
Szanowni Państwo,

Już po raz 18 oddaję w Państwa ręce kolejny nu-
mer “Implantologii Stomatologicznej”, w którym 
publikujemy nie tylko artykuły kli niczne, ale i sta-
ramy się zaprezentować bieżące sprawy Stowa-
rzyszenia.

Przede wszystkim chciałbym serdecznie zapro-
sić Państwa do udziału w Kongresie ICOI/ICOI 
Europe/PSI, który będzie miał miejsce w Baden 
Baden w dniach 23-25 maja 2019.  Będzie to wy-
darzenie szczególne ze względu, na fakt, iż po 
raz pierwszy egzaminy Międzynarodowej Umie-

jętności Implantologicznej organizowane przez PSI odbędą się za granicą.

Miło mi w tym miejscu wspomnieć, że w podczas 6. Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego 
przez Uniwersytet im. J. Goethego we Frankfurcie nad Menem wraz zakończeniem cyklu Master of 
Oral Implantology w dniach 6-7 września 2018 miałem okazję i zarazem zaszczyt być egzaminatorem 
komisji ICOI podczas egzaminu Diplomate. Od tego roku absolwenci prestiżowego Master of Oral Im-
plantology mają możliwość uzyskania umiejętności ICOI Diplomate prezentując wybrane przypadki 
z tez MOI. W komisji egzaminacyjnej brał udział dr Paul Weigl, kierownik naukowy Master of Oral Im-
plantology, przewodniczył prof. Ady Palti, prezydent ICOI Europe, a egzamin zdało 25 lekarzy z różnych 
krajów - m. in. Australii, Kanady, Hiszpanii, Tajlandii czy Chin.

11. Kongres PSI/ICOI/ICOIE odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2020 w Poznaniu.

Jak zawsze zapraszam także do udziału w konferencjach, które PSI i „Implantologia Stomatologiczna” 
obejmują patronatem naukowym i prasowym: Kongresie Bego Semados, Lubelskim Forum Implanto-
logicznym czy CEIA i Meet the Master 4, któ re odbędą się jesienią.

Jak zawsze w listopadzie rozpoczynamy kolejną edycję Curriculum Implantologii PSI/ICOI.

W grudniu natomiast podczas 20. Pulp Fiction w Krakowie odwiedzi nas dr Konstantinos Valavanis, 
który poprowadzi Weekend Między narodowy Curriculum Implantologii oraz warsztaty dla kandyda-
tów zamierzających przystąpić do eg zaminów międzynarodowych umiejętności implantologicznych 
w roku 2019.

          Redaktor Naczelny
          dr n. med. Mariusz Duda
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Członek zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej,  
współzałożycielka i członek Implant Masters Poland, a teraz świe-
żo mianowana Ambasador Digital Dentistry Society w Polsce,  
a przy tym prezes zarządu polskiego stowarzyszenia tej organizacji. 

Redakcja: Pani doktor - skąd Pani czerpie tyle energii i znajduje 
czas na tak rozległą działalność branżową, pozostając przecież 
cały czas aktywnym zawodowo stomatologiem, codziennie 
przyjmującym wielu pacjentów?

Magdalena Żywicka: Istotnie... często przychodzi refleksja czy to 
stowarzyszeniowe współdziałanie nadmiernie nie angażuje. My-
ślę, że jednak taka mobilizacja do aktywności społecznej, daje po-
czucie satysfakcji i spełnienia, odsuwając na drugi plan egoistycz-
ne pobudki. W zarządzie PASE jestem ze względu na ludzi, których 
szanuję i doceniam co ułatwia współpracę i realizację twórczych 
pomysłów, bo jak powiedział Wojtek Ryncarz Prezydent Polskiej 
Akademii Stomatologii Estetycznej, zamykając nasz ostatni kon-
gres: „bo my się po prostu lubimy”, dotknął źródła naszego zapału. 
W IMP nie jestem we władzach i przynależność do tego grona 
nie jest dla mnie bardzo absorbująca.  DDS natomiast to zaszczyt, 
który spadł na mnie nieoczekiwanie. Nie potrafiłam odmówić  
dr Henriette Lerner, a w zasadzie mojej bardzo bliskiej koleżance 
Agnieszce Laskus, która była emisariuszem sprawy. 

Redakcja: Czym dla Pani jest misja tworzenia tej organizacji  
w Polsce?

MŻ: Przede wszystkim olbrzymią odpowiedzialnością. Nie ukry-

Dr Magdalena Żywicka Ambasadorem Digital Dentistry Society w Polsce!

wam, że ta zaszczytna funkcja to zobowiązanie, które angażuje 
mnie fizycznie i emocjonalnie każdego dnia. Bardzo nie chcia-
łabym zawieść oczekiwań, które pokładają we mnie animatorzy 
DDS Inc. oraz moje polskie koleżanki i koledzy, którzy zgodzili się 
przyjąć zaproszenie do tworzenia grupy inicjatywnej. Dla mnie 
istotne jest, że Ambasadorem będę przez najbliższe 3 lata. Moim 
zadaniem jest więc ukonstytuować DDS w Polsce oraz przepro-
wadzić przez wielomiesięczną fazę tworzenia i rozwoju. Mam 
nadzieję, że później o kształcie tej organizacji będą decydować 
ludzie młodsi, bardziej zinkorporowani z nowoczesnymi techno-
logiami niż ja.  

