięcie bardzo dobrych efektów estetycz-
nych (nawet przy złamaniu wyrostka, dzięki możliwości jego od-
budowy i stabilizacji). Implantacja natychmiastowa w znacznym 
stopniu skraca czas leczenia i odtworzenie funkcji. [1] 
Na podstawie opisanego przypadku, gdzie występują dwa „rodza-
je” urazów (z uszkodzeniem /złamaniem wyrostka oraz bez uszko-
dzenia) przedstawione zostały dwa schematy leczenia.
W przypadku złamania wyrostka - stabilizacja odłamów kostnych 
jest jednym z kluczowych zagadnień w omawianym przypadku, 
niezbędnym do przeprowadzenia dalszych zabiegów.

Rys.19 Ostateczne wyciski
Rys.20 Profil wyłaniania
Rys.21 Praca ostateczna

ryc. 19 ryc. 20 ryc. 21
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Wstęp

Ekstrakcja zębów przyczynia się bezpośrednio do zmian ilościo-
wych i jakościowych tkanek budujących wyrostki zębodołowe. 
W następstwie, późniejsze próby odtworzenia brakującego uzę-
bienia mogą napotykać problemy polegające na wydłużeniu 
przyszłej korony protetycznej, a także częściowym zaniku bro-
dawek międzyzębowych i trudnościach w odtworzeniu profilu 
wyłaniania, spełniającego wysokie wymogi estetyczne. Zmiany te 
mogą mieć różny stopień nasilenia, co jest częściowo zależne od 
grubości tkanek miękkich, czyli profilu dziąsła. Istnieją oczywiście 
techniki prewencyjne prowadzone na zębodole bezpośrednio 
po ekstrakcji zęba, ale nie są one w pełni przewidywalne [1-2].  
W późniejszych etapach postępowania, konieczne mogą być za-
biegi pogrubienia profilu dziąsłowego, a następnie kształtowanie 
profilu wyłaniania za pomocą indywidualnych śrub gojących lub 
uzupełnień tymczasowych. Wszystkie dodatkowe zabiegi mają 

Natychmiastowa implantacja i obciążenie, jako metoda z wyboru w implantologii. 
Opis przypadku.

lek. dent. Leszek Lasocki
Lek. dent. Ewa Świech
Prywatna Klinika Stomatologiczna LIVE-DENT, ul. Młodych Techników 7, 53-
647 Wrocław, leszeklasocki@live-dent.com.pl

Słowa kluczowe: 
natychmiastowa implantacja, natychmiastowe obciążenie, bikortykana stabilizacja implantu, stabilizacja pierwotna 
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Immediate implantation and loading as the treatment of choice in implant dentistry. Case study.

Streszczenie

Artykuł traktuje natychmiastową implantację i obciążenie, jako prewencyjną 
technikę zabiegową. Przedstawia opis postępowania klinicznego polegającego na 
wprowadzeniu implantu w zębodół poekstrakcyjny z jednoczesnym obciążeniem 
implantu i uzupełnieniem tymczasowym.  

Abstract

The article is describing immediate implantation and loading procedure as 
the prevention technique in implant dentistry. Presents full description of 
the procedure consisting of implant placement in to extraction socket, with 
simultaneous loading and the temporary restoration fabrication.

Leszek Lasocki Ewa Świech
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swoje wskazania, ograniczenia oraz przedłużają okres rehabilitacji. 
Natychmiastowa implantacja połączona z bezpośrednim obcią-
żeniem jest przykładem techniki zabiegowej, która właściwie pro-
wadzona, pomaga zachować naturalną architektonikę wyrostka  
i wysoki poziom estetyczny rozwiązań implantoprotetycznych [3].

Warunki

Pacjentka w wieku 35 lat z odłamanym guzkiem podniebiennym 
drugiego przedtrzonowa prawego, po leczeniu kanałowym, na 
poziomie wyrostka zębodołowego szczęki (ryc.1). Ze względu na 
przebieg i głębokość złamania, odstąpiono od leczenia protetycz-
nego za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego, a następnie 
korony protetycznej, unikając w ten sposób, naruszenia fizjologii 
przestrzeni biologicznej i późniejszych komplikacji związanych ze 
stanem zapalnym przyzębia oraz recesją wyrostka.

Kwalifikacja

Przed rozpoczęciem procedury zabiegowej przeprowadzono 
szczegółową diagnostykę obejmującą: tomografię komputerową, 
mapping tkanek miękkich i analizę warunków zgryzowych (ryc.2-
3). Dodatkowo pobrano wyciski anatomiczne, służące do wykona-
nia uzupełnienia tymczasowego oraz pozycjonera.

Plan leczenia

Analizując warunki i dane diagnostyczne, podjęto decyzję o eks-
trakcji zęba 25. Zaplanowano wszczepienie implantu w zębodół 
poekstrakcyjny, następnie montaż korony tymczasowej, pod wa-
runkiem uzyskania momentu siły o wartości co najmniej 30 Ncm, 
podczas wprowadzania implantu. Uzupełnienie stałe po sześciu 
miesiącach gojenia. Brak wymaganego momentu siły zmienia kla-
syfikację zabiegu i ogranicza go jedynie do natychmiastowej im-
plantacji oraz zaopatrzenia implantu w śrubę gojącą standardową 
lub dedykowaną. 

Zabieg

Procedurę rozpoczyna ostrożna ekstrakcja uszkodzonego zęba 
(ryc.4). Bezwzględnym warunkiem do dalszej kontynuacji zabie-
gu jest brak jakichkolwiek uszkodzeń ścian zębodołu. Rozmiar 
implantu oraz sekwencja nawiercania kości powinny być indy-
widualnie dostosowane do wymiarów zębodołu i parametrów 
implantu. 

Dodatkowo, na podstawie pomiarów w badaniu CT długość im-
plantu została dobrana tak, aby uzyskać bikortykalną stabilizację 
implantu (ryc. 5-7), [4-5]. 
W początkowej fazie wprowadzania implantu jego oś długa jest 
odchylona o około 45o od osi zębodołu (ryc.8-9). Implant wprowa-
dzany jest w podniebienną część zębodołu.  Sukcesywnie pod-
czas dalszego wprowadzania uzyskano ostateczne wychylenie 
implantu o wartości 150. 

Poziom modułu grzbietowego implantu w ostatecznym poło-
żeniu powinien respektować wymogi przestrzeni biologicznej 
(ryc.10-11). Pustą przestrzeń pomiędzy implantem i policzkową 
ścianą zębodołu została wypełniona ksenograftem (ryc.12).

Uzupełnienie tymczasowe

Do wykonania uzupełnienia tymczasowego bezpośrednio po 
umieszczeniu implantu wykorzystano standardowy filar kątowy  
o wartości 15o (zgodnie ze wskaźnikiem chirurgicznym o tej samej 
wartości), (ryc.13-15). 
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Po dostosowaniu filara do warunków zgryzowych tymczasową 
koronę zamontowano przy pomocy pozycjonera oraz materiału 
kompozytowego chemoutwardzalnego (ryc.16-17). 

Kolejne zdjęcia przedstawiają sytuację kliniczną kolejno 4, 10, 18 
dni po zabiegu (ryc.18-20).

Uzupełnienie stałe

Po sześciu miesiącach gojenia i kontroli radiologicznej pobrano 
wyciski pod uzupełnienie długoczasowe. W początkowym eta-
pie postępowania odtworzono unikalny kształt profilu wyłaniania 
uzyskany podczas gojenia, budując kompozytowy model filara 
protetycznego (ryc.21). Następnie przeprowadzono kliniczną kon-
trolę modelu, aby ocenić jego kształt oraz wpływ na otaczające 
tkanki miękkie. 

Dalej filar wykonany z materiału kompozytowego został zamie-
niony na filar ostateczny z tlenku cyrkonu [6 -7] oraz podbudowę 
pod przyszłą koronę ceramiczną (ryc.22-25). 

Postępowanie zakończono zacementowaniem korony ceramicz-
nej oraz kontrolą radiologiczną wymaganą zawsze w dniu monta-
żu uzupełnienia ostatecznego (ryc.26-28). 

Wnioski

Prawidłowa klasyfikacja pacjentów jest kluczowa dla powodzenia 
przedstawionej techniki zabiegowej. Długoterminowe obserwa-
cje potwierdzają stabilność tkanek w sąsiedztwie implantu, za-
pewniając tym samym, przewidywalność aspektów estetycznych 
(ryc.29-30). 

Respektując wskazania i ograniczenia prezentowanej metody jest 
ona wysoce konkurencyjna w stosunku do implantacji dwueta-
powej lub klasycznych rozwiązań protetycznych wymagających 
preparacji uzębienia [8-10]

Introduction
The teeth extraction is the common reason of quantitative and qualitative changes of the 
tissue building the jaw bone. Finally the prosthetic crown length is often increased, the 
interdental papilla size is reduced that results in problems to achieve proper esthetic of 
the emergence profile. The tissue recession has different intensity depending also of the 
gum profile thickness. There are many prevention techniques for extraction socket, but  
their predictability is limited. Consideration of additional procedures, like boosting the bi-
otype,  modeling of the emergency profile with healing screws or temporary restorations 
is necessary. Immediate implantation and loading procedure, done with all requirements, 
helps to keep the volume and the architecture of the jaw bone, resulting in high esthetic 
of the implant solutions.

Conditions: 
35 years old woman with breakage of palatal cusp of the second right premolar at the 
bone level after root canal treatment. Because of profound  and disadvantageous break-
age, the decision was to not restore the case, using metal post and the crown, avoiding 
violations of the biological width, inflammatory complications of the soft tissue resulting 
in the bone recession. 

Qualification: 
Before procedure precise diagnostic of the conditions was considered. CT scans, soft 
tissue thickness and bite relationships were evaluated. Additionally, the impression was 
taken to create a temporary restoration. 

Treatment plan:
Analyzing the diagnostic data and the conditions, the decision of tooth 25 extraction was 
made. Implant placement in to extraction socked and immediate temporary restoration 
were planned, when at least 30 Ncm torque is achieved, during implant placement. Final 
restoration after six month of the healing period. Lack of proper torque is the contraindi-
cation to continue the procedure. The standard or individual healing screw is mounted 
under this conditions only.

Procedure: 
The surgery began with a careful extraction of the damaged tooth. The intact extraction 
socket is mandatory to continue the procedure. The implant size and drilling sequence 
should be adapted to individual socket dimensions and implant parameters. Additionally, 
according to the CT scans, implant length chosen was appropriate to achieve bicortical 
stabilization of the implant. The initial position of the implant long axis is about 45 degrees, 
the implant is placed in the palatal part of the extraction socket. Subsequently during 
the placement final angulation reached the value of 15 degrees. Vertical implant position 
should respect the dimensions of the biological width. 
The gap between the implant and the buccal wall of the extraction socket was filled with 
bovine bone material. 

For temporary restoration the standard titanium abutment of 15 degrees was used (ac-
cording to the paraguide). After trimming to the individual bite relationships, the compos-
ite crown was  mounted using self curing composite and registration key. 
The following pictures show clinical conditions after the procedure of 4, 10, 18 days of 
the healing period. 

Restoration: 
After six month of healing period and the x-ray control, the impression was taken for the 
final restoration. In the beginning the composite customized abutment was created to 
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copy  the unique shape of the emergency profile achieved during the healing period. 
Next the composite abutment was mounted to the implant to check it shape and soft 
tissue behavior. Then the composite abutment was copied to the zirconium oxide abut-
ment and zirconium oxide superstructure was created for future ceramic crown. Prosthet-
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Conclusion:
The proper qualification is the success key for this particularly procedure type. Long term 
observations confirmed soft tissue stabilization around the implant, resulting in predicta-
bility of the esthetic aspects. Respecting the indications and  limitations of this technique 
is very attractive, as compared to two stage implant procedures or  standard solution 
based on teeth preparation.
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Ryc.12 Uzupełnienie tymczasowe 4 dni po zabiegu
Ryc.13 Uzupełnienie tymczasowe 10 dni po zabiegu
Ryc.14 Uzupełnienie tymczasowe 18 dni po zabiegu
Ryc.15 Filar indywidualny z kompozytu na modelu roboczym
Ryc.16 Filar indywidualny z tlenku cyrkonu 1
Ryc.17 Filar indywidualny z tlenku cyrkonu 3
Ryc.18 Filar indywidualny z tlenku cyrkonu 2
Ryc.19 Filar indywidualny z tlenku cyrkonu in situ
Ryc.20 Uzupełnienie ostateczne w dniu montażu
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Wstęp

Statystycznie najczęstszym powikłaniem w trakcie zabiegu otwar-
tego podniesienia dna zatoki szczękowej jest uszkodzenie ciągło-
ści błony Schneidera [1,2]. Wpływ na to mają przede wszystkim 
parametry anatomiczne tj: grubość i spoistość błony, konfigura-
cja prze-strzenna ścian zatoki, obecność dodatkowych przegród 
kostnych itd. [3,4,5]. Szczególnie trudne warunki do tego zabiegu 
panują w przypadkach pojedynczych zaklinowanych braków zę-
bowych.

Opis przypadku

Do naszej kliniki celem konsultacji i leczenia zgłosił się mężczyzna 
w wieku 45 lat zwra-cając szczególną uwagę na niesatysfakcjonu-
jący pod względem estetycznym i funkcjo-nalnym ząb 55.
W badaniu klinicznym stwierdzono jego znaczne przebarwienie, 
brak reakcji na test ży-wotności miazgi zarówno termiczny, jak  

Augmentacja zatoki szczękowej z użyciem preparatu CGF w miejscu przetrwałego zęba 
mlecznego - opis przypadku
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sinus lift, hypodontia, persistent deciduous tooth, CGF (Concentrated Growth Factors)

Sinus lift with the use of CGF at the place of the persistent de-ciduous tooth - a case report

Streszczenie

Wykonanie zabiegu sinuslift w rejonie przetrwałego zęba mlecznego bywa szcze-
gólnie utrudnione ze względu na specyficzną anatomię takiego miejsca. Duży 
problem stanowi w tej sytuacji atraumatyczne odwarstwienie cienkiej i mocno 
związanej z kością śluzówki zatoki, jak i jej augmentacja. W opisanym przypadku 
użyto zmieszanego preparatu CGF (Concentrated Growth Factors) z nano-hydrok-
syapatytem, mając na celu wykorzystanie specyficznych właściwości i konsystencji 
tej mieszanki. 

Abstract

Performing the sinuslift procedure in the region of the persistent deciduous 
tooth can be particularly difficult due to the specific anatomy of such a 
place. A big problem in this situation is the atraumatic detachment of the 
thin and strongly connected to the bone  sinus mucosa as well as its aug-
mentation. In this described case, a mixed CGF (Concen-trated Growth Fac-
tors) with nano-hydroxyapatite was used to take advantage of the spe-cific 
properties and consistency of this blend.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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i faradyczny oraz rozchwianie I stopnia wg Halla. W wykonanym 
badaniu CBCT zaobserwowano brak zawiązka zęba 15, znaczny 
zanik kości wyrostka zębodołowego szczęki w rejonie 55. (ryc. 1). 
Pionowy wymiar wyrostka w tym miejscu wynosił w granicach 2 
mm (ryc. 2). Powyższe warunki anatomiczne wyklu-czały zabieg 
zamkniętego sinus liftu, zarówno ze względu na parametry kost-
ne jak i trud-ność odwarstwienia błony Schneidera w tak zaklino-
wanej przestrzeni. Obecna wysokość wyrostka nie gwarantowała 
także wystarczającej stabilizacji pierwotnej dla ewentualnie wyko-
nanego wszczepu.
Ze względu na medialny charakter pracy pacjenta priorytetem 
było zachowanie pełnego łuku zębowego przez cały okres lecze-
nia. Przedstawiono także inne rozwiązania prote-tyczne, jednak 
pacjent był zdecydowany tylko na implantację w miejscu zęba 55.
Zaplanowano wykonanie ograniczonego sinusliftu z dostępu 
bocznego w rejonie 55 z odroczoną implantacją przy jedno-
czesnym zachowaniu na czas gojenia przetrwałego trzonowca 
mlecznego 55.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E

W znieczuleniu miejscowym (artykaina 4% z dodatkiem adrena-
liny w stosunku 1:100000) i osłonie antybiotykowej (Augmentin 
1,0)  wykonano trapezowate cięcie w okolicy zęba 55 od strony 
przedsionka jamy ustnej w dystansie ok. 2 mm od brodawek mię-
dzyzębowych. Płat śuzówkowo-okostnowy został odwarstwiony 
na całej powierzchni przedsionkowej wyrostka zębodołowego 
w okolicy zęba 55 i częściowo zębów 16, 14 zapewniając wy-
-godny dostęp do bocznej ściany zatoki szczękowej oraz pełny 
bezpośredni wgląd w struk-turę anatomiczną tej powierzchni 
kości. Stworzenie szerokiego dostępu miało istotne znaczenie 
ze względu na ściśle określone miejsce preparacji okna dostępo-
wego do świa-tła zatoki szczękowej. Ograniczone było od strony 
mezjalno-dystalnej strukturą anato-miczną korzeni zębów 16 i 14 
oraz przebiegającą na poziomie ok. 12 mm od grzbietu wy-rost-
ka zębodołowego tętnicą w ścianie zatoki szczękowej. Za punkty 
referencyjne do do-konania dokładnych pomiarów na obrazie TK 
i w trakcie zabiegu przyjęto szczyty przed-sionkowych guzków 
zęba 55.
Wstępnie usunięto atroficzne korzenie przedsionkowe zęba 55  
i wygładzono jego po-wierzchnię dośluzówkową po tej czynności.

Preparację okna w ścianie zatoki szczękowej wykonano przy po-
mocy narzędzi piezoelek-trycznych (ryc.3)  Stwierdzono obecność 
bardzo cienkiej błony Schneidera. Aby uniknąć jej uszkodzenia, 
podczas odwarstwienia użyto kombinacji instrumentarium ręcz-
nego i piezoelektrycznego. Ze względu na stan błony w miejscu 
wykonywanego zabiegu celem uniknięcia jej perforacji, koniecz-
ne było zastosowanie augmentatu, który swoją strukturą przez 
cały okres osteointegracji nie traumatyzowałby jej powierzchni. 
Zdecydowano o użyciu kombinacji preparatu CGF [6,7,8] zarabia-
nego śródzabiegowo z nanohydroksya-patytem do konsystencji 
pasty.
Preparat CGF pozyskiwany jest z frakcjonowanego osocza z do-
datkiem antykoagulantu. W tym przypadku użyta została śladowa 
ilość heparyny. Tak przygotowane frakcje osocza w porówna-
niu np. z często stosowanym do formowania augmentatu i-PRF 

Ryc. 1 Ustalenie odległości w stosunku do punktów referen-
cyjnych

Ryc. 2 Przedzabiegowa analiza obrazu CBCT

Ryc. 3 Stan po wypreparowaniu okna w ścianie zatoki szczęko-
wej i odwarstwieniu błony Schneidera
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[9,10,11] nie ograniczają nas czasowo ze względu na obecność 
antykoagulantu. Ogromną zaletą pre-paratu CGF jest jego kon-
systencja, która ma postać gęstego żelu, bardzo dokładnie wy-
-pełniającego wszystkie przestrzenie przeznaczone do augmen-
tacji przy zachowaniu sta-bilnego kształtu nawet w większych 
przestrzeniach.
Preparat powstaje poprzez zmieszanie dwóch frakcji osocza - jed-
nej zwierającej wszystkie czynniki CGF i drugiej skoagulowanej 

termicznie będącej nośnikiem i stabilizatorem (ryc. 4,5). Po zmie-
szaniu obu frakcji (ryc. 6) otrzymujemy preparat gotowy do użycia 
(ryc. 7).
Preparat CGF jest stosowany głównie w zabiegach medycyny es-
tetycznej, może być rów-nież z powodzeniem wykorzystywany 
na potrzeby zabiegów implantologicznych i perio-dontologicz-
nych.
Tak przygotowany żel jest odpowiednim nośnikiem dla właściwe-
go augmentatu. W tym przypadku ze względu na swoją wyjąt-
kową drobnoziarnistość został użyty nanohydrok-syapatyt. Poza 
bardzo delikatną strukturą, co w powyższym przypadku miało 

duże zna-czenie dla zachowania wręcz pergaminowej błony Sch-
neidera, posiada on jeszcze jedną bardzo istotna zaletę. Tak jak  
w przypadku wszystkich nano-cząsteczek [12,13,14] to wła-śnie 
jego struktura gwarantuje zwiększenie powierzchni kontaktowej, 
co bezpośrednio wpływa na podwyższenie  reaktywność mate-
riału.
Stabilność tego preparatu potwierdziliśmy już wielokrotnie  
w naszych obserwacjach dłu-goterminowych, dlatego w tym 
przypadku jego zastosowanie wydało się idealnym rozwią-za-
niem wykorzystującym wszystkie jego zalety.
Do zamknięcia okna dostępowego użyto często stosowanej tech-
niki tj. rozdrobnionej ko-ści własnej pacjenta pokrytej podwójną 
błoną A-PRF [15,16,17], (ryc.8).