Redakcja: Kim są osoby, które współtworzą z Panią DDS Poland?

MŻ: To powód mojej wielkiej satysfakcji, że osoby znane i uznane 
w polskiej stomatologii przyjęły moje zaproszenie. Jest tym bar-
dziej dla mnie nobilitujące, że wszystkie te osoby to awangarda 
wśród lekarzy, a zwłaszcza techników stosujących rozwiązania cy-
frowe w swojej pracy. Osobami tymi są: dr n.med. M.Sc. Agnieszka 
Laskus, tech.dent. Joanna Trybuła-Chmielewska, prof.dr hab.n.
med.  Piotr Fudalej, lek.dent. M.Sc. Tomasz Śmigiel, tech.dent.  
Piotr Nagadowski, dr n.med. Bartosz Cerkaski, tech.dent. Jacek 
Chmielewski, dr n.med. Cezary Langot, lek. dent. Sebastian Wa-
lerzak, tech. dent.  Bartosz Troczyński, lek. dent. Łukasz Lassmann. 
Wszyscy razem tworzymy zarząd nowej organizacji.

Redakcja: Jakie są najbliższe plany DDS Poland?

MŻ: Najbliższe plany i operacyjna aktywność pozostającego w fa-
zie organizacji stowarzyszenia skupia się na zachęceniu polskich 
lekarzy i techników do wzięcia udziału w DDS Digital Technolo-
gies Consesus Conference, które odbędzie się w dniach 16-17 
listopada w Marrakeszu (Maroko). Będzie to doskonała okazja do 
zapoznania się ze światowymi trendami w stomatologii cyfrowej, 
jak również, mam nadzieję, wspólny wyjazd skonsoliduje grupę 
członków polskiej Ambasady DDS.

Redakcja: Jest Pani doświadczonym implantologiem. Jak ocenia 
Pani kierunki rozwoju implantologii w kontekście rozwoju tech-
nologii cyfrowej?

MŻ: Pamiętając, że jestem lekarzem muszę przyznać, że mam 
troszkę obaw. Oczywiście rozwój diagnostyki CBCT, a co za tym 
idzie, precyzyjnego planowania pozycji implantów, projektowa-
nia i wytwarzania szablonów chirurgicznych, projektowania i wy-
konania struktur prac protetycznych itd., to olbrzymie udogodnie-
nie i zwiększenie precyzji zabiegowej. Moje troski dotyczą raczej 
powszechnej dostępności tych narzędzi, które nie wymagają od 
operatora tak wysokich kompetencji diagnostycznych, teoretycz-
nych i manualnych, jakimi musieli się legitymować implantolodzy 
jeszcze 5 czy 10 lat temu. Widzę jednak wiele dróg zabezpiecze-
nia tej tendencji w postaci rozwoju telemedycyny oferowanej 
oczywiście przy użyciu narzędzi cyfrowych przez grupy doświad-

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I

Fot. Andrzej Bugajski
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czonych planistów i klinicystów w stronę mniej doświadczonych 
koleżanek i kolegów wykonujących zabiegi implantologiczne.

Redakcja: Na czym konkretnie miałoby polegać to tele-wspar-
cie?

MŻ: W zakres takiej działalności wchodzą przede wszystkim plano-
wania zabiegów na podstawie przesłanego i cyfrowo zapisanego 
materiału diagnostycznego, w tym pozycjonowanie implantów 
i przyszłych rekonstrukcji protetycznych oraz projektowanie sza-
blonów chirurgicznych. Warto zwrócić na to uwagę, że tego typu 
wsparcie jest już systemowo udzielane lekarzom w leczeniu orto-
dontycznym. Sama korzystam z pomocy udzielanej mi przez świa-
towej sławy ortodontę - prof. Piotra Fudaleja, wybitnego naukow-
ca i renomowanego klinicystę w procedurze SmileLine. Wracając 
jednak do implantologii, to wsparcie może być udzielane również 
podczas samego zabiegu za pośrednictwem specjalnych, wirtual-
nych narzędzi lub też, w wyjątkowo trudnych przypadkach osobi-
ście przez bardzo doświadczonego operatora.

Redakcja: Widać, że tempo zmian w stomatologii jest „kosmicz-
ne”.

MŻ: W istocie, tak jest. Dla lekarzy z moim doświadczeniem  
i w moim wieku zmiany te mogą nawet przerażać. Jednak od tych 
zmian odwrotu nie ma, więc trzeba je śledzić i adaptować w swo-
jej pracy. Co najważniejsze, nowoczesne, cyfrowe technologie 
ułatwiają pracę lekarzom, w znacznie większym stopniu zabezpie-
czają pacjenta, maksymalizując precyzję zabiegu, skracają terapię, 
minimalizują ból, . Na koniec chcę powiedzieć, że nie byłoby tych 
zmian w stomatologii, gdyby nie technicy dentystyczni - to oni 
pierwsi wprowadzili i zaczęli stosować te technologie, zanim le-
karze mieli sposobność korzystania z dobrodziejstwa tych technik.

Redakcja: Życzymy zatem wielu sukcesów i udanej misji tworze-
nia DDS! 

MŻ: Bardzo dziękuję za rozmowę

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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"Są takie wydarzenia, na które czeka się przez kilka miesięcy. Są 
tacy wykładowcy, których można słuchać bez końca.
Takimi słowami należałoby zapowiedzieć konferencję „Nowe 
trendy w implantologii i chirurgii przyzębia”, która odbywała się  
w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku.
Gdy czarny kot przebiegnie drogę, zawracam i jadę inną drogą. 
Gdy widzę kominiarza, chwytam się za guzik. Gdy 13 kwietnia wy-
pada w piątek, wiem, że trzeba zachować zimną krew i być przy-
gotowanym na przeróżne niespodzianki. 
Na szczęście opóźnienie, jakie miał przy odjeździe pociąg relacji 
Poznań-Warszawa, sprawiło, że zakorkowane o poranku ulice Po-
znania, nie pokrzyżowały moich planów dotarcia do Stolicy.
Program napiety. Godzina 10.02 - Warszawa Centralna. Godzina 
10.15 - wykład prof. Marzeny Dominiak otwierający ten nieco-
dzienny event."
Z prezentacji profesor Marzeny Dominik można było uzyskać 
praktyczne informacje o tym, jak zarządzać tkankami miękkimi 
wokół zębów oraz implantów. 
Dowiedzieliśmy się także, że stosowanie rozwiązań kompromiso-

wych, prowadzi bardzo często do powstawania recesji oraz ob-
serwowany jest zanik kości.  
Należy także uważać na pozostawianie ruchomego dziąsła przy 
zębach.
Przy odtwarzaniu dziąsła zrogowaciałego, przydatna staje się 
technika, wykorzystująca augmentację, wykorzystującą przesz-
czep pochodzący z powięzi szerokiej uda. Z badań wynika, że 
tylko przeszczep łącznotkankowy daje największe parametry 
odbudowy, nawet powyżej nawet 3mm. Ponadto tylko niewiel-
ki procent pacjentów ma gruby biotyp powyżej 2mm, dlatego 
też augmentacja na 3 miesiące przed implantacją, daje najlepsze 
efekty. Przy użyciu np. Mucograftu jesteśmy w stanie uzyskać mak-
symalnie 1,5 mm tkanki miękkiej. Z innych badań wynika z kolei, że 
grubość tkanek miękkich powyżej 2,88 mm chroni przed zanikiem 
kości brzeżnej. Ważnym aspektem klinicznym jest także fakt, że 
możemy mieć do czynienia z utrudnionym gojeniem w sytuacji, 
kiedy mamy kiepskie warunki kostne. 
Drugim prelegentem był dr Michał Szczutkowski, który omówił 
zagadnienia dotyczące implantacji w strefie estetycznej w róż-
nych sytuacjach klinicznych. Punktem wyjścia powinna być chęć 
osiągnięcia estetyki białej i różowej oraz trwałość uzupełnień. 
Doktor Szczutkowski przedstawił tezę, że implantacja natychmia-
stowa jest możliwa tylko w sytuacji, gdy jest kość i tkanki mięk-
kie. Ważne jest także, by z góry założyć konieczność augmentacji 
tkanek miękkich oraz sprawdzić potencjał kościotwórczy danego 
regionu u konkretnego pacjenta. Cały czas podczas wykładu, silny 
nacisk był kładziony na fazę planowania, która jest kluczowa dla 
uzyskania satysfakcjonującego naturalnego wyglądu koron na im-
plantach w strefie estetycznej. 
Doktor zwrócił też uwagę na fakt, by śruba wykręcająca przyszły 
łącznik wypadała pomiędzy brzegiem siecznym a powierzchnią 
podniebienną.
Wg badań w 86% przypadków mamy korzenie zębów przesunię-
te dopoliczkowo, zatem umieszczenie implantu dopodniebienie, 
nie powinno stanowić problemu. 
Dr Szczutkowski przestrzegał przed implantacją natychmiastową 
w pozycji kła górnego, gdyż z uwagi na szeroki korzeń, jest bardzo 
trudno o stabilizację pierwotną. Implant - poza tym -powinien być 
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umieszczany od 3 do 4 mm od planowanego brzegu dziąsła oraz 
by nie sugerować się obecnym poziomem dziąsła. 
Przy usuwaniu zęba należy pamiętać: 
• by ekstrakcja była jak najbardziej osiowa, 
• stosować benex
• przecinać korzeń w kierunku podniebienie-przedsionkowym
• przewlekły stan zapalny tkanek nie stanowi przeciwskazań 

do implantacji 
Standardem wg doktora jest augmentacja tkankami miękkimi  
z przeszczepem pobranym z podniebienia. Przy stabilizacji powy-
żej 25 Ncm możemy stosować wysokie śruby gojące, a przy mniej-
szej stabilizacji stosować należy niższe śruby. 