Po wykonaniu korekty artykulacyjnej, ząb 55 posiadając wystarcza-
jącą stabilność, którą zapewniał mu dość długi, niezresorbowany 
korzeń podniebienny pozostał zachowany na czas osteointegra-
cji. Pozabiegowa kontrola radiologiczna potwierdziła prawidłowy 
obraz augmentacji (ryc. 9,10).
Szwy usunięto po upływie 14 dni od wykonanego zabiegu.

Podsumowanie

Augmentacja wyrostka zębodołowego szczęki w przypadku 
zaklinowanych braków zę-bowych, a w szczególności braków 
pojedynczych zębów wykonywana jest najczęściej techniką kre-
stalnego sinus liftu [18,19]. Zanik kości w takich sytuacjach nie 

Ryc. 4 Zestaw do przygotowania preparatu CGF
Ryc. 5 Pobranie frakcji CGF z odwirowanej porcji krwi pacj

Ryc. 6 Frakcje osocza przed zmieszaniem
Ryc. 7 Frakcje osocza po zmieszaniu

ryc. 4 ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7

Ryc. 8 Gotowa do aplikacji mieszanka preparatu CGF z nano-
-hydroksyapatytem

Ryc. 9 Obraz tkanek miękkich po zakończonym zabiegu
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Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 2018 51

Piśmiennictwo

[1] BREEZE J, PATEL J, DOVER MS, WILLIAMS RW. Success rates and 
complications of autologous onlay bone grafts and sinus lifts in patients with 
congenital hypodontia and after trauma. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017 
Oct;55(8):830-833. doi: 10.1016/j.bjoms.2017.08.001. Epub 2017 Aug 30.

[2] SAKKAS A, KONSTANTINIDIS I, WINTER K, SCHRAMM A, WILDE F.Ef-
fect of Schneiderian membrane perforation on sinus lift graft outcome using 
two different donor sites: a retrospective study of 105 maxillary sinus elevation 
procedures. GMS Interdiscip Plast Reconstr Surg DGPW. 2016 Mar 2;5:Doc11. 
doi: 10.3205/iprs000090. eCollection 2016.
[3] IRINAKIS T, DABULEANU V, ALDAHLAWI S. Complications During Maxil-
lary Sinus Augmentation Associated with Interfering Septa: A New Classifica-
tion of Septa.
Open Dent J. 2017 Mar 22;11:140-150. doi: 10.2174/1874210601711010140. 
eCollection 2017.
[4] DANESH-SANI SA, LOOMER PM, WALLACE SS.A comprehensive clini-
cal review of maxillary sinus floor elevation: anatomy, techniques, biomateri-
als and complications. Br J Oral Maxillofac Surg. 2016 Sep;54(7):724-30. doi: 
10.1016/j.bjoms.2016.05.008. Epub 2016 May 25. Review.
[5] AL-DAJANI M. Incidence, Risk Factors, and Complications of Schneiderian 
Membrane Perforation in Sinus Lift Surgery: A Meta-Analysis. Implant Dent. 
2016 Jun;25(3):409-15. doi: 10.1097/ID.0000000000000411.
[6] BONAZZA V, BORSANI E, BUFFOLI B, PAROLINI S, INCHINGOLO F, 
REZZANI R, RODELLA LF. In vitro treatment with concentrated growth factors 
(CGF) and sodium orthosilicate positively affects cell renewal in three different 
human cell lines. Cell Biol Int. 2017 Nov 4. doi: 10.1002/cbin.10908.
[7] ISOBE K, WATANEBE T, KAWABATA H, KITAMURA Y, OKUDERA T, 
OKUDERA H, UEMATSU K, OKUDA K, NAKATA K, TANAKA T, KAWASE 
T. Mechanical and degradation properties of advanced platelet-rich fibrin 
(A-PRF), concentrated growth factors (CGF), and platelet-poor plasma-derived 
fibrin (PPTF). Int J Implant Dent. 2017 Dec;3(1):17. doi: 10.1186/s40729-017-
0081-7. Epub 2017 May 2.
[8] WANG F, SUN Y, HE D, WANG L.Effect of Concentrated Growth Factors on 
the Repair of the Goat Temporomandibular Joint. J Oral Maxillofac Surg. 2017 
Mar;75(3):498-507. doi: 10.1016/j.joms.2016.09.006. Epub 2016 Sep

[9] KOSIOR P, KOSIOR I,DOBRZYŃSKI M.: The surgical treatment of the 
mandibular cyst with usage of PRF (Platelet Rich Fibrin) - the case report, 
Implantol.Stomatol. 2017 R.8 nr 2; s.70-73
[10]. MIRON RJ, FUJIOKA-KOBAYASHI M, HERNANDEZ M, KANDALAM 
U, ZHANG Y, GHANAATI S, CHOUKROUN J. Injectable platelet rich fibrin 
(i-PRF): opportunities in regenerative dentistry? Clin Oral Investig. 2017 
Nov;21(8):2619-2627. doi: 10.1007/s00784-017-2063-9. Epub 2017 Feb 
[11] KOSIOR P, The using of PRP (Platelet Rich Plasma) and PRF (Platelet 
Rich Fibrin) for flapless periodontal surgery - a case rapport. Implantol.Stoma-
tol. 2017 R.8 nr 2; s.38-41
[12] THOMAS B, GUPTA K.In vitro biocompatibility of hydroxyapatite-added 
GIC: An SEM study using human periodontal ligament fibroblasts. J Esthet 
Restor Dent. 2017 Nov 12;29(6):435-441. doi: 10.1111/jerd.12317. Epub 2017 
Jul 13.
[13] Kubasiewicz-Ross P, Hadzik J, Seeliger J, Kozak K, Jurczyszyn K, Ger-
ber H, Dominiak M, Kunert-Keil C.New nano-hydroxyapatite in bone defect 
regeneration: A histological study in rats. Ann Anat. 2017 Sep;213:83-90. doi: 
10.1016/j.aanat.2017.05.010. Epub 2017 Jun 24.
[14] MURAKAMI S, MIYAJI H, NISHIDA E, KAWAMOTO K, MIYATA S, TAKITA 
H, AKASAKA T, FUGETSU B, IWANAGA T, HONGO H, AMIZUKA N, SUGAYA 
T, KAWANAMI M. Dose effects of beta-tricalcium phosphate nanoparticles 
on biocompatibility and bone conductive ability of three-dimensional collagen 
scaffolds. Dent Mater J. 2017 Sep 26;36(5):573-583. doi: 10.4012/DMJ.2016-
295. EPUB 2017 APR 26
[15] Kosior P, Kosior I: Sinus floor elevation with a lateral approach using SLA-
kit (Neobiotech):  case report. Implantol.Stomatol. 2017 R.8 nr 1; s.74-77
[16] CHENCHEV IL, IVANOVA VV, NEYCHEV DZ, CHOLAKOVA RB.Applica-
tion of Platelet-Rich Fibrin and Injectable Platelet-Rich Fibrin in Combination of 
Bone Substitute Material for Alveolar Ridge Augmentation - a Case Report. Fo-
lia Med (Plovdiv). 2017 Sep 1;59(3):362-366. doi: 10.1515/folmed-2017-0044.
[17] LINGESHWARAN S, THEYAGARAJAN R, Namasivayam A.Staged Ap-
proach for Advanced Gingival Recession: Free Gingival Autograft Followed 
by Coronally Advanced Flap with PRF Membrane.J Clin Diagn Res. 2017 
May;11(5):ZJ01-ZJ02. doi: 10.7860/JCDR/2017/25458.9768. Epub 2017 May 
1.

przekracza połowy jego pierwotnej objętości. Takie parametry 
występują w brakach poekstrakcyjnych. W przypadku hipodon-
cji, szczególnie dotyczącej przedtrzonowców szczęki, warunki 
kost-ne są zdecydowanie mniej korzystne. Dowodem na to jest 
powyższy przypadek. Stworze-nie dostępu zabiegowego w takich 
warunkach wymaga od operatora precyzyjnego wy-miarowania, 
a odwarstwienie przeważnie bardzo cienkiej w tym miejscu błony 
Schneide-ra bez jej uszkodzenia staje się problematyczne.
Całkowicie zasadne wydaje się zastosowanie preparatów CGF  
w zabiegach implantolo-gicznych i periodontologicznych, wyko-
rzystując ich specyficzne walory, szczególnie w połączeniu z pod-
stawowym materiałem augmentacyjnym. ryc. 10 ryc. 11

ryc. 10, 11 Pozabiegowe badanie tomograficzne-
hydroksyapatytem
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Wstęp

Celem pracy było przedstawienie i zastosowania systemu im-
plantologicznego firmy BTK w  zmiennych warunkach kostnych 
w przypadku leczenia przeprowadzanego w rejonie jamy ustnej 
tego samego pacjenta. Zaprezentowane zostało wykorzystanie 
implantów BTK BT Safe w procedurze implantacji natychmia-
stowej, zabiegu sinus lift oraz podczas rozszczepienia wyrostka 
zębodołowego żuchwy. Struktura powierzchni użytych podczas 
zabiegu implantów zapewnia bardzo wysoką stabilizację pierwot-
ną dzięki czemu posia-dają one szerokie spektrum zastosowania. 
Jednocześnie prosty protokół zabiegowy, jak i przejrzysta kaseta 
systemu stanowi o tym, że jest to propozycja doskonale skom-
ponowana zarówno dla początkujących implantologów jak i wy-
trawnych specjalistów z tej dziedziny.

Zastosowanie systemu BTK w przypadku zróżnicowanych warunków kostnych - opis 
przypadku klinicznego

dr n. med. Piotr Kosior, diplomate ICOI
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Using of the BTK system in case of different bone conditions - a clinical case report

Streszczenie

Uproszczenie protokołu zabiegu implantologicznego prowadzące do skrócenia cza-
su jego trwania ma znaczący wpływ na efekt końcowy leczenia. System implanto-
logiczny BTK zapewnia prosty i czytelny tryb postępowania zabiegowego. Geome-
tria powierzchni implantu umożliwia zastosowanie go w różnorodnych warunkach 
kostnych. Celem pracy było przedstawienie jednoczesnego wykorzystania systemu 
BTK w różnorodnych proce-durach implantologicznych u tego samego pacjenta.

Abstract

Simplification of the protocol of implant surgery leading to shorten it’s dura-
tion has a significant impact on the final  treatment effect. The BTK implant 
system provides a simple and clear clinical procedure. The geometry of the 
implant surface allows it to be used in a variety of bone conditions. The 
aim of the work was to present the simultaneous use of the BTK system in 
various implantological procedures with the same patient.

Piotr Kosior
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Opis przypadku:

Pacjentka lat 47 ogólnie zdrowa, niepaląca zgłosiła się do naszej 
kliniki celem komplek-sowej rehabilitacji zgryzu. Po wykonaniu sa-
nacji podstawowej przeprowadzono obu-stronny sinus lift tech-
niką otwartą, przygotowując podłoże kostne do dalszego leczenia 
(ryc. 1,2). Plan odbudowy  implantoprotetycznej zakładał wykona-

nie wszczepów w miej-scach: 16, 23, 26, 27, 34, 36.
Zabieg przeprowadzono w osłonie antybiotykowej (Augmen-
tin 1,0) i znieczuleniu miej-scowym (Artykaina 4% z adrenaliną 
1:200000). W pierwszej kolejności wykonano implan-tację z do-
datkową augmentacją w miejscu 26, 27 (ryc. 3,4,5,6,7,8), następ-
nie implantację natychmiastową w miejscu usuniętego zęba 23 
(ryc. 9,10,11,12,13) z wykonaniem jego jednoczesnej rekonstrukcji 
(ryc.16). W przypadku wszczepów 26, 27 w wyrostku po wyko-na-
nym wcześniej zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej otrzy-
mano stabilizację pierwotną na poziomie 35-40 Ncm, a w miejscu 
zębodołu poekstrakcyjnego 23 była to wartość 45 Ncm. Te para-
metry pozwalały na zastosowanie natychmiastowego obciążenia 
[1,2,3,4], jednak w przypadku implantów 26, 27 zastosowano goje-
nie zamknięte. Do aug-mentacji użyto nanohydroksyapatytu [5,6], 
materiału pozyskanego z usuniętych zębów [7,8,9] oraz prepara-
tów osocza frakcjonowanego A-PRF i I-PRF [10,11].

Ze względu na niewystarczający wymiar językowo-przedsionko-
wy wyrostek zębodołowy żuchwy w rejonie 34-36 został poddany 
procedurze bone spreadingu [12,13] przy pomocy zestawu firmy 
Meisinger. W celu pozycjonowania i śródzabiegowego pozyska-
nia kości własnej użyto wierteł i pozycjonerów firmy Acrodent 
(ryc. 14,15). Po przeprowadzeniu tej procedury uzyskano posze-
rzenie wyrostka zębodołowego o ok. 2,5 mm co pozwoliło na 

umieszczenie implantów o średnicy 4,1 mm w miejscu 34 oraz 
4,8 mm w miejscu 36 uzy-skując bardzo dobrą stabilizację na po-
ziomie 50 Ncm.
 

ryc. 1

ryc. 3 ryc. 4

ryc. 5

ryc. 2

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 201854

Wnioski:

Podczas zabiegu wprowadzono 6 implantów w zróżnicowane 
pod względem twardości podłoże kostne. W każdym przypadku 
uzyskano bardzo dobrą stabilizację pierwotną. Im-planty BTK BT 
Safe są typem implantów konikalnych z aktywnym gwintem, za-
pewniają-cym zwiększoną stabilizację. Podczas ich wprowadzania 
wyczuwalna jest ewidentna tendencja do zagęszczania kości za-
równo w zębodole poekstrakcyjnym, jak i miejscach po wcześniej 
wykonanej augmentacji. Skok gwintu jest dość duży, w związku 
z tym, jak bywa w przypadku takiego typu implantów, bardziej 
preferowane jest jego osadzanie przy pomocy narzędzi ręcznych 

niż maszynowych, zapewniając tym samym większą kontrolę 
procesu zagęszczania kości. Kształt szyjki implantu sugeruje jego 
pozycjonowanie kre-stalne i subkrestalne. Kształt wierzchołka 
jest nieagresywny, zapewniając dobrą ochronę przed ewentual-
nym uszkodzeniem błony Schneidera podczas zabiegów sinuslift  
z jed-noczasową implantacją. Dzięki tym parametrom taki typ 
implantów staje się bardzo uni-wersalny w przypadku zmiennych 

warunków kostnych, dając operatorowi dużą szansę na uzyskanie 
zadawalającej stabilizacji pierwotnej. Na bliższą charakterystykę 
zasługuje także wykorzystany podczas opisanego leczenia system 
do pozycjonowania Acrodent. W jego skład wchodzą wiertła pilo-
tujące o średnicy 2,2 mm w połączeniu z pojemnikiem na pozy-
skiwaną w trakcie preparacji kość. Wszystkie wiertła w zestawie są 
tej samej średnicy lecz mają różne średnice tulejek zewnętrznych, 
dzięki czemu możemy dystansować oś wykonywanego odwiertu 
pilotującego w odpowiedniej odległości od zęba własnego czy 
kolejnego wszczepu. W systemie został zastosowany kod kolo-
rystyczny poszczególnych średnic, co znacznie ułatwia pracę 
operatorowi. Zestaw ten jest dedykowany przede wszystkim do 

większych braków zębowych zapewniając szybkie pozycjonowa-
nie w przy-padkach wielopunktowych implantacji i stanowi nie-
wątpliwą alternatywę w pozycjonowa-niu wstępnym dla standar-
dowych szablonów zabiegowych.

ryc. 6 ryc. 7 ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10 ryc. 11 ryc. 12 ryc. 13

ryc. 14 ryc. 15 ryc. 16
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Podsumowanie: 

Podczas zabiegów implantacji w podłożu o zmiennej twardości 
powinniśmy stosować implanty o aktywnym gwincie zapewnia-
jącym znaczny stopień kondensacji kości w celu uzyskania mak-
symalnej stabilizacji pierwotnej [14,15,16,17]. Zastosowane w wy-
żej opisa-nym leczeniu implanty BTK BT Safe wydają się spełniać 
te warunki. Ze względu na dość agresywny charakter tego typu 
wszczepów powinniśmy zachować szczególną ostrożność pod-
czas pracy przy cienkich ścianach łoża kostnego ze względu na 
dużą możliwość ich pęknięcia w trakcie implantacji. 
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Pragnienie przywrócenia estetyki i funkcjonalności utraconych 
zębów w możliwie jak najkrótszym czasie ma kluczowe znaczenie 
dla pacjentów. Przedstawiony poniżej opis przypadku to obra-
zowy przykład minimalnie inwazyjnego sposobu postępowania  
w przypadku odbudowy przedniego zęba szczęki, nie kwalifikują-
cego się już do utrzymania, metodą natychmiastowej implantacji 
z użyciem nawigacji, a następnie natychmiastowej odbudowy 
tymczasowej. 

Sytuacja początkowa

45-letni pacjent płci męskiej został skierowany w celu dalszego 
leczenia z powodu niejasnych dolegliwości po stronie prawej 
szczęki w okolicy zęba 11. Pacjent nie palił tytoniu i wobec braku 
jakichkolwiek poważnych chorób systemowych należał do 1. gru-
py w skali ASA [1]. Stwierdzono cienki biotyp dziąsłowy, zaś jakość 
kości sklasyfikowano jako D2 wg Mischa [2,3]. Higiena jamy ustnej 
była satysfakcjonująca.

Diagnostyka

Badanie kliniczne wykazało wrażliwość na opukiwanie i negatyw-
ną reakcję w badaniu wrażliwości wątpliwego zęba na chłodzący 
aerozol. Nie stwierdzono żadnego obrzęku ani zaczerwienienia  

Natychmiastowa nawigowana implantacja z natychmiastowym zaopatrzeniem 
tymczasowym 
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w obrębie dziąsła brzeżnego i błony śluzowej wyrostka zębodo-
łowego. Po stronie przedsionkowej na wysokości wierzchołka 
korzenia znajdowała się półksiężycowata blizna na granicy dziąsła 
związanego i luźnej błony śluzowej po wcześniejszym zabiegu 
operacyjnym w okolicy wierzchołka korzenia (Ryc. 1a). Podejrzenie 
wcześniejszego łączonego leczenia endodontyczno-chirugicz-
nego zęba potwierdzono poprzez wykonane podczas tej samej 
wizyty radiologiczne zdjęcie zębowe (Kodak 2100, Eastman Kodak 
Company, Rochester; Ryc. 1b). Jednocześnie na zdjęciu radio-
logicznym widoczne było rozproszone przejaśnienie w okolicy 
wierzchołka korzenia, jak również proces resorpcji wewnętrznej  
w dystalnej części korony klinicznej. Poza lekkim ciemnym prze-
barwieniem korona kliniczna nie wykazywała żadnych widocz-
nych klinicznie oznak resorpcji wewnętrznej. Proces resorpcji nie 
doprowadził jeszcze do perforacji w obrębie korony.

Planowanie leczenia

Po odpowiednim objaśnieniu i ustaleniach z pacjentem zdecydo-
wano o ostrożnym usunięciu zęba, natychmiastowej implantacji  
i natychmiastowym zaopatrzeniu tymczasowym.
Terapię tę zamierzaliśmy przeprowadzić, wykorzystując planowa-

 

nie wsteczne, tak aby umożliwić natychmiastowe zaopatrzenie 
protetyczne o zadowalającej estetyce. Wybrany implant (BEGO 
Semados RS, BEGO Implant Systems, Bremen) miał długość 15,0 
mm i średnicę 4,1 mm. Podstawy diagnostyczne i związane z pla-
nowaniem leczenia wynikały z cyfrowej tomografii wolumetrycz-
nej (PaX-Primo 3D, VATECH Europe HQ GmbH, Rüsselsheim; Ryc. 
2) oraz trójwymiarowego pozycjonowania pojedynczego implan-
tu przy użyciu oprogramowania (3Shape Implant Studio, 3Shape, 
Kopenhaga; Ryc. 3). Na podstawie danych z tomografii wolume-
trycznej i trójwymiarowego wirtualnego planowania położenia 
implantu wykonano szablon do pełnej nawigacji (VarseoWax Sur-
gical Guide, BEGO Bremer Goldschlägerei, Bremen).

Postępowanie zabiegowe

Ekstrakcję i wszczepienie implantu przeprowadzono po doust-
nym podaniu 3 g amoksycyliny, jako profilaktyki antybiotykowej 
(Amoxicillin, GlaxoSmithKline, Londyn) i po płukaniu jamy ustnej 
preparatem Chlorhexamed 0,2 % (Procter & Gamble, Schwalbach 
im Taunus) w celu uzyskania względnego zmniejszenia liczby 
bakterii. Następnie przeprowadzono atraumatyczną i minimal-
nie inwazyjną ekstrakcję zęba 11 w znieczuleniu miejscowym 
przy użyciu systemu Benex (Hager & Meisinger, Neuss; Ryc. 4a  

Ryc. 1a i b: Badanie kliniczne i radiologiczne przed rozpoczę-
ciem leczenia. 

Ryc. 2 Trójwymiarowe planowanie pozycji implantu przy uży-
ciu oprogramowania 3Shape. 

Ryc. 3 Trójwymiarowe planowanie pozycji implantu przy użyciu oprogramowania 3Shape. 

ryc. 1a ryc. 1b

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 201858

i b), tak, aby zachować przedsionkową ścianę zębodołu (Ryc. 5). 
Preparacja łoża dla implantu i wprowadzenie implantu przebiegły 
minimalnie inwazyjnie po aplikacji zakładanego na zęby szablonu 
do nawiercania, bez preparacji płata śluzówkowo-okostnowego, 
zgodnie ze standardowym protokołem producenta przy sto-
sowaniu linii BEGO Guide Trays RS/RSX (BEGO Implant Systems, 
Bremen; Ryc. 6–8). Dzięki szablonowi do pełnej nawigacji możli-
we było wprowadzenie implantu o długości 15,0 mm w kierun-
ku osiowym, równolegle do osi sąsiadujących zębów (Ryc. 9a).  
W celu zachowania przedsionkowej blaszki kostnej łoże dla im-

plantu zostało opracowane w położeniu dopodniebiennym 
(Ryc. 9b). W ten sposób było możliwe osiągnięcie zakotwicze-
nia implantów ze stabilizacją pierwotną zarówno w obrębie 
kości gąbczastej otaczającej część wierzchołkową implantu, jak  
i w podniebiennej kości zbitej, przy momencie obrotowym pod-
czas implantacji wynoszącym 45 Ncm. Szczelinę pomiędzy im-
plantem a ścianą zębodołu wypełniono ksenogennym materia-
łem kościozastępczym pochodzenia wołowego (BEGO OSS, BEGO 
Implant Systems, Bremen; Ryc. 10). Następnie przeprowadzono 

augmentację przedsionkowych tkanek miękkich po preparacji 
płata dzielonego w postaci tunelu, stosując ksenogenną, bezko-
mórkową błonę kolagenową pochodzącą ze skóry wieprzowej 
(mucoderm, botiss biomaterials, Zossen), którą zamocowano 
głębokim szwem materacowym oraz pojedynczymi szwami wę-
zełkowymi na grzbiecie wyrostka z nici nieresorbowalnej (Resolon 
6/0, Resorba Medical, Nürnberg). Służyło to pogrubieniu błony 
śluzowej po stronie przedsionkowej w celu zwiększenia szans na 
stabilny efekt estetyczny przy istniejącym cienkim biotypie (Ryc. 
11 i 12). Dla uzyskania naturalnego profilu wyłaniania opartej na 
implancie odbudowy protetycznej wykonano łącznik indywidual-
ny z dwutlenku cyrkonu (BEGO Medical, Bremen; Ryc. 13–16). Za-
opatrzenie tymczasowe, które formowano wprost w jamie ustnej 
pacjenta w oparciu o przygotowaną wcześniej głęboką szynę, wy-
konano metodą bezpośrednią z akrylowego materiału tymczaso-
wego (Structur 2 SC, VOCO, Cuxhaven). Uzupełnienie tymczaso-
we dostosowano w okluzji i artykulacji w taki sposób, aby uniknąć 
nieprawidłowego obciążania implantu i umożliwić niezakłócone 
gojenie. Dodatkowo w celu stabilizacji uzupełnienia tymczasowe-
go przymocowano je do obu sąsiednich zębów, ograniczających 
lukę, stosując technikę wytrawiania kwasem (Ryc. 17). Na wyko-
nanych po zabiegu zdjęciach radiologicznych widoczna była 
prawidłowa pozycja implantu w trzech wymiarach (Ryc. 18a i b). 
Dziesięć dni po wszczepieniu implantu usunięto szwy. Nie stwier-
dzono podrażnień w obrębie rany (Ryc. 19a i b). Pacjent zgłosił, że 
w celu kontroli bólu pooperacyjnego musiał przyjąć tylko jedną 
tabletkę ibuprofenu 600 mg.

Zaopatrzenie protetyczne

Po czterech miesiącach od wszczepienia implantu rozpoczęto 
ostateczne leczenie protetyczne. Nie stwierdzono recesji, stanu 
zapalnego ani krwawienia w obrębie dziąsła brzeżnego. Wobec 

Ryc. 4a i b: Wykorzystanie systemu Benex do atraumatycznego usunięcia zęba 11. 

Ryc. 5 Nienaruszona przedsionkowa ściana zębodołu po eks-
trakcji. 

Ryc. 6 Szablon chirurgiczny oparty na zębach in situ. 
Ryc. 7 Preparacja łoża dla implantu wiertłami BEGO Guide Depth w BEGO Guide Spoon. 
Ryc. 8 Wprowadzanie implantu z użyciem BEGO Guide Connector

ryc. 4b ryc. 4b

ryc. 6 ryc. 7 ryc. 8
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braku podrażnień w obrębie tkanek miękkich było możliwe po-
branie bez powikłań wycisku pod koronę ostateczną (Ryc. 20 i 21). 
Był to konwencjonalny wycisk z masy wyciskowej na bazie silikonu 
wiążącego addytywnie, pobrany bez zdejmowania łącznika. Ko-
ronę wykonano w technice tłoczenia (IPS e.max, Ivoclar Vivadent, 
Schaan) z półfabrykatu z ceramiki na bazie dwukrzemianu litu,  
a następnie poddano indywidualnej charakteryzacji z użyciem 
farbek do malowania porcelany. Koronę ceramiczną osadzono 
ostatecznie na łączniku przy pomocy cementu (Multilink Automix, 
Ivoclar Vivadent, Ellwangen).

Dyskusja

Utrata zęba często idzie w parze z utratą jakości życia związanej 
z jamą ustną i może prowadzić do negatywnych efektów psy-
chospołecznych, szczególnie w przypadku przedniego odcinka 
zębów [4,5]. Dlatego zasadnicze życzenia pacjenta, dotyczące 
zaopatrzenia braku pojedynczego zęba w odcinku przednim, wy-

nikają nie tylko z czynników funkcjonalnych, ale przede wszystkim 
z motywów estetycznych [6]. W opisywanym przypadku na de-
cyzję pacjenta o zamknięciu luki przy pomocy jednego implantu 
wpłynął zasadniczo fakt, że dzięki zastosowaniu implantu można 
było uniknąć szlifowania pod korony zębów ograniczających lukę, 
które były w większości nienaruszone. Wyniki badania klinicznego 
potwierdziły, że możliwość oszczędzenia zdrowych tkanek zębów 
może być dla pacjentów podstawowym czynnikiem decydują-
cym o wyborze leczenia implantologicznego zamiast konwen-
cjonalnych stałych uzupełnień protetycznych [6]. Zaopatrzenie 
za pomocą mostu adhezyjnego byłoby kolejną konwencjonalną, 

minimalnie inwazyjną opcją terapeutyczną, która jednak na pod-
stawie wynikającego z doświadczeń klinicznych oraz opisywane-
go w piśmiennictwie wątpliwego rokowania długoterminowego 
tego typu uzupełnień nie była brana pod rozwagę ani przez leka-
rza, ani przez pacjenta [7].
W systematycznej pracy przeglądowej opisywano średnią utratę 
pionową wynoszącą 1,24 mm i średnią utratę objętości wynoszą-

Ryc. 9a Osiowe ustawienie implantu w zębodole. 
Ryc. 9b Podniebienne ustawienie implantu dla ochrony przedsionkowej ściany zębodołu.

Ryc. 10 Wypełnienie przestrzeni pomiędzy implantem a ścianą zębodołu materiałem BEGO OSS. 
Ryc. 11 i 12 Preparacja tunelu i augmentacja tkanek miękkich materiałem mucoderm. 

Ryc. 13 i 14 Łącznik indywidualny z dwutlenku cyrkonu. 

ryc. 9b ryc. 9b

ryc. 10 ryc. 11 ryc. 12

ryc. 13 ryc. 14
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cą 3,8 mm w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po ekstrakcji [8]. 
Z powodu tej utraty objętości przewidywalność efektu czynno-
ściowego i estetycznego leczenia implantologicznego po zakoń-
czeniu procesu gojenia po usunięciu zęba jest znacznie zmniej-
szona. Techniki zachowania wyrostka/zębodołu dają możliwość 
utrzymania objętości wyrostka zębodołowego po usunięciu zęba. 
Jednakże jak dotąd nie ma jeszcze wyników badań naukowych 
dotyczących tego, do jakiego stopnia metody zachowania wy-
rostka/zębodołu pozwalają rzeczywiście znacząco redukować 
zmiany w obrębie tkanek miękkich i twardych, do jakich docho-

dzi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po ekstrakcji. Nie jest też 
- jak dotąd- możliwe jednoznaczne stwierdzenie, która technika 
zachowania wyrostka/zębodołu prowadzi do znacząco lepszych 
efektów klinicznych [9,10]. Niezależnie od tego, w piśmiennictwie 
opisano wiele metod, które mogą prowadzić do utrzymania do-
statecznej ilości tkanek miękkich i twardych po usunięciu zęba. 
Utrzymanie wyrostka zębodołowego można osiągnąć m.in. po-
przez aplikację do zębodołu poekstrakcyjnego kości własnej lub 

materiału kościozastępczego, matrycy kolagenowej, czynników 
wzrostu albo materiałów stanowiących rusztowanie. Jak wyka-
zały wyniki systematycznych prac przeglądowych, implantacja 
natychmiastowa również może przyczynić się do utrzymania 
objętości w obrębie zębodołu poekstrakcyjnego [8,11,12]. Wskaź-
niki utrzymania implantów wprowadzonych natychmiastowo 
nie różnią się znacząco od wskaźników utrzymania w przypadku 
implantacji odroczonej [13–16]. Jednakże implantacja natychmia-
stowa wydaje się być związana z podwyższonym ryzykiem recesji 
[8,11,12,17]. Biorąc pod uwagę opisane fizjologiczne procesy re-

modelingu kości, które na skutek gojenia tkanek prowadzą w cią-
gu pierwszych miesięcy po usunięcia zęba do utraty wysokości, 
a zwłaszcza szerokości wyrostka zębodołowego, zdecydowano 
się na implantację natychmiastową jako technikę zachowania 
wyrostka/zębodołu. Jednak dla powodzenia leczenia implanto-
logicznego w przypadku implantacji natychmiastowej kluczowe 
znaczenie ma osiągnięcie dostatecznej stabilizacji pierwotnej, co 
często może okazać się trudne ze względu na warunki anatomicz-

Ryc. 15 Osadzanie łącznika. 
Ryc. 16 Łącznik z dwutlenku cyrkonu in situ. 
Ryc. 17 Uzupełnienie tymczasowe in situ. 

Ryc. 18a i b Kontrola radiologiczna pozycji implantu po zabiegu.

Ryc. 19a i b Okolica rany wolna od podrażnień przed (a) i po zdjęciu szwów (b) po dziesięciu dniach od zabiegu. 

ryc. 15 ryc. 16 ryc. 17

ryc. 18a ryc. 18b

ryc. 19a ryc. 19b
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ne, panujące w zębodole poekstrakcyjnym. W przedstawianym 
przypadku dzięki atraumatycznej ekstrakcji przy użyciu systemu 
Benex niekwalifikującego się już do zachowania zęba 11 uniknięto 
uszkodzenia przedsionkowej blaszki kości, dodatkowo chroniąc 
ją dzięki bardziej dopodniebiennemu wszczepieniu implantu. 
Oba te środki pozwalają w praktyce skutecznie zmniejszyć ryzyko 
potencjalnego powstawania recesji w przypadku implantacji na-
tychmiastowej [18–20].
W celu preparacji łoża dla implantu i wprowadzenia implantu 
założono szablon chirurgiczny do pełnej nawigacji. Wprawdzie 
w tym przypadku nie potwierdzono jeszcze naukowo dodatko-
wych korzyści klinicznych związanych ze stosowaniem szablonu 

chirurgicznego podczas wszczepiania pojedynczego implantu 
w odcinku estetycznym, jednak dzięki użyciu szablonu możliwe 
było zwiększenie precyzji implantacji i przewidywalności efektów 
leczenia, jak również zminimalizowanie potencjalnych powikłań 
pozabiegowych [16]. Dodatkowo daje on możliwość wykonania 
przed zabiegiem indywidualnego łącznika oraz tymczasowych 
komponentów protetycznych. Ponadto dzięki szablonowi chirur-
gicznemu możliwe jest wprowadzanie implantów przezdziąsłowo 
w sposób minimalnie inwazyjny, bez preparacji płata śluzówko-
wo-okostnowego. Wprawdzie jak dotąd nie ma jednoznacznych 
dowodów na istnienie zależności pomiędzy cienkim biotypem  
a podwyższonym ryzykiem powikłań pozabiegowych w przypad-
ku prawidłowego trójwymiarowego położenia implantu, jednak 
w prezentowanym przypadku ze względu na cienki biotyp uzna-
liśmy za uzasadnione minimalnie inwazyjne postępowanie pod-
czas implantacji, bez preparacji płata śluzówkowo-okostnowego, 
dla uniknięcia ewentualnych powikłań oraz negatywnego wpły-
wu na estetykę tkanek miękkich [16,21].
Dodatkowo szczelinę pomiędzy implantem a przedsionkową 
blaszką zębodołu wypełniono ksenogennym materiałem kościo-
zastępczym, zaś w celu zwiększenia grubości błony śluzowej po 
stronie przedsionkowej zastosowano bezkomórkową macierz 
skórną (ang. acellular dermal matrix, ADM) pochodzenia kseno-
gennego (mucoderm). Przeszczepy ADM są obecnie wykorzysty-

wane jako alternatywa dla przeszczepu tkanki łącznej. Przeszczepy 
tkanki łącznej są stosowane z dużym powodzeniem w połączeniu 
z implantacją natychmiastową, taką jak w niniejszym przypadku, 
i prowadzą do znaczącego zwiększenia ilości dziąsła rogowacie-
jącego oraz zwiększenia objętości tkanek miękkich [22]. Można 
jednak również wykorzystywać z powodzeniem ADM jako alter-
natywę dla pobieranego autogennie przeszczepu tkanki łącz-
nej. Materiały te oszczędzają pacjentowi dolegliwości w miejscu 
dawczym, a zarazem dają efekt kliniczny porównywalny do tkanki 
miękkiej pochodzenia autogennego [23]. Wypełnienie szczeliny 
pomiędzy implantem a przedsionkową ścianą zębodołu może 
również przyczyniać się do zachowania w znacznym stopniu 

przedsionkowego zarysu wyrostka zębodołowego [24,25].
Dzięki wprowadzaniu implantu bardziej dopodniebiennie możli-
we było uzyskanie dostatecznej stabilizacji pierwotnej w obrębie 
podniebiennej blaszki zbitej i momentu obrotowego podczas im-
plantacji wynoszącego 45 Ncm. Wartość tę opisuje się w piśmien-
nictwie jako wystarczającą dla stabilizacji pierwotnej, a nawet 
pozwalającą na zastosowanie protokołu obciążenia natychmia-
stowego, jako że nie stwierdzono żadnych oznak zwiększonego 
ryzyka utraty implantu, ani utraty kości grzbietu wyrostka [26].  
Z drugiej strony, dwie nowsze meta-analizy w zasadzie kwestio-
nują obciążanie natychmiastowe, ponieważ obecnie wydaje się, 
że implanty poddane obciążeniu natychmiastowemu wykazują 
podwyższone ryzyko utraty implantu [27,28]. Wobec niejedno-
znacznych wyników badań najbardziej rozsądną i przewidywalną 
opcją leczenia protetycznego wydawało się więc zaopatrzenie 
natychmiastowe bez kontaktów w artykulacji i okluzji, za pomocą 
którego można było uzyskać dodatkową kontrolę nad efektem 
estetycznym w obrębie tkanek miękkich. Jak wykazano w wielu 
publikacjach, możliwe jest uzyskanie bardzo dobrego, fizjologicz-
nego ukształtowania profilu wyłaniania wokół implantu z wyko-
rzystaniem łączników indywidualnych i koron tymczasowych 
[21–32]. 
Łączniki tytanowe mogą prześwitywać na ciemno w obrębie 
dziąsła brzeżnego; można jednak uzyskać lepszy efekt estetyczny, 

Ryc. 20 i 21 Wolne od powikłań wgajanie implantu i brak podrażnień w obrębie tkanek miękkich po czterech miesiącach od zabie-
gu, na etapie pobierania wycisku. 

Ryc. 22 i 23 Brak zmian w obrębie tkanek miękkich w okresie od rozpoczęcia (po lewej) do zakończenia terapii (po prawej). 

ryc. 20 ryc. 21

ryc. 22 ryc. 23
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stosując łączniki z dwutlenku cyrkonu, które mają kolor przypo-
minający kolor zębów [33–35]. Z tego względu wydawało się, że 
zastosowanie łącznika ostatecznego z dwutlenku cyrkonu będzie 
najbardziej uzasadnioną metodą leczenia – szczególnie wobec 
cienkiego biotypu występującego u pacjenta. Łącznik osadzono 
zgodnie z zasadą „one abutment at one time” (jeden łącznik, jed-
norazowo osadzany), tak aby nie zaburzyć ani nie zniszczyć po-
wstającego po zabiegu kołnierza z tkanek miękkich. Współczesne 
badania pozwalają wysnuć wniosek, że bezpośrednie zaopatrze-
nie łącznikiem ostatecznym, bez wielokrotnych zmian łącznika, 
wywiera pozytywny efekt nie tylko na warunki w obrębie tkanek 
miękkich, ale prowadzi również do mniejszej utraty kości grzbietu 
wyrostka [36–39].

Wnioski

Radiologicznie nie można było stwierdzić żadnych zmian, jeśli 
chodzi o poziom kości grzbietu wyrostka bezpośrednio po im-
plantacji, po czterech ani po siedmiu miesiącach od wszczepienia 
implantu. Porównanie stanu tkanek miękkich przed rozpoczę-
ciem leczenia implantologicznego i osiem miesięcy po jego za-
kończeniu wykazało, że sytuacja w obrębie tkanek miękkich po-
zostawała stabilna (Ryc. 22 i 23) oraz że wybrana metoda leczenia 
pozwoliła na uzyskanie estetycznego efektu końcowego (Ryc. 24a 
i b). W pełni nawigowana implantacja umożliwiła precyzyjne po-
zycjonowanie implantu w trzech wymiarach, tak pod względem 
chirurgicznym, jak i protetycznym, dzięki czemu możliwe było 
spełnienie wszystkich parametrów niezbędnych dla uzyskania 
strefy komfortu, zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i leka-
rza. 
Kontrola radiologiczna po roku od zabiegu nie wykazała żadnych 
widocznych oznak utraty kości grzbietu wyrostka mezjalnie ani 
dystalnie względem implantu (Ryc. 25).
Wybrana metoda leczenia w postaci implantacji natychmiasto-
wej w połączeniu z wirtualnym planowaniem, dopodniebiennym 
wszczepieniem implantu, jego minimalnie inwazyjną, w pełni 
nawigowaną implantacją bez preparacji płata śluzówkowo-oko-

stnowego, zastosowaniem ADM oraz wypełnieniem przestrzeni 
ksenogennym materiałem kościozastępczym stworzyły podstawy 
dla ostatecznego efektu estetycznego i skutecznego zachowania 
tkanek miękkich wokół implantu. Przedzabiegowe przygotowa-
nie łącznika indywidualnego z dwutlenku cyrkonu, protokół od-
roczonego obciążenia oraz założenie łącznika zgodnie z zasadą 
„one abutment at one time” mogą również pozytywnie wpłynąć 
na długoterminowy efekt estetyczny i czynnościowy. 