Po lunchu, kolejnym tematem konferencji była sterowana rege-
neracja kości w połączeniu z implantacją. Dr Radosław Jadach,  
w swoim niepowtarzalnym stylu, który wszyscy kochamy, jak zwy-
kle barwnie opowiedział o nowoczesnych i nietypowych techni-
kach wykonywania dostępu w resekcyjnej i regeneracyjnej chirur-
gii jamy ustnej.
Warto zapamiętać:
• nie augmentujmy, jeśli jest dojście do nerwu  
• 3 ważne aspekty w augmentacji: przyleganie, brak nacisku  

i stabilizacja 
• gdy usuwasz ząb, to musi to tak wyglądać, jakby ten ząb po 

prostu zniknął (maksymalnie delikatne postępowanie) 
• lewa i prawa szczęka to więzozrost, dlatego trzeba blokować 

implanty założone w pozycji siekaczy centralnych 
• nie dotykać przyzębia, jeśli mamy korony protetyczne

Na zakończenie dnia wystąpił z prawie 2 godzinną sesją dr n.med. 
Marcin Krywult, który omówił w sposób szczegółowy czynniki wa-
runkujące stabilność efektów leczenia implantoprotetycznego. 
Wspomniał także, że pacjenci oczekują od leczenia: 
• by było bezbolesne, bez szwów, tanie, na jutro i z gwarancją 

satysfakcji. 
Ważne determinanty, które powinniśmy brać pod uwagę to:
• indywidualny potencjał gojenia  
• warunki okluzyjne 
• charakter pacjenta 
• umiejętność zachowania higieny 
• terapia antyestrogenowa po terapii nowotworowej
• dziąsło skeratynizowane w kontekście zachowania higieny
• dziąsło nieskeratynizowane, ale nieruchome 
• przyzębie pełniące funkcję receptora i reagujące na przecią-

żenia związane z bruksizmem 
• Bruksizm - sam jako taki nie stanowi przeciwskazania do im-

plantacji, ale powinien być uwzględniany podczas indywi-
dualnego planowania nowej okluzji na implantach 

Piękny wiosenny dzień w Warszawie dobiegał końca. Wszyscy 
spragnieni odrobiny relaksu i dobrego jedzenia, rozpoczęli przy-
gotowania do wieczornej Gali, która odbywała się w restauracji 
Belvedre na Agrykoli.
Ból porannego wstawania, bez trudu udało się przezwyciężyć 
dzięki wizji zbliżającego się spotkania z Mistrzem profesorem Mar-
cusem Huerzelerem.
Czym nas tym razem zaskoczy? Jaki kolor sneakersów założy?  
O tym w kuluarach mówili doświadczeni polscy implantolodzy 
oraz młodzi żądni wiedzy fani tytanowych śrub. Jak zwykle nikt się 
nie przeliczył. Było naukowo, odjazdowo i z humorem.
Wykład rozpoczął się od rozważań na temat kształtu implantów. 
Profesor stwierdził, że można wykładać na temat różnych implan-
tów i znaleźć literaturę, która nam powie, że dane rozwiązanie jest 
lepsze od innego.
Ale nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w połączeniu implantu z czę-
ścią protetyczną.
Jakie połączenie jest najlepsze? -  zadał pytanie widowni profesor. 
Ktoś powiedział „konikalne", a inna osoba, że brak połączenia. 
Badanie pokazują, że nie ma żadnej różnicy w zanikach kości, nie-
zależnie od typów implantów. Dlatego nie ma złych implantów. 
Używać należy tego, co działa w Twoich rękach. Najważniejsza 
rzecz to stworzenie takiej suprastruktury, która jest możliwa do 
oczyszczania przez pacjenta 360 stopni. 
Przy planowaniu protetyki na implantach, musimy pamiętać że 
używanie kątowych abutmentów, zwiększa prawdopodobień-
stwo powstania periimplantitis. 
Profesor odwołał się do rozwiązań typu all on four i trudności, ja-
kie sprawia czyszczenie takich pracy. O ile jeszcze jest to łatwe do 
czyszczenia dla pacjentów w wieku 50 lat, to staje się niemożliwe 
do wyczyszczenia przez 70-latków.
Inny ważny temat to cementowanie korony, którego wg profeso-
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ra powinno się unikać, gdyż jak badania wskazują, to właśnie tego 
typu koron dotyczy periimplantitis. Lekarze powinni w dużo więk-
szym stopniu wpływać na producentów implantów, by tworzyli 
jak najdoskonalsze suprastruktury i jak najmniejsze średnice śrub 
mocujących łączniki. Nasze działanie powinno być nakierowane 
na zmniejszenie ilości zabiegów oraz jednocześnie zmniejszenie 
ilości podawanego znieczulenia, bo tego nie lubią pacjenci.
Nadeszła pora na przedstawienie przypadków. Profesor przedsta-
wił pacjenta, który przyszedł po drugą opinię, wcześniej odwie-
dzając inny gabinet.
Inny dentysta zaproponował usunięcie wszystkich zębów i zro-
bienie all on 4. Po zabiegach higienizacyjnych i periodontolo-
gicznych stało się jednak możliwe zachowanie przednich zębów 
i odbudowa zębów bocznych na bazie implantów. Tutaj profesor 
nadmienił, że pacjenci oczekują, aby leczenie było funkcjonalne, 
w drugiej kolejności estetyczne, trwałe i dostępne cenowo. Naj-
lepsza dla pacjenta, byłaby możliwość, by po 3 tygodniach zało-
żyć koronę.
Tutaj mówca opowiedział o sytuacji natychmiastowej implantacji 
w regionie trzonowców, która jest bardzo skomplikowana tech-
nicznie i wrażliwa na błędy. 
W tym miejscu usłyszeliśmy także o technice dekoronacji oraz 
preparowaniu loża pod implant poprzez korzeń. Przestrzeń wy-
pełniamy wtedy wolnoresorbowalnym augmentatem i od razu 
robimy wyciski na koronę, która czeka na pacjenta.
Przy monolitycznych koronach, nawet jak tkanki zanikają, to pa-
cjent niczego nie zauważy i nie pojawi się problem estetyczny.