Ryc. 24a Wygląd ostateczny po osadzeniu uzupełnienia ceramicznego. 
Ryc. 24b Przedstawienie skutecznego trójwymiarowego pozycjonowania implantu poprzez nałożenie wyników badania radiolo-
gicznego po osadzeniu uzupełnienia. 

Ryc. 25: Kontrola radiologiczna po roku od zabiegu.  

ryc. 24a ryc. 24b

Piśmiennictwo

[1] SAKLAD M: Grading of patients for surgical procedures. Anesthesiology 
(1941) 2:281-284.
[2] DE ROUCK T, EGHBALI R, COLLYS K, DE BRUYN H, COSYN J: The gingi-
val biotype revisited: transparency of the periodontal probe through the gingival 
margin as a method to discriminate thin from thick gingiva. J Clin Periodontol 
(2009) 36:428-433.
[3] MISCH CE: Divisions of available bone in implant dentistry. Int J Oral Im-
plantol (1990) 7:9-17.

[4] GERRITSEN AE, ALLEN PF, WITTER DJ, BRONKHORST EM, CREU-
GERS NH: Tooth loss and oral health-related quality of life: a systematic review 
and meta-analysis. Health Qual Life Outcomes (2010) 8:126.
[5] CHEN P, YU S, ZHU G: The psychosocial impacts of implantation on the 
dental aesthetics of missing anterior teeth patients. Br Dent J (2012) 213:E20.
[6] AL-QURAN FA, AL-GHALAYINI RF, AL-ZU'BI BN: Single-tooth replace-
ment: factors affecting different prosthetic treatment modalities. BMC Oral 
Health (2011) 11:34.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 2018 63

[7] KARL M: Outcome of bonded vs all-ceramic and metal- ceramic fixed pros-
theses for single tooth replacement. Eur J Oral Implantol (2016) 9 Suppl 1:S25-
44.
[8] HAMMERLE CH, ARAUJO MG, SIMION M: Evidence-based knowledge on 
the biology and treatment of extraction sockets. Clin Oral Implants Res (2012) 
23 Suppl 5:80-82.
[9] ATIEH MA, ALSABEEHA NH, PAYNE AG, DUNCAN W, FAGGION CM, ES-
POSITO M: Interventions for replacing missing teeth: alveolar ridge preserva-
tion techniques for dental implant site development. Cochrane Database Syst 
Rev (2015):CD010176.
[10] CLEMENTINI M, TIRAVIA L, DE RISI V, VITTORINI ORGEAS G, MAN-
NOCCI A, DE SANCTIS M: Dimensional changes after immediate implant 
placement with or without simultaneous regenerative procedures: a systematic 
review and meta-analysis. J Clin Periodontol (2015) 42:666-677.
[11] CHEN ST, BUSER D: Esthetic outcomes following immediate and early 
implant placement in the anterior maxilla--a systematic review. Int J Oral Maxil-
lofac Implants (2014) 29 Suppl:186-215.
[12] KHZAM N, ARORA H, KIM P, FISHER A, MATTHEOS N, IVANOVSKI S: 
Systematic Review of Soft Tissue Alterations and Esthetic Outcomes Following 
Immediate Implant Placement and Restoration of Single Implants in the Anteri-
or Maxilla. J Periodontol (2015) 86:1321-1330.
[13] HAMMERLE CH, CHEN ST, WILSON TG, JR.: Consensus statements and 
recommended clinical procedures regarding the placement of implants in ex-
traction sockets. Int J Oral Maxillofac Implants (2004) 19 Suppl:26-28.
[14] ESPOSITO M, GRUSOVIN MG, POLYZOS IP, FELICE P, WORTHING-
TON HV: Interventions for replacing missing teeth: dental implants in fresh 
extraction sockets (immediate, immediate-delayed and delayed implants). 
Cochrane Database Syst Rev (2010):CD005968.
[15] WEIGL P, STRANGIO A: The impact of immediately placed and restored 
single-tooth implants on hard and soft tissues in the anterior maxilla. Eur J Oral 
Implantol (2016) 9:89-106.
[16] Foundation for Oral Rehabilitation: Foundation for Oral Rehabilitation 
(FOR) consensus text on "The Rehabilitation of Missing Single Teeth". Eur J 
Oral Implantol (2016) 9 Suppl 1:S173-178.
[17] MORTON D, CHEN ST, MARTIN WC, LEVINE RA, BUSER D: Consen-
sus statements and recommended clinical procedures regarding optimizing 
esthetic outcomes in implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants (2014) 
29 Suppl:216-220.
[18] EVIAN CI, WAASDORP JA, ISHII M, MANDRACCHIA M, SANAVI F, 
ROSENBERG ES: Evaluating extraction sockets in the esthetic zone for imme-
diate implant placement. Compend Contin Educ Dent (2011) 32:e58-65.
[19] LIN GH, CHAN HL, WANG HL: Effects of currently available surgical and 
restorative interventions on reducing midfacial mucosal recession of immedi-
ately placed single-tooth implants: a systematic review. J Periodontol (2014) 
85:92-102.
[20] LUTZ R, NEUKAM FW, SIMION M, SCHMITT CM: Long-term outcomes of 
bone augmentation on soft and hard-tissue stability: a systematic review. Clin 
Oral Implants Res (2015) 26 Suppl 11:103-122.
[21] COSYN J, HOOGHE N, DE BRUYN H: A systematic review on the frequen-
cy of advanced recession following single immediate implant treatment. J Clin 
Periodontol (2012) 39:582-589.
[22] LEE CT, TAO CY, STOUPEL J: The Effect of Subepithelial Connective 
Tissue Graft Placement on Esthetic Outcomes After Immediate Implant Place-
ment: Systematic Review. J Periodontol (2016) 87:156-167.
[23] ANDERSON LE, INGLEHART MR, EL-KHOLY K, EBER R, WANG HL: Im-
plant associated soft tissue defects in the anterior maxilla: a randomized control 
trial comparing subepithelial connective tissue graft and acellular dermal matrix 
allograft. Implant Dent (2014) 23:416-425.
[24] COVANI U, CANULLO L, TOTI P, ALFONSI F, BARONE A: Tissue stability 

of implants placed in fresh extraction sockets: a 5-year prospective single-co-
hort study. J Periodontol (2014) 85:e323-332.
[25] SANZ M, LINDHE J, ALCARAZ J, SANZ-SANCHEZ I, CECCHINATO 
D: THE effect of placing a bone replacement graft in the gap at immediately 
placed implants: a randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res (2016).
[26] STRUB JR, JURDZIK BA, TUNA T: Prognosis of immediately loaded 
implants and their restorations: a systematic literature review. J Oral Rehabil 
(2012) 39:704-717.
[27] SANZ-SANCHEZ I, SANZ-MARTIN I, FIGUERO E, SANZ M: Clinical effi-
cacy of immediate implant loading protocols compared to conventional loading 
depending on the type of the restoration: a systematic review. Clin Oral Im-
plants Res (2014).
[28] SCHIMMEL M, SRINIVASAN M, HERRMANN FR, MULLER F: Loading 
protocols for implant-supported overdentures in the edentulous jaw: a system-
atic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants (2014) 29 Sup-
pl:271-286.
[29] BRUNO V, O'SULLIVAN D, BADINO M, CATAPANO S: Preserving soft 
tissue after placing implants in fresh extraction sockets in the maxillary esthet-
ic zone and a prosthetic template for interim crown fabrication: a prospective 
study. J Prosthet Dent (2014) 111:195-202.
[30] MARTIN WC, POLLINI A, MORTON D: The influence of restorative proce-
dures on esthetic outcomes in implant dentistry: a systematic review. Int J Oral 
Maxillofac Implants (2014) 29 Suppl:142-154.
[31] KOLERMAN R, NISSAN J, RAHMANOV A, ZENZIPER E, SLUTZKEY S, 
TAL H: Radiological and Biological Assessment of Immediately Restored Ante-
rior Maxillary Implants Combined with GBR and Free Connective Tissue Graft. 
Clin Implant Dent Relat Res (2016) [Epub ahead of print].
[32] SAITO H, CHU SJ, REYNOLDS MA, TARNOW DP: Provisional Resto-
rations Used in Immediate Implant Placement Provide a Platform to Promote 
Peri-implant Soft Tissue Healing: A Pilot Study. Int J Periodontics Restorative 
Dent (2016) 36:47-52.
[33] COSGAREA R, GASPARIK C, DUDEA D, CULIC B, DANNEWITZ B, 
SCULEAN A: Peri-implant soft tissue colour around titanium and zirconia abut-
ments: a prospective randomized controlled clinical study. Clin Oral Implants 
Res (2015) 26:537-544.
[34] KIM A, CAMPBELL SD, VIANA MA, KNOERNSCHILD KL: Abutment 
Material Effect on Peri-implant Soft Tissue Color and Perceived Esthetics. J 
Prosthodont (2015).
[35] LINKEVICIUS T, VAITELIS J: The effect of zirconia or titanium as abutment 
material on soft peri-implant tissues: a systematic review and meta-analysis. 
Clin Oral Implants Res (2015) 26 Suppl 11:139-147.
[36] GRANDI T, GUAZZI P, SAMARANI R, GARUTI G: Immediate positioning 
of definitive abutments versus repeated abutment replacements in immediately 
loaded implants: effects on bone healing at the 1-year follow-up of a multicen-
tre randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol (2012) 5:9-16.
[37] KOUTOUZIS T, KOUTOUZIS G, GADALLA H, NEIVA R: The effect of heal-
ing abutment reconnection and disconnection on soft and hard peri-implant 
tissues: a short-term randomized controlled clinical trial. Int J Oral Maxillofac 
Implants (2013) 28:807-814.
[38] ATIEH MA, TAWSE-SMITH A, ALSABEEHA NHM, MA S, DUNCAN WJ: 
The "One Abutment - One Time" Protocol: A Systematic Review and Me-
ta-Analysis. J Periodontol (2017):1-19.
[39] MOLINA A, SANZ-SANCHEZ I, MARTIN C, BLANCO J, SANZ M: The ef-
fect of one-time abutment placement on interproximal bone levels and peri-im-
plant soft tissues: a prospective randomized clinical trial. Clin Oral Implants 
Res (2017) 28:443-452.
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Wstęp

Wykwalifikowana higienistka stomatologiczna może wspierać 
innych specjalistów w realizacji kompleksowych planów leczenia 
oraz monitorować przebieg poszczególnych etapów, jak również 
objąć pacjentów terapią podtrzymującą. W celu osiągnięcia trwa-
łych oraz przewidywalnych efektów leczenia, niezbędna staje się 
wiedza obejmująca wiele dziedzin stomatologii. Konieczny jest 
nieprzerwany rozwój, który można realizować poprzez uczestnic-
two w kursach, konferencjach, kongresach, warsztatach.

Lista zadań, jakie może realizować higienistka stomatologiczna 
przygotowująca pacjenta do leczenia, u którego stwierdzono 
chorobę przyzębia.

1. Zapoznanie się z pełną dokumentacją pacjenta (historia le-
czenia - także z poprzedniego gabinetu)

Wykwalifikowana higienistka stomatologiczna - kompetentny partner lekarza w procesie 
leczenia.

lic. hig. dent. Paulina Czecholińska, absolwentka Curriculum Higienistki Im-
plantologicznej PSI/ICOI, 
paulina.czecholinska@interia.pl

Słowa kluczowe: 
współpraca, rozwój, higienistka stomatologiczna, obowiązki, czynniki ryzyka, terapia podtrzymująca
Key words:
cooperation, development, dental hygienist, duties, risk factors, maintenance therapy

A qualified dental hygienist - a competent partner of a doctor in the treatment process.

Streszczenie

Na podstawie piśmiennictwa oraz 11-letnich doświadczeń autorka artykułu przed-
stawia możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca lekarza dentysty z wykwalifi-
kowaną higienistką stomatologiczną w osiągnięciu trwałych oraz przewidywalnych 
efektów leczenia.

Abstract

The author presents the possibilities of the cooperation between the den-
tal practitioner and qualified dental hygienist, based on the literature and 
11-years of experience, to achieve stable and predictable treatment out-
comes.

Paulina Czecholińska
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2. Zebranie pełnego wywiadu stomatologicznego, ogólnome-
dycznego - określenie czynników ryzyka choroby przyzębia

3. Sesja fotograficzna
4. Wyciski niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych 

analiz
5. Skanowanie łuków zębowych
6. Wykonanie projektu Digital Smile Design
7. Analiza warunków okluzji wg ankiety przygotowanej przez 

lekarza prowadzącego
8. Badanie - ocena 

• PI - plaque index
• PD - probing depth
• GR - gingival recession
• CAL- clinical attachment level 
• BOP- bleeding on probing
• CPITN -  Coommunity Periodontal Index of Treat-

ment Needs - określenie kodu oraz zaplanowanie po-
szczególnych zabiegów w odpowiedniej kolejności  
z uwzględnieniem realizacji planu leczenia lekarza pro-
wadzącego, w tym również kierowanie pacjentów do 
innych specjalistów w odpowiednim czasie

• Zmiany endo-perio
• Ocena biotypu dziąsła 
• Obecność furkacji
• Ruchomość zębów
• Aktywność kieszonek (wysięk)
• Nawisy wypełnień
• Ocena recesji
• Ustalenie rodzaju ubytków kostnych po konsultacji  

z lekarzem prowadzącym 
9. Zabiegi (skaling, SRP, piaskowanie, wyeliminowanie czynni-

ków retencji płytki - nawisy wypełnień, polerowanie, fluory-
zacja) 

10. Wstępna ocena logopedyczna, na podstawie szablonu zdań, 
które wymawia pacjent.

11. Rozpoznanie - rokowanie (po konsultacji z lekarzem prowa-
dzącym) informacja , edukacja pacjenta

12. Wizualizacja - zdjęcia
13. Przedstawienie celu leczenia
14. Instruktaż higieny jamy ustnej, trening higieny, dobór odpo-

wiednich akcesoriów oraz środków do higieny jamy ustnej
15. Motywacja- edukacja
16. Zalecenia: np. test PET, badania krwi po konsultacji z leka-

rzem prowadzącym.  
17. Poinformowanie pacjenta o warunkach kwalifikacji do po-

szczególnych etapów oraz o sekwencji planowanych zabie-
gów

18. Ustalenie z pacjentem planu wizyt

19. Kwalifikacja lub jej brak do poszczególnych etapów leczenia
20. Skierowanie pacjenta do poszczególnych specjalistów  

w odpowiedniej kolejności
21. Zaplanowanie terapii podtrzymującej- indywidualnie z okre-

śleniem odpowiedniego czasu trwania takiej wizyty
22. Ocena ryzyka nawrotu choroby przyzębia
23. Konsultacja z lekarzem prowadzącym  odnośnie planowa-

nych rozwiązań protetycznych w oparciu o zdolności manu-
alne oraz status higieny.

Cel pracy higienistki stomatologicznej: Świadomy, zmotywowa-
ny pacjent oraz stabilność periodontologiczna.

Odciążenie stomatologa (kolor szary) przez higienistkę stomato-
logiczną (kolor fioletowy)

Higienistka stomatologiczna może odciążyć stomatologa nie 
tylko podczas wizyt kontrolnych, gdzie wykonuje 90% zadań. Już 
przy badaniu (A), a szczególnie przy leczeniu wstępnym (B) wyko-
nuje ponad 80% koniecznej pracy. Nawet podczas leczenia chi-
rurgicznego (C) może okazać się pomocna (asysta i pooperacyjna 
kontrola ran itd.)[1].
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Praca higienistki nad świadomością oraz motywacją pacjenta.

• Pacjent po wizycie u higienistki stomatologicznej powinien 
zdawać sobie sprawę z problemu oraz z faktu, że może mieć 
znaczący wpływ na sukces leczenia - rozmowa zawsze przy 
biurku

• Wizualizacja - fotografie
• Wyjaśnienie czym jest płytka bakteryjna, kamień nazębny. 

Jaki jest ich wpływ na jamę ustną oraz cały organizm
• Traktowanie implantu jako nagrody
• Pacjent powinien być świadomy, że te same czynniki ryzyka 

oddziałują zarówno na tkanki wokół zębów, jak i na tkanki 
wokół implantów

• Przedstawienie czynników ryzyka choroby przyzębia naby-
tych i niemodyfikowalnych tak, aby pacjent miał świado-
mość, na co może mieć wpływ

• Przedstawienie warunków kwalifikacji do poszczególnych 
etapów leczenia m. in. implantacji  
PI<20% 
BOP<10% 
PD do 4 mm

• Zobligowanie pacjenta do regularnych wizyt kontrolnych. 
• Ważne jest, aby wyjaśnić pacjentowi, że leczenie periodon-

tologiczne nie kończy się na eliminacji stanu zapalnego i bez 
ciągłej następowej kontroli w fazie podtrzymującej, nie bę-
dzie można osiągnąć stabilnych rezultatów [2].

• Przedstawienie pacjentowi poziomu ryzyka nawrotu choro-
by - z wyszczególnieniem czynników predysponujących. 

• Pozwolenie pacjentowi na udział w sukcesie terapeutycz-
nym - pacjent, który rozumie, że osiągnięte rezultaty są rów-
nież jego zasługą, będzie bardziej skłonny do współpracy [3]

Po zakończeniu aktywnej terapii periodontologicznej pacjent 
powinien zostać objęty terapią podtrzymującą [4]

Terapia podtrzymująca (SPT- supportive periodontal therapy, 
supportive periodontal care, periodontal maintenance) - cele 

• Zapobieganie lub minimalizowanie nawrotów i progresji 
chorób przyzębia, które były wcześniej leczone (zapalenie 
dziąseł, zapalenie przyzębia, peri-implantitis)

• Zapobieganie utracie zębów i implantów poprzez monito-
rowanie uzębienia i uzupełnień protetycznych

• Zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia i leczenia in-
nych chorób, które mogą występować w jamie ustnej [3]

W trakcie wizyty SPT należy:
• Uaktualnić historię choroby pacjenta oraz podjąć działania 

ograniczające czynniki ryzyka
• Ocenić higienę, ponownie wykonać instruktaż higieny oraz 

zmotywować pacjenta
• Wykonać szczegółowe badanie periodontologiczne i po-

równać je z poprzednimi badaniami
• Po wykryciu miejsc aktywnych: BOP+, PD≥5 mm wdrożyć 

odpowiednie leczenie
• Wykonać skaling z wygładzeniem powierzchni korzeni; pro-

cedury profesjonalnego mechanicznego oczyszczania łącz-
nie z oczyszczeniem poddziąsłowym określane są skrótem 
PMPR+ ( professional mechanical palque removal plus )

• Podjąć inne niezbędne działania profilaktyczne i terapeu-
tyczne

• Promować zdrowy tryb życia[4]

Częstotliwość, czas trwania wizyty u higienistki 

Częstotliwość wizyt podczas terapii podtrzymującej powinna być 
ustalana indywidualnie [2]. Najczęściej proponowanym schema-
tem są wizyty co 3 miesiące, ponieważ umożliwiają zmniejszenie 
prawdopodobieństwa progresji choroby [3,4,5].
Czas trwania wizyty SPT powinien być również ustalany indywidu-
alnie. W większości przypadków wizyty 45 - do 60- minutowe są 
wystarczające [3,4].

Badania Axelssona

Próchnica i utrata przyczepu - z i bez wizyt kontrolnych
Po lewej: przy kontrolach raz do roku, bez motywacji i profilaktyki, 
po 6 latach- na 14 powierzchniach zębów powstają nowe, wy-
magające leczenia zmiany próchnicze oraz zauważalna jest utrata 
przyczepu. 
Po prawej: przy intensywnej profilaktyce (co 2- 3 miesiące) niemal 
nie dochodzi do próchnicy i zaobserwować można nawet nie-
wielki przyrost powierzchni przyczepu [1].