Workflow zaproponowany przez prof. M. Hurzelera:
• asysta robi skan jamy ustnej 
• usuwany jest ząb 
• zakładany implant 
• zakładany jest skan body
• asysta skanuje skan body 
• założenie śruby gojącej 
• po 2 miesiącach założenie korony 

Przy implantacji w bocznym odcinku zaleca się augmentację  
z podniebienia tkanek miękkich i od razu wyciski. Nie chcemy 
grubszych tkanek od strony podniebiennej niż 1-2mm. Przy im-
plantacji należy usuwać nadmiar, jeśli występuje. Podczas wyci-
sków ranę można zasłonić koferdamem. Po 4 miesiącach zakłada-
my koronę na przedtrzonowca.

Kolejny był przypadek implantacji natychmiastowej.
Kolejne etapy tego zabiegu to:
• usuwanie części koronowej 
• przecięcie korzenia mezjalno-dystalne  
• periostomem przecięcie więzadeł wokół korzenia
• usunięcie korzenia 
• technika tunelowa z płatem dzielonym 
• ozębna pozostająca na kości 
• między płat dzielony wkładamy pobrany z podniebienia płat 

łącznotkankowy

Profesor podzielił się także przemyśleniami na temat wyboru nie-
gdyś zbyt szerokich implantów, co uniemożliwiało wykonanie na-
tychmiastowej odbudowy prowizorycznej.
Przy pogrubianiu biotypu przy implantach powinniśmy używać 
augmentatu pobranego z guza szczęki. Ważna jest tutaj jakość 
pobranego augmentatu oraz brak blizn, bo nie mamy cięć w ske-
ratynizowanych tkankach. 
Ważną radą była potrzeba analizowania naszych przypadków po 
dłuższym okresie czasu. Z reguły w ciągu 2-4 lat nic się nie dzieje. 
Dopiero po 8 latach widoczny zaczyna być zanik kości i tkanek 
miękkich. Nawet, jak była augmentacja to okazuje się często, że 
straciliśmy 1,5 mm kości. 
Musimy wiedzieć, że przy implantacji natychmiastowej tracimy 
zawsze wymiar poziomy wargowo-podniebienie. Nie można na 
podstawie CBCT oceniać kości nawet po 3-5 latach. CBCT nie 
mówi prawdy. Wszystkie tomografy robią takie same badania, ale 
software różnie może kalkulować i tworzyć obrazy.
W latach 90-tych profesor wykonywał 90% zabiegów implantacji 
natychmiastowej. Kiedy po latach zaczęły się zaniki, profesor za-
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czął wykonywać 90% tylko zabiegów odroczonych. Dziś nauczony 
doświadczeniem robi 50/50.
Kolejny przypadek to znów implantacja natychmiastowa i propo-
nowane etapy postępowania:
• zostawić korzeń i założyć szablon 
• wtedy wystarczy krótkie wiertło pilotowe 
• bez korzenia musi być dłuższe wiertło 
• przy fenestracji robimy tylko małe nacięcie w okolicy wierz-

chołka korzenia 
• ważne, żeby taka ranę szyć warstwowo
• pierwszą warstwę perioostrium zszywamy razem 
• potem zszywany mięśnie i błonę śluzową
• można to zrobić wchłanialnymi nićmi 
• można spinować membranę
• przy pobraniu z guza szczęki trzeba usunąć epithelium 
• w innym przypadku może przeszczep w miejsc biorczych 

rosnąć dalej 
• trzeba pamiętać o ścięciu graftu w miejscach, gdzie będzie 

pokrywał sąsiednie zęby, a zostawić gruby tam, gdzie jest 
planowany implant, bo w przeciwnym wypadku stworzymy 
zbyt grubą tkankę. 

Profesor Hurzeler wyraził swoje zdanie na temat Socket Shield 
Technique, mówiąc, że nie ma jeszcze opublikowanych danych 
i dlatego trudno określić, że jest to standard postępowania. Soc-
ket shield można przeprowadzić zostawiając przecięty korzeń od 
strony policzkowej, ale nie powinno się używać tej metody bez 
nawigacji. 
W dalszej części wykładu profesor radził, by nie obiecywać pa-
cjentowi zachowania efektu estetycznego, jeśli musimy usunąć 2 
centralne siekacze.
Kolejne ważne wytyczne jakie otrzymaliśmy to: 
• w momencie, kiedy, kiedy przecinamy brodawkę, to niszczy-

my coś, czego nie będziemy w stanie odtworzyć już nigdy
• gojenie jest zawsze niewiadomą i zależy to od zdolności go-

jenia pacjenta
• rzucenie palenia ma sens, ale na rok przed zabiegami
• 75% to udane zabiegi u palaczy 
• ze względu na zaburzone gojenie u palaczy, pionowe regene-

racje kości wiążą się z ryzykiem na poziomie 40%, to oznacza, 
że nie powinniśmy stosować tej metody 

• nie robić przeszczepów typu korek - onlay, zamykając miej-
sca po implancie,  ponieważ powstanie blizna i inny kolor 
tkanek 

• nie wolno robić cięć pionowych między kłami 
• wrażliwość występuje po cięciu pionowym nawet po 20 la-

tach
• nie łyżeczkować pików kostnych 
• kiedy usuwamy 5mm brodawki to one nie odrosną do 5 mm 

tylko maksymalnie do 4 mm
• stosować szwy adaptacyjne 7.0 i potem szwy zamykające 
• przy odsłanianiu implantów szycie wcale nie powinno być 

szczelne 
• nie robi się już kształtowania tkanek z użyciem koron tym-

czasowych 
• technika flapless to dziś cięcia niewidoczne 
• ważne, by gojenie było in primo i by płat był zmobilizowany 

i szczelnie zamykał ranę 
• pomocne będzie cięcie poziome od strony podniebiennej

• przy implantach nie mamy do czynienia z recesją tylko de-
hiscencją 

• nie powinniśmy stosować tych samych technik przy implan-
tach i przy zębach

• można stosować cięcia w przyzębiu, ale nie przecinać bro-
dawek

Na koniec podczas krótkiego wywiadu jakiego udzielił mi Profe-
sor Huerzeler usłyszałem kwintesencję tego, co każdy powinien  
z tego eventu wynieść do swojej praktyki:
• wiemy bardzo wiele o implantacji w strefie bocznej, co spra-

wia, że powinniśmy dążyć do wykonywana wycisków na 
etapie implantacji oraz zakładać śruby gojące już wtedy 

• cały czas szukamy standardów postępowania dla strefy este-
tycznej, ale cały czas nie wiemy jeszcze, jak przewidywalnie 
implantować i jakie dodatkowe materiały i techniki działają 
najlepiej. 

Uff...to był jeden z bardziej wyczerpujących weekendów szkole-
niowych w ostatnich latach, ale i jeden z tych bardziej interesują-
cych i motywujących do działami. 
Pozostaje nam teraz czekać na kolejny szkoleniowy sezon, który 
startuje wraz z pierwszym dzwonkiem już we wrześniu!
Wasz latający reporter...
dr n. med. Maciej Marcinowski 
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Curriculum Higienistki i Asystentki Implantologicznej w nowej odsłonie

Zabiegi implantologiczne wymagają profesjonalnego przygoto-
wania wszystkich członków zespołu. Podczas zabiegów nie ma 
czasu na nieporozumienia, więc współpraca na poziomie lekarz-
-asysta musi przebiegać właściwie bez słów. 