Czynniki oceniane podczas szacowania ryzyka 
nawrotu choroby przyzębia [5,6,7,8]

Poziom pacjenta Poziom zęba Poziom punktu 
pomiarowego

Choroby układowe Morfologia zęba BOP
Palenie tytoniu Ustawienie PD
Utrata zębów Rozchwianie CAL
Utrata przyczepu w 
stosunku do wieku 

Objęcie furkacji Wysięk ropny 

Obecność płytki 
nazębnej 

Czynniki jatro-
genne 

Aktywność

BOP Okluzja 
Liczba kieszonek z 
PD > 4mm
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Diagram służący do oceny ryzyka choroby przyzębia (PRA- pe-
riodontal risk assesment). Każdy wektor odpowiada jednemu 
czynnikowi ryzyka. Wszystkie czynniki powinny być oznaczone 
na diagramie. Pole powstałe po połączeniu punktów na osiach 
wskazuje małe ryzyko, kiedy jest położone blisko środka diagramu, 
duże ryzyko, kiedy jest położone peryferyjnie i średnie ryzyko, gdy 
znajduje się pomiędzy oznakowaniami diagramu. (Na podstawie: 
Lang NP, Tonetti MS)[6].
BOP - %miejsc krwawiących, PD≥ 5mm - liczba kieszonek o PD≥ 
5mm, utrata zębów - liczba utraconych zębów. 
BL/Wiek - stosunek utraty kości do wieku. Utrata kości w stosunku 
do wieku jest oceniana na zdjęciach skrzydłowo-gryzowych. Do 
oceny wybiera się najbardziej dotknięte chorobą miejsce w od-
cinku bocznym uzębienia. Przyjmuje się, że utrata 1mm kości to 
10%. Procent utraty kości jest następnie dzielony przez wiek pa-
cjenta. (Przykład: 40-letni pacjent z utratą kości oszacowaną na 20 
% - BL/Wiek = 0,5 na diagramie.)
Syst/Gen- czynniki ogólne i genetyczne (np. cukrzyca). Jeżeli czyn-
nik genetyczny lub ogólny jest obecny - oznaczany jest w polu 
wysokiego ryzyka, jeżeli nie - nie oznacza się go wcale.
Środ. - czynniki środowiskowe/palenie tytoniu (NS- niepalący, FS- 
były palacz, S≥10- palący powyżej 10 papierosów /dobę, S<20- 
palący poniżej 20 papierosów/dobę, S≥20- palący powyżej 20 
papierosów/dobę)[2].

Rozpoznanie - przykłady 

Uaktualnienie wywiadu
Pacjentka zakwalifikowana do terapii podtrzymującej (co 3 miesią-
ce), zgłosiła się na wizytę do gabinetu higieny przed planowaną 
implantacją. Przed rozpoczęciem badania periodontologicznego 
higienistka przeprowadziła rozmowę uaktualniając ankietę me-
dyczną i stomatologiczną. Pacjentka podała, że wkrótce rozpocz-
nie terapię w kierunku leczenia osteoporozy. Po wnikliwej anali-
zie okazało się, że będzie przyjmować lek o nazwie: Ibanbronat 
150mg, należący do grupy bifosfonianów. Higienistka skierowała 
pacjentkę do stomatologa, w celu omówienia leczenia implanto-
logicznego w kontekście planowanej terapii lekiem Ibandronat.

Okluzja
Pacjentka zgłosiła się na regularną wizytę higienizacyjną po 6 
miesiącach. Pacjentka skarżyła się na niespecyficzne dolegliwości 
bólowe zęba 25 oraz poinformowała, że była 2 tygodnie temu  
w innym gabinecie z tym problemem, gdzie założono lekarstwo 
do kieszonki, jednak ból nadal się utrzymywał. Higienistka nie 

stwierdziła pogłębionego sondowania w tej okolicy, wykona-
ła kontrolę żywotności, która była dodatnia. Zbadano kontakty  
w zgryzie. Znaleziono przedwczesny kontakt na zębie 25. Pacjent-
ka została skierowana do odpowiedniego specjalisty z precyzyjnie 
opisanym problemem oraz przygotowanym badaniem zgryzu 
(ankieta).

Perio
Pacjentka zgłosiła się do higienistki dopiero 1,5 roku po oddaniu 
korony na implancie. 
Po wykonanym badaniu periodontologicznym, stwierdzono po-
głębione sondowanie przy implancie PD - 6 mm oraz krwawienie. 
Podczas oddania pracy protetycznej higienistka zawsze kontro-
luje głębokość sondowania, aby mieć możliwość porównania 
w czasie. Wyjściowa głębokość sondowania w tym przypadku 
wynosiła 3,5mm. Higienistka skierowała pacjentkę do odpowied-
niego specjalisty, który zdiagnozował cementitis i podjął odpo-
wiednie czynności. 

Endo
Pacjent po zakończonej aktywnej terapii periodontologicznej 
oraz po zakwalifikowaniu do terapii podtrzymującej, pojawił się 
w gabinecie higieny dopiero po kilku latach. Pogłębione son-
dowanie zaobserwowano przy kilku zębach. Higienistka w celu 
zweryfikowania przyczyn, skontrolowała żywotność oraz kontakty  
w zgryzie. Przy zębie 46 - głębokość sondowania wynosiła 5,5mm 
oraz stwierdzona została ujemna wartość w teście żywotności. 
Odstąpiono w tej okolicy od SRP i wykonano jedynie skaling nad-
dziąsłowy. Pacjent został skierowany do lekarza endodonty, gdzie 
okazało się, że ząb był leczony kanałowo w innym gabinecie. En-
dodonta zakwalifikował ząb do ponownego leczenia kanałowego 
z zamknięciem perforacji. Po ok. roku od leczenia kanałowego za-
obserwowano zmniejszenie głębokości sondowania do poziomu 
PD 3,5mm.

Podsumowanie

Higienistka stomatologiczna, otrzymując w drodze kształcenia 
zawodowego możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem, 
staje się dla lekarza równorzędnym partnerem na etapie konstru-
owania planów leczenia, przygotowania pacjenta do zabiegów 

Źródło: Polpharma
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oraz monitorowania w czasie leczenia i po jego zakończeniu.
Działając zawsze na zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, hi-
gienistka stomatologiczna może mieć istotny wpływ na podno-
szenie standardu leczenia stomatologicznego oraz w znacznym 
stopniu odciążyć pracę lekarza dentysty. Samodzielność postę-
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powania higienistki w połączeniu z łatwością nawiązywania kon-
taktów z pacjentami oraz mentoringiem, jaki spełnia lekarz, może 
stworzyć nowy model trójstronnej współpracy. Należy pamiętać  
o tym, że zgodnie z aktualną wiedzą, długoterminowy sukces tera-
pii chorób przyzębia, zależy mniej od aktywnego leczenia począt-
kowego, a znacznie bardziej od kontrolowanej opieki pozabiego-
wej i wizyt kontrolnych.
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Introduction

An oroantral communication (OAC) may develop as a complica-
tion of posterior maxillary tooth extractions, because of the an-
atomically close relation between the root apices and the max-
illary antrum and the thinness of the antral floor in that region 
[1,2]. There are many surgical techniques describing the closure 
of OAC with the use of local/distal flaps, grafts and the buccal 
fat pads [3,4,5].  Many vestibular mucoperiosteal flaps have been 
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Zamykanie połączenia ustno – zatokowego z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej (PRF) – badanie prospektywne

Streszczenie

Celem badania była ocena skuteczność zamknięcia połączenia ustno – zatokowego 
z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej (PRF, platelet-rich fibrin) oraz ustalenie 
wpływu tej metody na kliniczne parametry tkanek istotne w perspektywie później-
szego leczenia implantologicznego. Analizowany materiał obejmował 15 pacjen-
tów (7 kobiet (46,7%), 8 mężczyzn (53,3%)), u których przeprowadzono zabieg 
chirurgicznej wewnątrzzębodołowej ekstrakcji zęba trzonowego szczęki z nastę-
powym zamknięciem powstałego połączenia ustno-zatokowego z zastosowaniem 
fibryny bogatopłytkowej (PRF). Średni wiek uczestników badania  wynosił 34,4 lat 
(SD ±11.5). W analizowanej grupie nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic 
w zakresie trudności przeprowadzanego zabiegu chirurgicznego (p>0,05) i czasu 
jego  trwania (p>0,05). Pooperacyjne kontrole kliniczne odbyły się w 1.,2., 7.dobie 
i 4. tygodniu od zabiegu. Przeprowadzona analiza wykazała, że w każdym punkcie 
czasowym prowadzonej obserwacji, głębokość przedsionka jamy ustnej i szero-
kość strefy dziąsła zrogowaciałego pozostawały niezmienione. Wszystkie połącze-
nia ustno-zatokowe zostały skutecznie zamknięte. Nie stwierdzono występowania 
pozabiegowych komplikacji takich, jak rozejście brzegów rany, zakażenie rany, 
zapalenie zatoki szczękowej, przetoka ustno – zatokowa. Całkowitą epitelializację 
rany obserwowano tydzień po zabiegu. Zamykanie połączeń ustno - zatokowych 
z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej jest wiarygodną metodą i realną alter-
natywą dla zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem płatów, szczególnie w per-
spektywie planowanego leczenia implantoprotetycznego.

Abstract

The aim of the study was to assess the effectiveness of oroantral com-
munication (OAC) closure with the use of platelet-rich fibrin (PRF) and to 
establish important clinical parameters related to this technique in terms of 
later implant rehabilitation. The analyzed material was based on a study of 
15 patients (7 female (46.7%), 8 male (53. 3 %)) who underwent surgical 
intra-alveolar extraction of maxillary molar tooth with subsequent oroan-
tral communication closure with the use of PRF. Average age was 34.4 
years (SD ±11.5). Selected subjects exhibited no significant differences in 
terms of surgical difficulty of the procedure (p>0.05) and time of surgery 
(p>0.05). Clinical follow- ups were performed at 24h, 48h, after 7 days 
and 4 weeks following the surgery. The analysis revealed that at every 
point in time oral vestibular depth and width of keratinized gingival re-
mained unchanged. All oroantral communications were successfully closed. 
There were no cases of postoperative complications like wound dehiscence, 
wound infection, maxillary sinusitis, oroantral fistula. Complete epitheliza-
tion was observed one week after the procedure. The use of PRF seems to 
be a reliable option in OAC closure and forms a valuable alternative for the 
surgical closure with flaps, especially when implant-prosthetic treatment 
is anticipated.
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described in the literature, including the rotated flap, sliding flap, 
transversal flap and the advancement flap [6,7,8]. The most com-
mon treatment was the buccal advancement flap procedure 
(trapezoid mucoperiosteal flap – prolonged and sutured over 
the OAC). Despite its effectiveness in OAC treatment it has some 
disadvantages like the postoperative shallowing of oral vestibule 
and loss of keratinized gingiva, factors that are necessary for the 
long- term success of implant-supported restorations. Recently, 
platelet-rich fibrin (PRF) is increasingly being employed in the re-
pair of OAC as non-invasive and simple technique.
The aim of the study was to assess the effectiveness of oroantral 
communication closure with the use of platelet-rich fibrin and to 
establish important clinical parameters related to this technique 
in terms of later implant rehabilitation.

Materials and methods

Prospective clinical research was conducted in the group of 15 
patients referred to a department of oral surgery for the extraction 
of the upper molar. Research was conducted after the procure-
ment of the required approval of the ethical commission. Based 
on the conducted clinical and radiological examinations strict cri-
teria were selected for the applicability as to the inclusion in this 
research. The prerequisite was extraction of upper molar with ne-
cessity of subsequent oroantral communication closure and the 
presence of palatal/buccal alveolar bone walls. Generally healthy 
patients aged 18 to 60 years old were being selected. Exclusionary 
criteria used included: acute or chronic maxillary sinusitis in an-
amnesis, oroantral communication following multiple extractions, 
oroantral fistula, nicotinism, poor oral hygiene (API >70%), iodine 
allergy, pregnancy, lactation.
All patients before starting the study received written consent 
forms to sign. The forms were depicting the subject matter as well 
as the aim of the research study. Each patient underwent infiltra-
tive anesthesia with a total of 1.8 ml of 4% articaine hydrochloride 
with epinephrine (1:200.000). After 15 minutes from the anesthe-
sia procedure a surgical intra-alveolar extraction was performed 
with the use of diamond bur and a handpiece with a copious 
amount of water irrigation. After the extraction of the upper molar 
and the assurance of oroantral communication and palatal/buc-
cal alveolar bone walls presence, the maxillary sinus was rinsed 
with potassium permanganate solution to exclude sinusitis and 
the alveolar socket was irrigated with sterile saline solution. The 
PRF was prepared in accordance with the protocol developed by 
Choukroun et al. [9] after venipuncturing of the antecubital vein 
(six 10-ml sterile tubes without anticoagulant immediately centri-
fuged in centrifugation machine 2,700 revolutions per minute for 
12 minutes). The PRF was easily separated from RBC (red blood 
cells) layer using a sterile tweezers and scissors [10]. Four platelet 
rich-fibrin clots were placed into the post-extraction socket and 
covered with the PRF membrane (two compressed PRF clots be-
tween sterile gauzes) and stabilized by horizontal cross mattress 
suture (non-absorbable nylon sutures, 4-0). Each patient was 
prescribed an antibiotic and nasal decongestant postoperative-
ly. Patients were instructed to avoid Valsalva maneuver, physical 
activities and eat a soft diet during one week postoperatwively. 
Sutures were removed one week after surgery.
Clinical measurements were performed in the preoperative peri-
od as well as at 24h, 48h, after 7 days and 4 weeks following sur-

gery (oral vestibular depth (OVD) – distance between the margin-
al gingiva of the extraction side and to the highest point in the 
vestibule; width of keratinized gingiva (WKG) - potassium-iodine 
solution staining of attached gingiva).
The statistical analysis was done using Statistica 10.0 (StatSoft, 
Krakow, Poland). P-values less than 0.05 were considered statis-
tically significant.

Results

Demographic and clinical data for the study sample
The analyzed material consisted of 15 patients (7 female (46.7%), 
8 male (53. 3 %)). 
Mean age was 34.4 years (SD ±11.5). Selected subjects exhibit-
ed no significant differences in terms of surgical difficulty of the 
procedure (p>0.05) and time of surgery (p>0.05). No data were 
missing, and all enrolled patients attended all study visits (fig.1).
 

Enrollment
Assessed for eligibility (n = 15)

Received intervention (n=15)
Surgical Procedure

Follow-Up

Analysis

Lost to follow-up (n=0)
Discontinued intervention (n=0)

Analysed (n=15)
Excluded from analysis (n=0)

Excluded (n=0)
• Not meeting inclusion criteria (n=0) 
• Declined to participate (n=0)
• Other reasons (n=0)

Oral Vestibular Depth (OVD), Width of Keratinized Gingiva (WKG)
All p values are greater than 0.05 and as a result measurements did 
not statistically differ in every point i time in the analyzed group.
The analysis revealed that in every point in time OVD and WKG 
remained unchanged (fig. 2, fig. 3).

The Effectiveness of PRF for Closure of Oroantral Communication
All oroantral communications were successfully closed. There 
were no cases of postoperative complications like wound dehis-
cence, wound infection, maxillary sinusitis, oroantral fistula.
Complete epithelization was observed one week after procedure.
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Fig. 1. Flow-chart of patients

Fig. 2. Differences in oral vestibular depth (OVD) in the analy-
zed group
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Discussion

The maxillary sinus may drain into the mouth via an abnormal 
opening, an oroantral communication, a complication follow-
ing maxillary posterior tooth extraction. Communications with a 
diameter of 2 mm may heal spontaneously by organizing blood 
clot, but larger require surgical closure within 24 hours of their for-
mation as unrecognized and unclosed lead to sinusitis as a result 
of infection associated with the penetration of saliva and bacteria 
from the oral cavity to the maxillary sinus [11,12]. A wide range of 
surgically techniques has been used throughout the years to treat 
oroantral communication (OAC) [12,13]. The most common treat-
ment was the buccal advancement flap procedure (trapezoid 
mucoperiosteal flap – prolonged and sutured over the OAC). De-
spite its effectiveness in OAC treatment it has some disadvantages 
like postoperative oedema, pain, shallowing of oral vestibule and 
loss of keratinized gingiva. Long-term effects may include scar 
formation and alveolar ridge resorption. It is commonly accepted 

that the periimplant area primarily comprises of the crestal bone 
and the healthy soft tissue around it. Reduction in the crestal 
bone height shortens the distance between the mucogingival 
junction and the bone crest thus reduces the dimensions of the 
keratinized gingiva. The absence of adequate keratinized mucosa 
around implants is associated with higher plaque accumulation, 
gingival inflammation, and mucosal recession. Both factors are 
considered necessary for the long-term success of implant-sup-
ported restorations [12].
Platelet-rich fibrin has many advantages which stem from 
high-concentration of non-activated/functional/intact platelets 
that release relatively constant concentration of growth factors 
over a period of 7 days. It can be squeezed to form a membrane 
serving as a matrix to accelerate the healing of wound edges [13].
The results obtained in the study revealed no cases of postoper-
ative complications (wound dehiscence, wound infection, max-
illary sinusitis, oroantral fistula). Complete epithelization was ob-
served one week after procedure. The results revealed that OVD 
and WKG remained unchanged postoperatively. The use of PRF 
clots and PRF membranes in OAC closure forms a valuable, non-
invasive and simple technique that is alternative for the surgical 
closure with flaps, especially when implant-prosthetic treatment 
is anticipated.
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Fig. 3. Differences in width of keratinized gingiva (WKG) in 
the analyzed group
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Wykonanie ekstrakcji zęba z powodu powikłań leczenia kanało-
wego, zaawansowanych zmian w przyzębiu, czy też urazu, pro-
wadzi do nieodwracalnych zmian w anatomii wyrostka zębo-
dołowego z rozległymi jego deformacjami włącznie. Zmiany te 
wynikają ze spontanicznego gojenia zębodołu, podczas którego 
ma miejsce resorpcja i przebudowa kości. Skutkiem tych proce-
sów jest zmniejszenie objętość kości wyrostka zębodołowego 
oraz redukcja wymiarów brodawek międzyzębowych sąsiadu-
jących z usuniętym zębem. Na ogół defekty są tym większe, im 
poważniejsze były patologie prowadzące do utraty zęba. Defor-
macje wyrostka zębodołowego były w różnoraki sposób klasyfiko-
wane przez wielu autorów (Seibert 1983, Allen i wsp. 1985, Studer 
1996, Wang i Al.-Shammari 2002) [1,2,3,4]. Jednakże w piśmiennic-
twie stosunkowo często cytowany jest podział zaproponowany 

Ocena parametrów klinicznych po zabiegach augmentacji deformacji bezzębnego 
wyrostka z wykorzystaniem matrycy kolagenowej.
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Evaluation of the clinical parameters after augmentation of edentolous ridge defects with the use of collagen matrix.

Streszczenie

Celem badań była ocena zmian parametrów klinicznych po augmentacji deformacji 
wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem matrycy kolagenowej.  
Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 5 pacjentów, u których stwierdzono 
obecność ubytku wyrostka zębodołowego klasy I wg Seibert. U wszystkich pa-
cjentów przeprowadzono zabieg augmentacji tkanek miękkich z wykorzystaniem 
matrycy kolagenowej. Oceniano następujące parametry kliniczne: PD, GR, CAL, 
BS, PH, PW, PI, BOP (przy zębach sąsiadujących z brakiem) oraz KT i GT (bez-
zębnego wyrostka). Do oceny GT wykorzystywano indywidualnie przygotowany 
pozycjoner.    
Wyniki: We wszystkich przypadkach zaobserwowano poprawę parametrów kli-
nicznych wyrażoną zwiększeniem średniej grubości tkanek miękkich wyrostka  
o 1,4mm. 
Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że zastosowanie ksenogennej matrycy 
kolagenowej może poprawić grubość tkanek miękkich bezzębnego wyrostka.