Dostrzegając potrzebę szkolenia higienistek oraz asystentek 
stomatologicznych, a takżė pozostałych członków zespołów 
implantologicznych swtorzyliśmy szkolenie, które komplekso-
wo przygotowuje do pracy z lekarzem implantologiem oraz do 
samodzielnego przygotowanie pacjenta do zabiegów z zakresu 
periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Szkolenie pozwala na zdobycie umiejętności potrzebnych do sa-
modzielnej pracy z pacjentem w zakresie przygotowania go do 
zabiegu implantologicznego, asysty podczas zabiegu, a także 
opieki po implantacji.

Program kursu wzorowany jest na międzynarodowych standar-
dach AIDA (The Association of Dental Implant Auxiliaries) i umoż-
liwia 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 implantolo-
gicznym.

Wraz z warsztatami hands-on zawierającymi praktyczne procedu-
ry dla asysty podczas zabiegu chirurgiczno-implantologicznego, 
program obejmuje elementy treningu z zakresu motywacji i edu-
kacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantologiczne-
go, uwypuklenia zagadnień związanych z estetyką śluzówkowo-
-dziąsłową̨.

Uczestnicy kursu zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie dobo-
ru akcesoriów higienicznych dla pacjenta, uczą 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.

8 marca 2018 r. Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem 
prezydenta PTS  prof. Marzeny Dominiak oraz kierownika szkolenia 
dr n. med. Kingi Grzech-Leśniak przeprowadziła egzamin teore-
tyczny kolejnej edycji Curriculum Higienistki i Asystentki Implan-
tologicznej.

Uczestniczące w szkoleniu higienistki, które przystąpiły do eg-
zaminu, wcześniej uzyskały zaliczenia w ośrodku prowadzącym 
szkolenie. Szkolenie ukończyło 14 absolwentek, które otrzymały 
certyfikaty ze strony amerykańskiego stowarzyszenia Higienistek 
Dentystycznych ADIA oraz PSI/ICOI/DGOI.

Egzamin tym samym zwieńczył intensywną pracę uczestników 
oraz prowadzących szkolenie. W tym miejscu warto podkreślić, 
że powiększyło się grono wykładowców. Do prof. Marzeny Domi-
niak, dr n. med. Kingi Grzech-Lesniak, dr n. med. Anny Skurskiej, 
lek. stom. Grzegorza Ziętka, hig. stom. Danuty Rozmarynowskiej 
- dołączyli wieloletni praktycy implantologiczni: lek. stom. Piotr 
Maciejasz, dr n. med. Maciej Marcinkowski oraz higienistki stoma-
tologiczne: Paulina Czecholińska oraz Anna Warszawska. 

Kolejna edycja Curriculum rozpocznie się w listopadzie 2018 roku  
i zakończy w marcu 2019 roku. Więcej informacji już niebawem na 
stronie: www.periocare.pl/szkolenia-i-kursy
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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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Introduction

It is commonly known that the bond between intraosseous im-
plants and the osseous structures of the masticatory apparatus 
differs from the suspension of natural teeth in the alveolar pro-
cess. The hemidesmosomatic implant bonds are markedly differ-
ent from the connection of teeth with the periodontium in terms 
of occlusal force conduction, which is reflected by the differenc-
es in the perception of mechanical stimuli [1,2]. The conduction 
of acoustic and ultrasound waves in natural human tissues has 

Acoustic wave conduction by teeth and intraosseous implants - preliminary study report

Ryszard Koczorowski1, Małgorzata Bielińska1, Kamila Linkowska-Swidzińska2, 
Rafał Brożek1, Teodor Swidziński3
1 Gerostomatology and Oral Pathology Clinic, Poznań University of Medical 
Sciences 
2 Department and Clinic of Conservative Dentistry, Poznań University of 
Medical Sciences 
3 Department of Biophysics, Poznań University of Medical Sciences

Słowa kluczowe: 
Wszczepy śródkostne, osteointegracja, akustyka zębów i wszczepów śródkostnych, odbiór bodźców mechanicznych
Key words:
intraosseous implants, osseointegration, teeth and implant acoustic, perception of mechanical stimuli 

Przewodnictwo fal dźwiękowych w zębach i wszczepach śródkostnych – doniesienie wstępne

Streszczenie

Hemidesmosomatyczne połączenia pomiędzy wszczepami śródkostnymi i kością 
wyrostka zębodołowego rózni się znacznie od połączenia zębów z przyzębiem pod 
względem przenoszenia sił okluzyjnych, co ma odbicie w odmiennym odbiorze 
bodźców mechanicznych. Celem tych badań było określenie róznic w zjawiskach 
akustycznych zachodzących w obszarze kontaktu zębów i implantów z kością 
szczęki i żuchwy. Zaprojektowano układ zawierający mikrofon elektretowy dla wy-
krywania poprzez skórę sygnałów akustycznych pochodzących z kości żuchwy lub 
szczęki w obszarze poszczególnych zębów lub implantów oraz rejestracji i analizy 
tych sygnałów przy użyciu oprogramowania dla analizy dźwięku „Audacity”. Prze-
prowadzono ocenę widmową tonów harmonicznych w otrzymanych sygnałach. Za-
obserwowano jedno charakterystyczne maximum dla wszczepu śródkostnego od-
powiadające rozkładowi energii fal dźwiękowych wywołanych w implancie. Z kolei 
w naturalnym zębie rozkład energii fal dźwiękowych był zaobserwowany jako kilka 
miejscowych maximów, w takim samym zakresie częstotliwości do około 6000 Hz. 
W tym przypadku początkowa energia dostarczona przez bodźce mechaniczne była 
podzielona na wiele możliwych stopni swobody rezonansu. W przypadku implan-
tów, charakteryzujących się stosunkowo sztywnym połączeniem z kością, obszar 
sztucznego filara wykazał mniej wielokierunkowych drgań o różnych częstotliwo-
ściach z powodu mniejszej liczby stopni swobody.