Abstract

The aim of the study was the evaluation of the clinical parameters after 
augmentation of edentolous ridge with the use of collagen matrix.
Material and methods: The study group consisted of 5 patients with class 
I edentolous ridge  defects according to Seibert. In all patients the proce-
dure of soft tissue augmentation with collagen matrix was performed. The 
following clinical parameters were assessed: PD, GR, CAL, BS, PH, PW, PI, 
BOP (concerning neighbouring teeth) and KT and GT (concerning edentu-
lous ridge). The assessment of GT was performed with the use of individu-
ally prepared positioner.
Results: In all cases improvement of clinical parameters was noted. It was 
expressed by the increase of mean soft tissue thickness of 1,4mm.
Conclusions: Obtained results allow to presume that utilization of xenogenic 
collagen matrix may improve the soft tissue thickness of edentolous ridge.
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przez Seibert, dzielący ubytki na poziome (klasa I), pionowe (klasa 
II) i złożone (klasa III). Obecność poekstrakcyjnych deformacji wy-
rostka o zauważalnych rozmiarach utrudnia leczenie protetyczne, 
zarówno w aspekcie możliwości osiągnięcia optymalnego wyniku 
estetycznego, jak i funkcjonalnego. Uzupełniane zęby są niepro-
porcjonalnie długie w porównaniu do uzębienia naturalnego,  
a ich oczyszczanie wymaga dodatkowych czynności, co w przy-
padku osób starszych czy z ograniczeniami manualnymi, może 
prowadzić do zalegania resztek pokarmowych i akumulacji płytki 
nazębnej, a w konsekwencji do dyskomfortu i rozwoju zmian za-
palnych. Dlatego w większości przypadków zasadna jest korekta 
deformacji wyrostka, a jej charakter uwarunkowany jest wyborem 
uzupełnienia protetycznego. Uzupełnienie braku zęba z użyciem 
implantu przeważnie musi być poprzedzone zabiegami z zakresu 
rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich. W przypadku klasyczne-
go mostu wspartego na zębach naturalnych wystarczającą wy-
daje się odbudowa tkanek miękkich. W literaturze opisano wiele 
technik chirurgicznej rekonstrukcji tkanek miękkich, głównie z wy-
korzystaniem materiału autogennego w postaci uszypułowanych 
lub wolnych przeszczepów. Przeszczepy autogenne są niepod-
ważalnym standardem o udokumentowanej skuteczności, jednak  
w pewnych sytuacjach ich zastosowanie może być problematycz-
ne. Przede wszystkim pobranie przeszczepu z podniebienia gene-
ruje powstanie rany gojącej się przez około 2 tygodnie. Ponadto 
ilość dostępnych tkanek miękkich może być niewystarczająca do 
rekonstrukcji rozległych ubytków lub wymagane jest powtórzenie 
procedury augmentacyjnej. Sama procedura pobrania przeszcze-

 

pu wydłuża czas zabiegu i skazuje pacjenta na dodatkowe do-
legliwości bólowe, a także ewentualne komplikacje/powikłania 
śród- i pozabiegowe w postaci krwawienia z miejsca dawczego 
[5, 6, 7]. Wobec powyższego, poszukiwanie nowych metod chirur-
gicznych i biomateriałów eliminujących konieczność pobierania 
przeszczepów autogennych wydaje się naturalną potrzebą tera-
peutyczną.  
W ostatnich latach pojawiły się na rynku materiały do augmentacji 
tkanek miękkich, które potencjalnie mogłyby zastępować tkanki 
własne. Zastosowanie tego typu materiałów w chirurgii śluzów-
kowo-dziąsłowej cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 
ale doniesienia naukowe dokumentujące skuteczność leczenia  
z ich wykorzystaniem są ciągle nieliczne. Jedną z nowszych grup 
biomateriałów do augmentacji tkanek miękkich są ksenogenne 
matryce kolagenowe (CM- collagen matrix). Są to trójwymiarowe 
błony posiadające dwie struktury funkcjonalne: zbitą warstwę 
gęsto ułożonych włókien kolagenowych oraz grube porowate 
rusztowanie. Budowa taka zapewnia przestrzeń dla tworzenia się 
skrzepu oraz wrastania sąsiadujących tkanek [8]. Zastosowanie 
CM zdecydowanie skraca czas trwania zabiegu oraz zmniejsza 
dyskomfort pacjenta spowodowany dolegliwościami bólowymi 
[9,10]. Zakres rekonstrukcji tkanek miękkich nie jest jednak do koń-
ca zdefiniowany i wymaga potwierdzenia w badaniach klinicz-
nych. Dlatego celem prezentowanych badań była ocena zmian 
parametrów klinicznych po korekcie deformacji wyrostka zębo-
dołowego z wykorzystaniem matrycy kolagenowej. 

Ryc. 1 Most tymczasowy na filarach 11 i 23 uzupełniający brak zębów 21 i 22.
Ryc. 2 Okolica 11-23 od strony okluzyjnej. Widoczny deficyt objętości wyrostka zębodołowego szczęki w zakresie zębów 21 i 22 w wy-
miarze policzkowo-podniebiennym.

Ryc. 3 Bezzębny wyrostek w okolicy 21 i 22. Stan po zdjęciu mostu tymczasowego. Widok od strony przedsionkowej.
Ryc. 4 Bezzębny wyrostek w okolicy 21 i 22. Stan po zdjęciu mostu tymczasowego. Widok od strony okluzyjnej -deficyt tkanek wyrostka 
w wymiarze przedsionkowo-podniebiennym.

ryc. 1 ryc. 2

ryc. 3 ryc. 4
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Materiał i metody  

Do badań zakwalifikowano 5 osób w wieku 23-63 lat, które speł-
niały następujące kryteria:
1. Obecność ubytku wyrostka zębodołowego szczęki w odcin-

ku przednim 
2. I klasa ubytku wg Seibert
3. Możliwość preparacji zębów sąsiadujących z brakiem pod 

most tymczasowy
4. Wartości FMPS, FMBOP, FMMBI <20%

Kryteriami dyskwalifikującymi z badań były:
1. Zły ogólny stan zdrowia; obecność chorób systemowych 

uniemożliwiających przeprowadzenie zabiegu lub mających 
wpływ na gojenie

2. Palenie papierosów
3. Obecność aktywnego stanu zapalnego w przyzębiu
4. Brak możliwości ukończenia jednorocznego okresu obser-

wacji
5. Ciąża lub okres laktacji.

Procedura chirurgiczna

W znieczuleniu miejscowym przeprowadzono zabieg techniką 
tunelową z wykonaniem cięcia pionowego na dystalnej granicy 
ubytku. Preparowano płat częściowej grubości, a materiał aug-
mentacyjny (matryca kolagenowa Mucoderm®,Botiss, Niemcy) 
wprowadzano pod płat śluzówkowy przy użyciu nici nieresorbo-
wanych 6-0 stosując szwy materacowe. Cięcie pionowe zszywano 
szwami nieresorbowanymi  7-0. Po wykonanym zabiegu na zę-
bach sąsiadujących z brakiem cementowano most tymczasowy. 
Owalne przęsło mostu dopasowywano w taki sposób, aby po-
siadało kontakt punktowy ze szczytem wyrostka zębodołowego. 
Zalecenia pozabiegowe dotyczyły stosowania leków przeciwbó-
lowych (Ibuprofen w dawce 400mg tid), zakazu szczotkowania 
okolicy zabiegowej przez okres dwóch tygodni oraz płukania jamy 
ustnej roztworem 0,1% chlorheksydyny przez okres 2 tygodni. 
Szwy były usuwane po 2 tygodniach od zabiegu chirurgicznego. 

Badanie kliniczne

Ryc. 5. Przygotowanie matrycy kolagenowej przed augmenta-
cją - nawilżenie matrycy kolagenowej roztworem soli fizjolo-
gicznej. 

Tabela. 1 Parametry kliniczne w badaniu przed zabiegiem (0) 
oraz 3, 6, 9 i 12 miesięcy po zabiegu. 

Pacjent nr 0 3M 6M 9M 12M

1.

PD 3 3,16 3,25 2,91 3,16
GR 0 0 0,25 0 0
CAL 3 2,13 3,5 2,91 3,16
BS 3,38 4,8 3,83 4,04 3,92
KT 6,16 3,67 3,33 3 5
GT 1,33 3,67 2,33 2,33 2,33
PH 2,5 2,5 2 4 3
PW 3,25 3,25 4 4 3,75
PI 0 0 0,25 0 0
BOP 0,17 0,17 0,17 0,17 0

2.

PD 3,75 3,75 4,58 4,42 3,83
GR 0,38 0,25 0,25 0,25 0,25
CAL 4,13 4 4,83 4,67 4,08
BS 5,25 5,25 5,25 5,08 5,08
KT 4 4 3,5 4,5 4
GT 2,5 3,75 3,75 3,75 4
PH 2 2 2,5 2,5 3
PW 5,5 6 6 6 6
PI 0 0 0 0 0
BOP 0,33 0 0 0 0,08

3

PD 2,91 3 3 2,75 2,75
GR 0 0 0 0 0
CAL 2,91 3 3 2,75 2,75
BS 3,83 4,08 4,2 4,16 3,91
KT 3 2,5 3 3,5 4
GT 3 3,75 4,25 4 4,5
PH 4 4,5 4,5 4,5 4
PW 5,5 6 6 6 6
PI 0 0 0 0 0
BOP 0,5 0,41 0,08 0 0

4

PD 2,42 3 2,16 2,33 2
GR 0 0 0 0 0
CAL 2,42 3 2,16 2,33 2
BS 3,92 3,58 4 3,92 3,96
KT 2 1 1 1,5 2
GT 2,5 4,5 3,75 3,75 3,5
PH 3 4,5 1,5 1,5 2
PW 3 1,5 3,5 3,5 3,5
PI 0 0 0 0 0
BOP 0,08 0,08 0 0 0

5.

PD 1,67 1,67 2,67 1,67 1,67
GR 0,58 0,67 0,67 0,67 0,75
CAL 2,25 2,34 3,34 2,34 2,42
BS 3,33 3,33 3,42 3,42 3,42
KT 3 5 5 5 5
GT 2 4 4 3,5 4
PH 3 3,25 3,25 3,25 3,25
PW 5 5 5 5 5
PI 0 0 0 0 0,42
BOP 0,08 0,08 0 0 0,42
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Pomiarów klinicznych dokonywano pięciokrotnie: bezpośrednio 
przed zabiegiem oraz 3, 6, 9 i 12 miesięcy po zabiegu.  
Oceniano następujące parametry:  
PD - głębokość  sondowania przy zębach sąsiadujących z bra-
kiem;  
GR - recesja dziąsła brzeżnego przy zębach sąsiadujących z bra-
kiem;  
CAL – kliniczne położenie przyczepu przy zębach sąsiadujących 
z brakiem;
BS - głębokość  sondowania kości przy zębach sąsiadujących  
z brakiem; 
KT - wysokość dziąsła skeratynizowanego odcinka bezzębnego; 
PH - wysokość brodawek przy zębach sąsiadujących z brakiem; 
PW - szerokość brodawek przy zębach sąsiadujących z brakiem; 
PI - wskaźnik higieny zębów sąsiadujących z brakiem; 
BOP - krwawienie po sondowaniu przy zębach sąsiadujących  
z brakiem. 

Pomiary wykonano przy użyciu sondy periodontologicznej PCP 
UNC 15 (Hu-Friedy, USA).
Ponadto oznaczono GT - grubość tkanek miękkich odcinka bez-
zębnego. W tym celu wykorzystywano przygotowany wcześniej 
akrylowy pozycjoner, który wykonywano w oparciu o wycisk po-
bierany po zacementowaniu most tymczasowego. Po odlaniu 
modelu pozycjoner był tak zaplanowany, aby zachować kształt 
krzywizny łuku w odcinku bezzębnym od strony przedsionko-
wej. W płycie pozycjonera zatapiano stalowe rurki ortodontycz-
ne stanowiące prowadnice dla narzędzi endodontycznych (ISO 
40), którymi dokonywano pomiarów poprzez nakłucie tkanek  
w znieczuleniu. Rurki były ustawiane prostopadle do szczytu wy-
rostka – w rzucie każdego brakującego zęba- 4 milimetry poniżej 
linii łączącej zenity dziąsła brzeżnego zębów sąsiadujących z bra-
kiem. Dzięki zastosowaniu rurek ortodontycznych możliwe było 
dokonywanie pomiarów dokładnie w tym samym miejscu pod-
czas każdego badania. 
Dokumentację fotograficzną stanowiły zdjęcia wykonywane 
przed zabiegiem oraz na wszystkich wizytach kontrolnych. Dodat-
kowo w trakcie zabiegu wykonywano zdjęcia po wypreparowaniu 
miejsca biorczego, wprowadzeniu przeszczepu oraz po zeszyciu 
rany.

Wyniki

We wszystkich przypadkach zaobserwowano poprawę parame-

trów klinicznych wyrażoną zwiększeniem średniej grubości tka-
nek wyrostka zębodołowego o 1,4mm. W trzech przypadkach 
doszło do zwiększenia wysokości, a w czterech szerokości bro-
dawek międzyzębowych przy zębach sąsiadujących z brakiem 
(odpowiednio o 0,25-1mm i 0,5mm). Tylko w dwóch przypadkach 
zastosowanie matrycy kolagenowej pozwoliło na zwiększenie 
wysokości dziąsła skeratynizowanego (odpowiednio o 1 i 2 mm). 
Wyniki przedstawiono w Tabeli 1.

Dyskusja

Aktualnie stosuje się wiele procedur umożliwiających zwiększenie 
objętości tkanek w leczeniu deformacji bezzębnego wyrostka (Se-
ibert 1983, Cho 1998, Studer et al. 2000, Batista et al. 2001, Breault 
et al. 2004) [12, 1, 13, 14, 15, 16]. Zabiegi korekty tkanek miękkich są 
wykonywane ze wskazań estetycznych i funkcjonalnych, umożli-
wiając wykonania takich stałych uzupełnień protetycznych, które 

imitują utracone uzębienie. Ponadto poprawa konturu dziąsła 
wpływa korzystnie na skuteczność zabiegów higienicznych  
w obszarze uzupełnienia protetycznego [11,12]. Przedstawiona  
w niniejszej pracy seria przypadków pokazuje, że zastosowanie 
matrycy kolagenowej w augmentacji bezzębnego wyrostka, po-
woduje poprawę wyrażoną zwiększeniem grubości tkanek mięk-
kich w rocznej obserwacji. W odniesieniu do pozostałych parame-
trów klinicznych wyniki nie są jednak jednoznaczne. Niewątpliwie 
ograniczeniem interpretacji badań własnych była niewielka liczba 
pacjentów oraz aspekt techniczny wykonanych badań, bowiem 
zmiany parametrów w zakresie 1mm można przypisać błędom 
pomiarowym, jakie wynikają z użycia sondy periodontologicznej. 
Skuteczność leczenia ubytków bezzębnego wyrostka z wykorzy-
staniem matrycy kolagenowej została porównana ze skuteczno-
ścią zastosowania podnabłonkowej tkanki łącznej przez Thoma  
i wsp. [18]. W celu obserwacji zmian 28 i 84 dnia po zabiegu chi-
rurgicznym pobierano wyciski, a otrzymane modele skanowano 
optycznie i dokonywano trójwymiarowej oceny cyfrowej. Anali-
za danych nie wykazała znaczących różnic pomiędzy badanymi 
grupami, dlatego na tej podstawie wysnuto wniosek, że zastoso-
wanie biomateriału może stanowić alternatywę dla przeszczepu 
łącznotkankowego.  Należy jednak podkreślić, iż obserwacje obej-
mowały pierwsze trzy miesiące gojenia, a badania były wykonane 
na modelu zwierzęcym. W badaniach własnych również obser-
wowano największy przyrost grubości tkanek w pierwszych mie-
siącach po zabiegu chirurgicznym, ale w kolejnych miesiącach,  

Ryc. 6. Stan po wprowadzeniu matrycy kolagenowej w nadokostnowy tunel w tkankach miękkich w bezzębnej okolicy 21-22 po stronie 
policzkowej. Szwy węzełkowe stabilizują matrycę i zamykają cięcia pionowe zaś szwy krzyżowe dociskają płat i matrycę do podłoża.
Ryc. 7. Stan po wprowadzeniu matrycy kolagenowej. Widok od strony okluzyjnej. Szwy krzyżowe dociskają płat i matrycę do podłoża. 
Znaczne zwiększenie objętości tkanek miękkich w wymiarze przedsionkowo-podniebiennym. 
Ryc. 8. Most tymczasowy zacementowany bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym. Przęsło mostu dopasowane do nowego konturu 
tkanek miękkich.

ryc. 6 ryc. 7 ryc. 8
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w trzech przypadkach, odnotowano niewielką redukcję wymia-
rów wyrostka. Zastosowanie innego biomateriału – allogennej 
bezkomórkowej matrycy skórnej zostało ocenione w grupie 8 pa-
cjentów, których leczono z powodu istnienia deformacji bezzęb-
nego wyrostka. Zaobserwowano średnie zwiększenie poziomego 
wymiaru wyrostka o 1,72mm oraz niewielki zysk w wymiarze pio-
nowym. Jednak końcowa ocena wykazała ponad 40% skurcz tka-
nek, co może podważyć zasadność stosowania tego biomateriału 
w augmentacji tkanek miękkich [15, 18]. W dostępnej literaturze 
nie ma zbyt wielu doniesień oceniających stabilność tkanek po 
augmentacji w obszarach bezzębnego wyrostka. Przeglądy syste-
matyczne i meta-analizy nie dają też wyraźnych wytycznych z po-
wodu heterogenności modeli badań, a także modyfikacji metod 
leczenia. Na uwagę zasługuje również fakt, że wiele testowanych 

obecnie materiałów to zazwyczaj cienkie błony, a uzyskanie więk-
szej objętości tkanek może wymagać zastosowania większej ilości 
materiału lub powtórzenia procedury. Kolejne wkraczanie w oko-
licę zabiegową skutkować natomiast może ponownym zaburze-
niem ukrwienia i w konsekwencji dodatkowym skurczem tkanek 
[19]. Krytyczną kwestią jest też potrzeba zapewnienia przestrzeni 
dla procesów tworzenia nowej tkanki. Aby zwiększyć przestrzeń 
należy zwiększyć objętość materiału poprzez jego zwilżenie. 
Jednak tego typu postępowanie nie jest w stanie zrównoważyć 

ciągłych sił kompresyjnych powodowanych uciskiem tkanek pod-
czas gojenia. Problemem jest też wykonanie wiarygodnej oceny 
grubości tkanek miękkich. W naszych badaniach wykorzystaliśmy 
specjalnie skonstruowany pozycjoner z rurkami pozwalającymi na 
uzyskanie powtarzalności punktu badania. Nie zmienia to faktu, 
że narzędzie endodontyczne nie pozwala na wykonanie precyzyj-
nego pomiaru. W piśmiennictwie opisywane są też inne metody 
pomiaru w tym: z wykorzystaniem modeli i dodatkowych urzą-
dzeń, sond periodontologicznych, technik np. Moiré, czy skanów 
wewnątrzustnych [14, 15, 19]. Wszystkie te metody nie są jednak 
do końca powtarzalne i precyzyjne, a co za tym idzie zawsze niosą 
pewien błąd pomiarowy, co sprawia że wiarygodna ocena grubo-
ści tkanek miękkich jest bardzo trudna i powinna być prowadzona 
z wielką ostrożnością.

Wnioski

Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że zastosowanie kseno-
gennej matrycy kolagenowej może poprawić warunki kliniczne 
w aspekcie zwiększenia grubości tkanek miękkich bezzębnego 
wyrostka. Jednak określenie w jakim stopniu ta metoda leczenia 
może stanowić alternatywę dla przeszczepów autogennych wy-
maga przeprowadzenia długoterminowych badań porównaw-
czych na większej grupie przypadków. 

Ryc. 9. Most tymczasowy zacementowany bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym. Widok od strony okluzyjnej. Znaczne zwiększenie 
objętości tkanek miękkich w wymiarze przedsionkowo-podniebiennym.
Ryc. 10. Stan 14 dni po zabiegu. Widok prawidłowo gojącego się miejsca biorczego od strony przedsionkowej. Brak wyraźnie zaznaczo-
nej strefy dziąsła skeratynizowanego.

Ryc. 11. Stan 14 dni po zabiegu. Widok od strony okluzyjnej. Widoczne obkurczenie tkanek w wymiarze przedsionkowo-podniebiennym 
w stosunku do stanu bezpośrednio po zabiegu.
Ryc. 12. Stan rok po zabiegu augmentacji tkanek miękkich. Most tymczasowy na filarach 11 i 23 uzupełniający brak zębów 21 i 22. Wy-
raźnie widoczna strefa dziąsła skeratynizowanego. Zabieg pozwolił na uzyskanie lepszych proporcji estetycznych pomiędzy przęsłem 
mostu i konturem tkanek miękkich.

ryc. 9 ryc. 10

ryc. 11 ryc. 12
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Ryc. 13. Stan rok po zabiegu augmentacji tkanek miękkich. 
Widok od strony okluzyjnej. Ewidentne zmniejszenie wymiaru 
przedsionkowo-podniebiennego wyrostka w stosunku do sta-
nu bezpośrednio po zabiegu.

B A D A N I A  K L I N I C Z N E 



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 201880

 

Wstęp

Implanty zębowe to wciąż najnowocześniejszy sposób odbu-
dowy utraconych zębów i przywrócenia funkcjonalności narządu 
żucia. W stomatologii są stosowane od blisko 30 lat. Dzięki ro-
związaniom implantologicznym możemy w doskonały sposób 
odwzorować wygląd i funkcję naturalnych zębów. Sama proce-
dura implantacji po odpowiednim przeszkoleniu, jest bezpieczna 
i sprawdzona. Połączenie wszczepu zębowego z odbudową pro-
tetyczną, tzw. suprastrukturą, następuje na drodze cementowania 
bądź przykręcenia pracy protetycznej. Ze względu na wysoki efekt 
estetyczny, przez wiele lat chętnie stosowane przez lekarzy były 
prace cementowane. Obecnie są już rzadziej wybierane, z uwa-
gi na liczne doniesienia literaturowe, pokazujące przewagę prac 

Długoterminowy sukces leczenia implantologicznego determinowany profesjonalną 
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Long-term success of implant treatment as determined by professional care of a dental hygienist.

Streszczenie

The occlusal implant-based rehabilitation is currently the best method to resto-
re functionality of natural dentition and reestablish patient’s quality of life. The 
growing number of implant treatments correlates with the increasing number of 
periimplant complications. In order to address the issue, early diagnosis of periim-
plant inflammation and implementation of periimplant-mucositis treatment are of 
vital importance to avoid irreversible bone loss and progression of periimplantitis. 
Long-term success may only be ensured by proper diagnosis, regular check-up in 
hygienist’s office, and high qualifications of dental hygienist. The present study 
presents results of a survey conducted in 3 dental offices with 26 respondents. The 
survey involved the patient’s assessment of the implant treatment process and 
more specifically evaluation of the care provided by dental hygienists qualified to 
work with implant patients.

Abstract

Rehabilitacja narządu żucia implantami jest obecnie wciąż najlepszą 
metodą odbudowy braku zębowego, pod względem funkcjonalnym jak 
i przywrócenia komfortu żucia. Wraz ze wzrostem ilości wszczepianych 
implantów, wprost proporcjonalnie rośnie problem dotyczący leczenia 
powikłań okołowszczepowych. Ważne jest przede wszystkim wczesne 
rozpoznanie zapalenia i szybkie wdrożenie leczenia periimplant-mucositis, 
aby nie dopuścić do nieodwracalnych zaników kości i rozwoju periimplanti-
tis. Tylko prawidłowa diagnostyka, regularne wizyty kontrolne w gabinecie 
higieny, wysokie kwalifikacje higienistki implantologicznej pozwalają osi-
ągnąć długoterminowy sukces. W pracy przedstawiono wyniki ankiety prze-
prowadzonej w 3 gabinetach implantologicznych na 26 pacjentach. Ankieta 
zawierała pytania o przebieg leczenia implantologicznego z uwzględnieniem 
oceny opieki higienistki wykwalifikowanej do pracy z pacjentami implanto-
logicznymi. 

Kinga Grzech Leśniak1,2 Danuta Rozmarynowska2
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przykręcanych, szczególnie w ocenie mniejszej ilości powikłań 
zapalnych [1-3].  
Najważniejszym kryterium sukcesu, opisywanym w ogólno-
dostępnych raportach światowych jest tzw. przeżywalność im-
plantów, czyli czas ich obecności w jamie ustnej. Skorelowany 
jest on często z pojawieniem się powikłań w postaci bólu, stanów 
ropnych, utraty podparcia kostnego. Terminem określanym jako 
wczesny sukces implantacji, jest „przeżywalność implantów” opi-
sywana w literaturze jako okres od 1 do 3 lat, pośredni sukces im-
plantacji to czas od 3 do 7 lat i długoterminowy sukces- więcej niż 
7 lat [4]. Chcąc osiągnąć sukces długoterminowy, często w pro-
cesie przygotowania pacjenta do zabiegu implantacji stosuje się 
wskaźniki periodontologiczne, służące do oceny warunków i możli-
wości leczenia. Same wskaźniki przyzębia nie określają/warunkują 
sukcesu implantu lub jego niepowodzenia. Powiązane są z inny-
mi czynnikami, takimi jak odpowiednio spozycjonowany implant, 
wystarczająca szerokość dziąsła skeratynizowanego, pomagają w 
ocenie indeksu optymalnej higieny jamy ustnej, prawdopodo-
bieństwa pojawienia się stanów zapalnych i wysięków ropnych, 
w okolicy wszczepów zębowych. To, bezpośrednio wpływa na 
określenie tzw. przeżywalności implantów dentystycznych. Zro-
zumienie podstawy kilku wskaźników klinicznych do oceny praw-
idłowych i optymalnych warunków zabiegu, pozwala stworzyć 
przewidywalne wyniki terapii implantologicznej. W praktyce 
oznacza to, że wystarczy przeszkolić odpowiednią osobę, której 
zadaniem będzie przygotowanie pacjenta do zabiegu implantacji 
pod kątem higienicznym, a po zakończeniu rehabilitacji implan-
toprotetycznej, do regularnej kontroli w gabinecie higieny. Te 
warunki w połączeniu z odpowiednim planowaniem chirurgicz-
nym zapewnią lekarzowi długoterminowy sukces.

Choroby przyzębia

Choroba próchnicy nie dotyczy implantu, natomiast choroby 
przyzębia występują w okolicy wszczepów. Choroba przyzębia 
ma złożoną etiologię, jednak zwykle zapalenie powstaje jako 
wynik braku równowagi pomiędzy florą bakteryjną jamy ustnej 
a systemem obronnym pacjenta [5]. Rozwój specyficznej mikro-
flory bakteryjnej jest główną przyczyną zapalenia periimplant 
mucositis i periimplantitis wokół implantu. W systematycznym 
przeglądzie literatury Lafaurie et al. 2017, dokonano oceny profili 
mikrobiologicznych zapalenia okolicy implantu, zapalenia przyzę-
bia i zdrowych implantów. W wynikach podano, że Porphyro-

monas gingivalis, a zwłaszcza Prevotella intermedia/nigrescens 
były identyfikowane w miejscach zapalnych wokół implantu. Mie-
jsca te były również skolonizowane przez nieulegające fermen-
tacji beztlenowe pałeczki Gram-dodatnie i beztlenowe pałeczki 
Gram-ujemne, które nie były wcześniej identyfikowane w zębach 
z zapaleniem przyzębia lub zdrowymi implantami. Mikroorganiz-
my oportunistyczne nie były często spotykane w miejscach wokół 
implantu [6]. Palenie papierosów, stres, choroby ogólnoustrojowe 
i predyspozycje genetyczne to dodatkowe czynniki ryzyka [7]. 
Pomimo, że choroba przyzębia jest czynnikiem ryzyka dla lecze-
nia implantoprotetycznego, długoterminowe dane literaturowe 
określające sukces implantologiczny i przeżywalność implantów 
u tego typu pacjentów podają, że może ona być nawet lepsza 
u pacjentów z wywiadem dodatnim periodontitis w porównaniu 
do grupy kontrolnej (brak w wywiadzie choroby przyzębia) [8]. 
Wiąże się to z wdrożonym w ich przypadku regularnym procesem 
wizyt kontrolnych i cyklicznej higienizacji. 

Budowa tkanek miękkich

Zdrowe tkanki miękkie otaczające implant dentystyczny mają 
zasadnicze znaczenie dla zdrowia, funkcji i estetyki. Estetyka od-
budowy protetycznej implantu zależy od zdrowia i stabilności 
tkanek miękkich wokoło implantu. Zrozumienie procesu goje-
nia tkanek miękkich i opieki nad wszczepami dentystycznymi 
ma kluczowe znaczenie dla sukcesu implantacji. Budowa tkanek 
miękkich otaczających implant jest odmienna w porównaniu do 
budowy tkanek przy zębach. Nabłonek łączący wokół implantu 
wykazuje podobną budowę histologiczną do przyczepu nabłon-
kowego zębów naturalnych, jednakże jego średnia długość to 
około 1,5-2 mm, a grubość zaledwie kilka warstw [9]. Nabłonek 
łączący składa się z hemidesmosomów i grubej błony podst-
awnej, złożonej z kolagenu i laminy (blaszki). Te dwie struktury 
zlokalizowane są jedynie w dolnej części przyczepu, a nie tak jak 
przy zębach naturalnych, na całej długości przyczepu nabłonko-
wego. W górnej i środkowej części implantu występują tylko wy-
pustki cytoplazmatyczne, które tworzą luźne połączenia z powier-
zchnią wszczepu [10]. Kluczową różnicą jest charakter połączenia 
tkanki łącznej z powierzchnią implantu, gdzie następuje "adap-
tacja" włókien kolagenowych w orientacji równoległej do im-
plantu, w stosunku do bezpośredniego przyczepu wiązki włókien 
prostopadle do cementu w przypadku zębów. To, w połączeniu 
ze zmniejszonym unaczynieniem tkanki łącznej wokół implantu, 

 

Ryc. 1a, 1b Badanie tkanek przyzębia wokół suprastruktury protetycznej przy implancie 46. W badaniu widoczny stan ropny (ryc. 1a), 
następnie pojawiające się krwawienie (ryc. 1b)

ryc. 1a ryc. 1b
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może sprawić, że tkanka miękka przy wszczepach, będzie bardziej 
podatna na inicjację i progresję choroby zapalnej.
 
Gabinet higieny vs implant

Znając budowę implantu, strukturę tkanek miękkich oraz czynniki 
ryzyka zapaleń okołowszczepowych, każdy nowoczesny gabinet 
stomatologiczny powinien w swoim zespole mieć wykształconą 
higienistkę stomatologiczną, specjalizującą się w opiece nad pac-
jentem implantologicznym. Stała praca z pacjentem, edukacja, 
motywacja a także wdrażanie nowoczesnych technik zapobiega-
nia i leczenia, wymagają od higienistki nieustannego kształcenia 
w wąskiej dziedzinie [11]. Ważnym zadaniem higienistki implanto-
logicznej jest kontrola jakości higieny u pacjentów zarówno przed 
zabiegiem chirurgicznym, jak i po zabiegu implantacji, w system-
atycznych i regularnych wizytach kontrolnych. Obiektywnym ko-
dem komunikacji pomiędzy lekarzem, higienistką i pacjentem, są 
wskaźniki periodontologiczne [12,13]. Znając anatomię i patogen-
ezę zapaleń wokół wszczepów zębowych, można zadziałać pre-
wencyjnie, a w razie konieczności, szybko wdrożyć dedykowane 
leczenie. Priorytetem jest szybkie rozpoznanie periimplant-mu-
cositis i wdrożenie terapii niechirurgicznej, aby nie dopuścić do 
rozwoju periimplantitis. Należy usunąć przyczynę miejscową, 
najczęściej pozostałości cementu, kamień czy biofilm nad- i pod-
dziąsłowy urządzeniami ultradźwiękowymi, skalerami i kiretami 
ręcznymi przeznaczonymi do pracy przy implantach wraz z mie-
jscowymi preparatami przeciwbakteryjnymi, przeciwzapalnymi. W 
nowoczesnej terapii leczenia periimplant mucositis i periimplan-
titis, higienistka implantologiczna powinna dodatkowo stosować 
leczenie światłem lasera. Stosując przeciwbakteryjna terapię foto-
dynamiczną (ang. antimicrobial photodynamic therapy, aPDT) 
wprowadza się miejscowo roztwór fotoaktywnego barwnika, 
tzw. fotouczulacza [14-17]. Po inkubacji aktywatora, wnika on 
w biofilm i łączy się ze ścianą komórek bakteryjnych. Cząsteczki 
fotouczulacza aktywowane są nietermicznym światłem lasera,  
o długości fali w przedziale od 650 do 900nm. Najczęściej opisy-
wanym leczeniem w literaturze jest z użyciem lasera diodowego 
o długości fali 635 nm i 670 nm, kolejno: 808 nm i 940 nm [18,19]. 
Wynikiem działania jest początek przemian cząsteczek tlenu  
w tlen singletowy, który powoduje uszkodzenie ściany komórek 
bakteryjnych i prowadzi do ich śmierci miejscowo, w obrębie 
zapalenia. W randomizowanych badaniach przeprowadzonych 

przez Bassetti, Sculean i Savi podczas 12-miesięcznej obserwac-
ji wykazano, że niechirurgiczne leczenie periimplant mucosistis  
w połączeniu z fotoaktywną dezynfekcją jest tak samo skuteczne 
jak miejscowa antybiotykoterapia [20].
Periimplant mucositits jest zapaleniem tkanek przyzębia wokół 
implantu całkowicie odwracalnym, z przebiegiem podobnym 
jak gingivitis bez utraty kości wyrostka zębodołowego, dlatego 
największą uwagę w gabinecie higieny powinno się poświęcić 
szybkiej i skutecznej diagnostyce, aby zapobiec rozwojowi de-
strukcyjnego periimplantitis. 

Badania ankietowe

W 3 gabinetach implantologicznych przeprowadzono badania 
ankietowe dotyczące przebiegu leczenia implantoprotetyczne-
go, łącznie na 26 pacjentach. Ankieta zawierała pytania o szcze-
gółowy przebieg leczenia z uwzględnieniem oceny opieki higien-
istki wykwalifikowanej do pracy z pacjentami implantologicznymi. 
Pod uwagę brany był czas funkcjonalnego obciążenia implantu  
w jamie ustnej (w latach), rodzaj zamocowania suprastruktury 
(cementowana vs przykręcana), odnotowanie wskaźników per-
iodontologicznych przed i po leczeniu implantoprotetycznym 
(również na wizytach kontrolnych), obecność regularnych wizyt 
higienizacyjnych (w jakich odstępach czasowych) oraz wystąpi-
enie periimplant mucositis i periimplantitis.

Przebadano 14 mężczyzn i 12 kobiet z czasem funkcjonalnego ob-
ciążenia implantu w jamie ustnej: 5 lat u kobiet i 7 lat u mężczyzn 
(wartości średnie).  
Wykazano obecność periimplant mucositis u 81% badanych pac-
jentów (67% kobiet i 93% mężczyzn) oraz u 54% badanych- obec-
ność periimplantitis (42% kobiet i 64% mężczyzn).
Metodą korelacji Pearsona wykazano:
• korelację na poziomie 19,6% periimplant mucositis z cemen-

towaną i 22,5% z przykręcaną suprastrukturą
• silną korelację (32,4%) rzadkich, nieregularnych wizyt hi-

gienizacyjnych z obecnością periimplantitis
• rzadkie badanie wskaźników zapalenia i higieny jamy ust-

nej koreluje na poziomie 40.8% z częstością występowania 
periimplantitis

• bardzo silną korelację odwrotną (46,1%) wizyt recall hi-
gienizacyjnych co 3-4 miesiące z obecnością periimplantitis; 

Wnioski przedstawiają, że brak regularnych wizyt u higienistki 
koreluje z periimplant mucositis na poziomie 17.5% a z periim-
plantitis w 32.4%. Istnieje silna korelacja dodatnia 56,1% pomiędzy 
nieregularnymi wizytami higienizacyjnymi i brakiem badania 
wskaźników higieny a rozwojem zapaleń wokół implantów.

Sposób zamocowania suprastruktury również wpływa na przyzę-
bie. Tylko 6 z 26 osób miało suprastrukturę protetyczną przykrę-
caną, a 20 - cementowaną. Dla prac przykręcanych obecność 
periimplantitis to 33%, periimplant mucositis to 67%. Jednak dla 
prac cementowanych 60% pacjentów miało zdiagnozowane nie-
odwracalne periimplantitis, a aż 85% -periimplant mucositis.

W podsumowaniu można wysunąć wniosek, iż mężczyźni 
chętniej poddają się zabiegom implantoprotetycznym (efekt 
psychologiczny?) i mają znacznie większą skłonność do obec-

Ryc. 2 Zastosowanie terapii fotoaktywnej dezynfekcji przy 
implancie 16 i 15 z powodu periimplant-mucositis. Foto-
uczulacz to błękit toluidyny 0.1% (PACT® Light Guides Uni-
versal, Cumdente, Tübingen, Germany) z laserem diodowym 
o długości fali 635nm (Smart M, Lasotronix, Polska).

 B A D A N I A  K L I N I C Z N E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 1 (17) 2018 83

ności periimplant mucositis w porównaniu do kobiet. Pomimo 
częstszych wizyt, mają kłopot z utrzymaniem prawidłowej higieny 
w jamie ustnej.

W pytaniu końcowym kierowanym do lekarza prowadzącego, 
„czy dzisiaj, z obecną wiedzą wyszkoliłby higienistkę implanto-

logiczną”, 93% respondentów odpowiedziało twierdząco. Świad-
czy to o głębokiej potrzebie wdrożenia specjalistycznej edukacji  
w tym zakresie i potwierdza wyniki naszego badania dotyczące 
dodatniej korelacji nieregularnych i rzadkich wizyt higienizacy-
jnych z powstawaniem periimplant mucositis i periimplantitis.
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Wstęp

Jak zbudować osobisty zakątek fotograficzny? Jak dobrać odpo-
wiednie miejsce? Czym kierować się przy wyborze lamp błysko-
wych? Jakie ustawienia aparatu fotograficznego wybrać?
Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie.

Rodzaje oświetlenia

Oświetlenie studyjne możemy podzielić na dwie kategorie: ciągłe 
i błyskowe.

Światło ciągłe
Daje duże możliwości kontroli efektu finalnego. Oświetlając 
obiekt światłem ciągłym, nie ma potrzeby robienia zdjęć testo-
wych, ponieważ gołym okiem będziemy widzieć efekt naświetle-
nia. Należy jednak wziąć po uwagę parę zmiennych. Największym 
problemem będzie moc i temperatura barwy światła. Można te 
problemy rozwiązać odpowiednimi ustawieniami aparatu lub 
pracą nad zdjęciami w postprodukcji w dostępnych aplikacjach 
Windows lub Mac (moja rekomendacja to Adobe Lightroom lub 
Adobe Photoshop). Dużym atutem jest cena i mobilność takiego 
oświetlenia. Całość można zbudować na żarówkach z mocowa-
niem E27 - typowym dla domowej żarówki (ryc. 1). Oprawy takich 
żarówek na ogół są lekkie, małe; nie ma potrzeby korzystania z du-
żych statywów. Minusem jest wydłużony czas naświetlania przy 

Oświetlenie studyjne w gabinecie stomatologicznym.
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Studio lighting in dental clinic

Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostały podstawowe informacje dotyczące wyboru 
sprzętu i ustawienie własnego studia fotograficznego.

Abstract

The article presents basic information on the selection of equipment and the set-
ting of your own photographic studio.
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małych przesłonach (liczba f/8 i więcej) oraz praktycznie brak za-
stosowania tego typu oświetlenia przy fotografii portretowej, co 
wynika z fotografowanego obiektu, który się porusza i wymaga 
większej mocy lampy (schemat).
Światło błyskowe
Jak mawia Jeremy Clarkson ze znanej serii BBC Top Gear (obec-
nie Gran Tour) MOC rozwiązuje wszystkie problemy. W przypad-
ku lamp błyskowych mamy dużo większą moc do naświetlenia 
danego obiektu. Podstawowy problem ze światłem błyskowym 
polega na konieczności wykonania serii zdjęć testowych aby uzy-
skać odpowiednią ekspozycję. Po zadowalających efektach mo-
żemy całość ustawień zanotować i używać przy kolejnych sesjach 
dla powtarzalności efektu. Należy jednak pamiętać o ustawieniu/
pozostawieniu lamp w dokładnie tym samym miejscu. Na rynku 
fotograficznym jest wiele firm oferujących różne lampy błyskowe 
o zmiennej mocy. W celu uzyskania podstawowych efektów pracy 
w gabinecie dentystycznym sugeruję zakup dwóch lamp o mocy 
400W.

Obiekt fotografowania

Drobne obiekty
W przypadku małych obiektów takich jak modele protetyczne, 
przestrzeń w jakiej zbudujemy studio jest mniej wymagająca  
w porównaniu ze studiem pod sesję portretową. Całość może być 
ustawiona w dowolnej przestrzeni z użyciem światła ciągłego. Po-
lecam zakupić namiot bezcieniowy, który równomiernie rozłoży 
światło na obiekcie fotografowanym i jednocześnie zminimalizuje 
cienie. Kolejną metodą jest stół bezcieniowy. Jest to profesjonal-
ne rozwiązanie, dzięki któremu uzyskamy powtarzalne efekty ze 
względu na możliwość przytwierdzenia lamp w dowolnych miej-
scach stelaża. Jeżeli ogranicza nas budżet to tańszą alternatywą 
stołu bezcieniowego będzie własnoręczne stworzenie „mini tła 
fotograficznego”. Do tego celu wystarczy kartonowy arkusz papie-
ru (dostępny w sklepach dla plastyków); oparty o ścianę stworzy 
ntak zwaną krzywą nieskończoności, dzięki której uzyskamy jed-
nolity efekt tła. Oświetlenie należy rozstawić po obu stronach tła, 

ustawiając kąt natarcia światła około 450. Warto w tym przypadku 
rozproszyć światło używają parasolki lub sofboksu.

Portrety
Do sesji fotograficznej portretów dla uzyskania najlepszych efek-
tów pracy należy użyć lamp błyskowych. Montaż studia fotogra-
ficznego należy zacząć od wyodrębnienia pomieszczenia lub 
jego części o rozmiarach około 3x5m, co pozwoli na rozwinięcie 
kartonowego tła. Podstawowe rozmieszczenie lamp pozwalające 
uzyskać najlepsze efekty dokumentacji to układ dwóch jednako-
wych lamp zaopatrzonych w parasolki lub softboxy, ustawionych 
symetrycznie z przodu modela pod kątem 450 (ryc. 4). .

Takie rozmieszczenie lamp daję jednolite i równomierne efekty 
pracy. Jeżeli chcemy uzyskać bardziej kreatywne i artystyczne 
wyniki należy zwiększyć ilość lamp i zmienić ich układ. Warto 
skorzystać z oprogramowań dostępnych online, które pozwo-
lą wirtualnie zaplanować ustawienie studia. Przykładowy adres 
symulatora studia fotograficznego: www.swiatobrazu.pl/virtual-
-lighting-studio-czyli-zaawansowany-symulator-oswietlenia-stu-
dyjnego-26244.html

Ustawienia aparatu 

W obu przypadkach, zarówno drobnych obiektów jaki i portretów 
aparat fotograficzny powinien być ustawiony w pełnym trybie 
manualnym. Dzięki temu unikniemy błędów jakie mogłyby po-
jawić się w trybie nawet pół automatycznym. Przykładowe usta-
wienia dla fotografii studyjnej: przesłona - f/8, migawka - 1/125s, 
ISO 100, balans bieli - tryb lampa błyskowa. Korzystając ze światła 
ciągłego, ze względu na mniejszą moc należy spowolnić znacznie 
migawkę, niekiedy do 1/2s. Przy takich ustawieniach niezbędny 
będzie statyw celem wykonania nieporuszonego zdjęcia. 

Zapraszam do kontaktu. Swoim doświadczeniem i wiedzą chęt-
nie wspomogę Państwa działania związane z kompletowaniem 
studia w gabinecie dentystycznym.
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Ryc. 3 Studyjna lampa błyskowaRyc. 1 Żarówka do ciągłego oświetlenia (temperatura 5500K)

Ryc. 4  Przykład podstawowego ustawienia lamp w studio.

Ryc. 2 Przykładowy stół bezcieniowy.
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W dzisiejszym artykule opiszemy koncepcję, która w ostatnich 
latach wywołała spore poruszenie w obszarze psychologii zwią-
zanej z rozwojem człowieka. Odporność psychiczna – bo o niej 
mowa – to pojęcie, które z wielkim powodzeniem zastosowano 
i mierzono w różnych dziedzinach: biznes, edukacja, sport, zdro-
wie, usługi społeczne to tylko niektóre z nich. Od 2008 roku model 
opracowany przez Petera Clougha (Manchaster Univeristy) oraz 
Douga Strycharczyka (założyciel i dyrektor AQR) był stosowany 
w szkołach w Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, a w 2015 roku jego 
zasięg rozszerzył się na ponad siedemdziesiąt krajów na całym 
świecie.
Co sprawia, że odporność psychiczna wywarła taki wpływ na tak 
różne obszary życia? Jak jest definiowana i do czego się odnosi,  
a czym z kolei z pewnością nie jest? Czy można ją rozwijać? Od-
powiedzi na te pytania znajdziecie w tym tekście. Osoby, które 
realizowały cykl szkoleń rozwojowych MEMS pewnie zauważą, że 
treści przekazywane podczas szkolenia „Przekonania”, okazują się 
zadziwiająco zbieżne z tym, co proponują Clough i Strycharczyk.
Takie wnioski utwierdzają nas w przekonaniu, że obrany przez fir-
mę OBODA Group kierunek badań i rozwoju jest właściwy i bar-
dzo użyteczny dla pracujących z nami lekarzy. 
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Odporność psychiczna – czym jest?

„Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym 
stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wy-
zwaniami, stresorami i presją... niezależnie od okoliczności” [1]. 
Pewnie niejednokrotnie zastanawialiście się, dlaczego osoby  
z waszego otoczenia (zawodowego i prywatnego) mimo podob-
nych umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia nie radzą sobie tak 
samo dobrze. Niektórzy bardzo szybko osiągają sukcesy, realizują 
swoje cele i marzenia, inni z kolei – nie do końca wiadomo dla-
czego – stoją w miejscu bądź rozwijają się dużo wolniej, niż by 
przypuszczalnie mogli. Okazuje się, że odpowiedzią na tak zada-
ne pytanie może być właśnie odporność psychiczna i związane 
z nią przekonania, sposób myślenia, nastawienie. Po serii bardzo 
dokładnych, wielokrotnie powtarzanych badań udało się wyod-
rębnić 4 czynniki, które w największym stopniu wpływają na to, jak 
odporni psychicznie jesteśmy. W ten sposób powstał model 4C, 
zawierający następujące elementy: 
1. Wyzwanie (challenge): odnosi się do postrzegania wyzwa-

nia w kategorii szansy, a nie zagrożenia. Odpowiedz sobie na 
dwa pytania: Jakie jest twoje nastawienie do zmian i nowych 
doświadczeń? W jaki sposób pochodzisz do uzyskanych wy-
ników (sukcesów, ale także porażek)? 

Jeśli należysz do grupy, która na zmianę i perspektywę nowych 
doświadczeń reaguje entuzjazmem, wiesz, że mimo trudności 
poradzi sobie z tym wyzwaniem, a ewentualną porażkę traktu-
jesz, jako okazję do rozwoju i nauki to jest duża szansa, że w za-
kresie wyzwań masz wysoki stopień odporności psychicznej. 
Co to znaczy? Lubisz wyzwania, często szukasz zmian – czasem 
wręcz je prowokujesz. Chętnie angażujesz się w nowe projek-
ty, rywalizacja działa na ciebie pobudzająco, lubisz być w cen-
trum uwagi. Porażki traktujesz jako okazję do nauki i chcesz 
wykorzystać nabytą w ten sposób wiedzę przy okazji kolejnego 
wyzwania, lubisz się uczyć. Twoim ograniczeniem może być 
to, że czasem nie zdajesz sobie sprawy, że ludzie wokół cie-

bie mogą nie czuć się równie skłonni do podejmowania wy-
zwań, słowem – mogą czuć się przytłoczeni i przestraszeni.  
Druga grupa na zadane wyżej pytania odpowiedziałaby zapewne, 
że wyzwania traktują raczej w kategoriach zagrożenia, podchodzą 
do nich z dużą rezerwą, czasami nawet z lękiem. Porażka byłaby 
dla niej jasnym sygnałem, że czas wycofać się z zadania, a fakt 
niepowodzenia świadczy o niekompetencji, niesprostaniu wyma-
ganiom.  Osoby z tej grupy nie lubią nagłych zmian, obawiają się 
porażki, wyzwania ich onieśmielają, unikają ryzyka. Zwykle wystar-
czające jest dla nich osiągnięcie minimalnych standardów, poraż-
ki postrzegają jako sytuacje ostateczne, złe wyniki zniechęcają ich 
do nauki i szukania drugiej szansy. 
2. Pewność siebie (confidence): jest związana z wysokim po-

ziomem wiary we własne możliwości. Odnosi się do tego, jak 
silnie wierzymy w to, że poradzimy sobie z ukończeniem wy-
magającego zadania, które jest obarczone ryzykiem porażki. 
Wiąże się także z wewnętrzną siłą, aby bronić swoich racji, je-
żeli jest to konieczne. W modelu odporności psychicznej oso-
by określane ogólnie jako „pewne siebie” cechują się tym, że 
uznają, iż porażki i niepowodzenia są naturalnym elementem 
życia i nie da się ich uniknąć. Potrafią bronić swoich przeko-
nań, a przy tym dobrze znoszą krytykę. Czasem są postrzegani 
jako agresywni, ale dobrze radzą sobie z konfliktami czy ne-
gatywnymi sytuacjami. Potrafią przekonać do swoich racji. Co 
ważne, chętnie proszą o pomoc i wsparcie, nie traktując tego 
jako potwierdzenia własnej niekompetencji. Głęboko wierzą, 
że mają rację (nawet jeśli tak nie jest, co bywa zgubne). 

Grupa osób określanych, jako mało pewnych siebie w sytuacji 
niepowodzenia będzie czuła się pokonana. Zwykle mają niską sa-
moocenę i nie wierzą we własne możliwości. Często zdarza się, 
że nie uznają się za eksperta w danej dziedzinie, nawet jeśli mają 
rozległą wiedzę, a otoczenie postrzega ich jako autorytet. Unikają 
prezentacji i przemówień publicznych, niechętnie zadają pytania 
z obawy przed ośmieszeniem. Odbierają krytyczne uwagi, jako 
potwierdzenie samoograniczających przekonań na własny temat. 
Często czują się onieśmielone, rzadko wypowiadają się na forum.
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3. Zaangażowanie (commitment): charakteryzuje wytrwałość 
w osiąganiu celów i realizowaniu zadań. Osoby wysoko za-
angażowane to te, które chętnie stawiają sobie cele, dobrze 
czują się z odpowiedzialnością związaną z zadaniem. Często 
nie zadowalają się niezbędnym minimum – chcą osiągnąć 
więcej. Nie dziwi, że z takim podejściem, często owo „więcej” 
osiągają. Są w stanie zainwestować dużo energii oraz czasu 
w to, by wykonać zadanie jak najlepiej. Określamy je mianem 
sumiennych; to wszyscy ci, którym bez wahania ufamy, że 
zrealizują powierzone im zadania. Zaangażowanie można 
rozpatrywać w kontekście składania obietnic (realizacji celu) 
oraz ich dotrzymywania. Osoby z niższym poziomem zaan-
gażowania nie mają uruchomionej wewnętrznej motywacji 
do wykonania danego zadania czy osiągnięcia celu. To one 
częściej będą się spóźniać, nie dotrzymają terminu czy do-
starczą pracę niskiej jakości. Kryterium wykonania jest dla 
nich niezbędne minimum. 

4. Kontrola/poczucie wpływu (control): określa przekonanie 
na temat tego, czy dana osoba kontroluje swój los. Opiera 
się na odpowiedzi na pytanie, czy wierzysz, że sukces czy po-
wodzenie projektu zależy od ciebie, a może masz poczucie, 
że zdecydują o tym przede wszystkim czynniki zewnętrzne? 
Ten komponent odporności psychicznej można w dużej 
mierze utożsamić z wewnętrznym i zewnętrznym umiej-
scowieniem kontroli.  W koncepcji proponowanej przez 
Stycharczyka i Clougha poczucie kontroli uzupełnione zo-
stało także o umiejętność zarządzania emocjami. Chodzi o 
kontrolę nad tym, które stany emocjonalne chce się pokazać,  
a które woli się pozostawić niewidocznymi dla zewnętrzne-
go obserwatora. Pozwala to uniknąć przenoszenia negatyw-
nych emocji na osoby w najbliższym otoczeniu: współpra-
cowników, podwładnych, rodzinę. 

Czym nie jest odporność psychiczna? 

Odporność psychiczna z pewnością nie jest czymś, co się ma bądź 
czymś, czego się nie ma. Bardzo rzadko jest tak, że ktoś jest skrajnie 
odporny lub ktoś jest wyjątkowo nieodporny. Obie skrajności bez 
odpowiedniej samoświadomości wiążą się także z negatywnymi 
dla nas konsekwencjami. Skrajna nieodporność może prowadzić 
do silnego odczuwania skutków stresu i presji, natomiast wybitna 
odporność może skutkować niewrażliwością, brakiem emocjonal-
nego zaangażowania, agresywną postawą. 
Przede wszystkim więc powinniśmy myśleć o odporności jako  
o kontinuum: znajdujemy się w danym miejscu, bliżej biegunów 
bądź bliżej środka skali.
Co nie jest przeciwieństwem odporności psychicznej? Autorzy 
bardzo wyraźnie podkreślają, że nie jest to słabość psychiczna. 

Chodzi raczej o wrażliwość. Istotny jest tu mechanizm radzenia 
sobie ze stresem i napięciem, które stosują osoby bardziej odpor-
ne psychicznie. Najprościej rzecz ujmując, nie dopuszczają do sie-
bie trudnych emocji i sytuacji zbyt blisko, dzięki temu nie muszą 
zmagać się z ich skutkami. Osobom wrażliwym trudniej jest prze-
zwyciężyć stres i presję, która odczuwają każdego dnia. W związ-
ku z tym są narażone na ich negatywne konsekwencje. Cytując 
autorów: „Co jest złego w byciu wrażliwym? Odpowiadając krót-
ko – absolutnie nic. Wrażliwość psychiczna sprawia po prostu, że 
życie jest odrobinę trudniejsze” (s. 18) - tutaj nawiązanie do książki 
D. Strycharczyk, P. Clough, Odporność psychiczna. Strategie i na-
rzędzia rozwoju, GWP 2017. Wiemy jednak z całą pewnością, że 
gdyby niektórzy nie odznaczali się wrażliwością, bylibyśmy jako 
społeczeństwo pozbawieni wielu wybitnych dzieł sztuki, książek, 
rozpraw naukowych. Nie zmienia to natomiast faktu, że osoby od-
porne psychicznie na ogół lepiej radzą sobie w życiu (biorąc pod 
uwagę np. zarobki i sytuację materialną). 
Czym jeszcze nie jest odporność psychiczna? Nie jest koncepcją 
związaną z dominacją ani z męskością. Na pierwszy rzut oka może 
się tak wydawać, badania jednak dają bardzo jasną odpowiedź: 
nie ma różnic między kobietami i mężczyznami w zakresie odpor-
ności psychicznej. Sam rozwój odporności nie jest bezpośrednio 
związany z rywalizacją i wygrywaniem (chociaż oczywiście może 
się tak zdarzyć). Jej zasięg jest dużo szerszy: odporność psychicz-
na to raczej siła do bycia sobą, do realizacji celów, które wspierają 
rozwój tego, kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być. Może dotyczyć 
sukcesu w pracy czy posiadanych dóbr materialnych, ale z takim 
samym powodzeniem sprawdza się u osób, które za cel stawiają 
sobie założenie rodziny czy rozwój zainteresowań. 
I ostatni aspekt – odporność psychiczna to nie dominacja, nie-
wrażliwość na potrzeby innych, egoizm. Okazuje się, że bywa 
wręcz przeciwnie – osoby silne psychicznie, które dobrze czują 
się same ze sobą, nie muszą potwierdzać swojej wartości poprzez 
udowadnianie niższości innych osób.

Czy odporność można rozwijać? 

W przytoczonej przez nas definicji odporności psychicznej poja-
wiło się stwierdzenie, że jest to cecha osobowości. W psychologii 
uznaje się, że osobowość jest raczej stała, trudno ją zmienić, choć 
oczywiście nie jest to niemożliwe. W przypadku odporności psy-
chicznej mamy do czynienia z cechą, którą - według najnowszych 
badań – można kształtować! To zapewne tłumaczy ogromny suk-
ces tego modelu oraz szerokie możliwości praktycznego zastoso-
wania. Najważniejsza informacja jest taka, że masz bezpośredni 
wpływ na to, czy osiągasz sukces (w zakresie ważnych dla Ciebie 
obszarów), czy czujesz się spełniony, czy masz pozytywne nasta-
wienie do życia. 

Związek ze stomatologią 

Rozwój odporności psychicznej łączy się z podniesieniem jakości 
całego codziennego funkcjonowania, nie tylko zawodowego. 
Warto jednak zastanowić się, jaki jest bezpośredni związek pozio-
mu odporności psychicznej z pracą w branży stomatologicznej. 
Zastanawiając się nad tym pytaniem, doszliśmy do wniosku, że 
łączy się niemal ze wszystkimi aspektami pracy zawodowej. Twój 
stosunek do wyzwań może zdecydować o tym, czy weźmiesz 
udział w ważnym, ale wymagającym szkoleniu, czy zdecydujesz 
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się na rozwój własnej praktyki, czy będziesz stawiał sobie coraz 
ambitniejsze zawodowe cele. Zaangażowanie wpłynie na to, czy 
wyznaczysz sobie kolejne cele (Rozwój praktyki? Więcej wolnego 
czasu bez strat finansowych?) i czy będziesz je konsekwentnie 
realizował. Czy zrezygnujesz po pierwszym niepowodzeniu? Czy 
będziesz potrafił skoncentrować się na tyle mocno, by wznieść się 
na wyżyny sztuki lekarskiej i wykonać pracę, z której będziesz na-
prawdę dumny? Poczucie wpływu sprawi, że „weźmiesz sprawy  
w swoje ręce”, nie będziesz czekał na kolejne zrządzenie losu 
(może akurat trafi mi się dobry pracownik), nie będziesz szukał 
winnych dookoła (niskie obroty to kwestia konkurencji). Pewność 
siebie pomoże Ci kształtować postawę przewodnika i prowadzić 
pacjenta w kierunku realizacji kompleksowego planu leczenia. Po-
zwoli Ci panować nad własnymi emocjami i nad tym, w jakim stop-
niu przenosisz swoje trudne emocje np. do pracy z pacjentem czy 
zarządzania zespołem. Odporność psychiczna ma potwierdzony 
naukowo związek ze stresem, zmęczeniem, chorobami. Wpływa 
na sposób, w jaki zarządzasz oraz na to, jakim liderem dla swo-
jego zespołu jesteś. Być może znajomość tego pojęcia pozwoli 
Ci zrozumieć, dlaczego rośnie odsetek pacjentów, którzy cierpią 
na bruksizm. Fakt, że bez większego problemu możemy stworzyć 
dużo dłuższą listę korzyści wynikających z rozwijania odporności 
psychicznej skłoniło nas do uczynienia z niej tematu głównego 1 
Kongresu Psychologia w Stomatologii, który odbę dzie się w War-
szawie, 16 czerwca 2018 roku. 
Podczas wieloletnej pracy widzimy, jakie znaczenie dla rozwoju 

lekarzy mają zaangażowanie, poczucie wpływu, pewność siebie 
oraz podejście do wyzwań. Okazuje się, że praca nad własnym 
rozwojem jest dużo ważniejsza niż dawanie behawioralnych 
wskazówek, odnoszenie się jedynie do tego, jak lekarz powinien 
się zachowywać w kontakcie z pacjentem. Prawdziwa zmiana za-
chodzi wtedy, kiedy pracuje się na głębszym poziomie. 
Mamy głębokie przekonanie, że tak jest, dlatego bardzo serdecz-
nie zapraszamy na 1 Kongres Psychologia w Stomatologii, który 
w całości zostanie poświęcony właśnie tematowi odporności 
psychicznej. Do udziału w charakterze ekspertów zaprosiliśmy sa-
mego Douga Strycharczyka – jednego z twórców koncepcji oraz 
współautora najlepszego na rynku testu badającego odpor ność 
psychiczną. Jako prelegenci wystąpią także członkowie jego zespo-
łu badaczy oraz praktyków z Wielkiej Brytanii oraz Polski. Każdego 
uczestnika zachęcimy do wypełnienia testu odporności psychicz-
nej, na podstawie którego zostanie opracowany ich indywidualny 
raport. Formuła Kongresu (cały dzień poświęcony dokładnemu 
zgłębieniu jednego tematu) to odpowiedź na niepokojący trend  
w wydarzeniach konferencyjnych. Zauważyliśmy, że coraz czę-
ściej nastawione są na liczbę prelegentów, wystąpienia są więc 
bardzo krótkie, a poruszane tematy (siłą rzeczy) traktowane zajaw-
kowo bądź powierzchownie. My proponujemy spotkanie ze świa-
towej sławy ekspertami, cały dzień wykładów, warsztaty (między 
innymi praktyczny warsztat rozwoju odporności psychicznej) oraz 
treści związane bezpośrednio z branżą stomatologiczną. Mamy 
nadzieję – do zobaczenia w czerwcu.
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