Abstract

The hemidesmosomatic bond between intraosseous implants and the al-
veolar bone differs significantly from the connection of teeth with the per-
iodontium in terms of occlusal force conduction, which is reflected by the 
differences in the perception of mechanical stimuli. The aim of this study 
was to determine the differences in acoustic phenomena occurring in the 
contact area of teeth and implants with the maxillary and mandibular bone. 
A system consisting of an electret microphone was designed in order to 
detect, through the skin, the acoustic signals coming from the maxillary or 
mandibular bone in the area of a given tooth or implant, and to register and 
analyze them by means of a computer using the “Audacity” sound analy-
sis software. The authors of the study conducted a spectral evaluation of 
harmonic tones in the obtained signals. One characteristic maximum was 
observed for an intraosseous implant which corresponded to the energetic 
distribution of acoustic waves induced in the implant. By contrast, in a 
natural tooth the energetic distribution of acoustic waves was represented 
by several local maxima in the same frequency range up to approximately 
6000 Hz. In that case the initial energy provided by mechanical stimuli was 
divided into many possible resonance degrees of freedom. For implants, 
characterized by their relatively rigid connection with the bone, the area 
around the artificial abutment exhibited fewer multidirectional vibrations of 
various frequencies due to a lower number of degrees of freedom.  

Ryszard Koczorowski1 Małgorzata Bielińska1 Kamila Linkowska-Swidzińska2 Rafał Brożek1 Teodor Swidziński3
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been well-documented along with the progress of ultrasonogra-
phy [3,4]. This study analyzes the conduction of acoustic stimuli 
by natural teeth and implants onto the maxillary and mandibular 
bone. The different methods of connecting intraosseous implants 
in relation to teeth permit determination of the conduction of 
acoustic stimuli, which may be of help when analysing the de-
gree of osseointegration of dental implants. The success of im-
plantprosthetic therapy is a multifaceted process in which both 
the proper planning and precise implementation of the implanta-
tion procedure affect osseointegration. The positive outcome of 
osseointegration requires the primary and secondary stabilization 
of the osseous graft. Critical to the achievement of graft stabili-
zation is the period of 3-4 weeks following the procedure, when 
the decreasing primary stabilization has not yet been replaced by 
sufficient secondary stabilization [5]. The measurements of dental 
implants are of significant clinical importance and help prevent 
the loss of potentially endangered intraosseous implants. The 
popularization of implantprosthetic therapy requires a continu-
ous improvement in the methodology of dental implant stabili-
ty assessment as a key factor of implantprosthetic success in the 
form of osseointegration. The possibility to monitor the degree of 
healing of the graft into the alveolar process allows to precisely 
determine the beginning of the prosthetic phase in implantpros-
thetic therapy, and to minimize the risk of intraosseous graft im-
plantation failure.

The aim of this study was to determine the differences in acoustic 
phenomena occurring in the contact area of natural teeth and 
dental implants with the mandible and/or maxilla.

Material and Methodology. The objects analyzed in the study 
included Mozo Grau and Osteoplant implants. There were eight 
Mozo Grau implants: three (diameter: 3.75 mm, length: 11.5 mm) 
replacing teeth 21, 36 and 46; one (diameter: 3.75, length: 10 mm) 
replacing tooth 24; one (diameter: 3.3 mm, length: 10 mm) replac-
ing tooth 11; one (diameter 4.25 mm, length: 13 mm) replacing 
tooth 13. Two intraosseous Osteoplant Hex implants were used 
(diameter 3.5 mm, length 10 mm) to replace teeth 36 and 46. The 
implants were placed in two patients. Four were implanted in the 
alveolar process of the maxilla and four in the alveolar part of the 
mandible. The two patients’ eight natural teeth adjacent to the 
intraosseous implants were also examined. 
In order to conduct the study, a system consisting of an electret 
microphone was designed in order to detect, through the skin, 
the acoustic signals from the maxillary or mandibular bone in the 
area of a given tooth or implant. The signals detected by the mi-
crophone were registered in a digital form by a computer using 
the “Audacity” sound analysis software. Not only did the software 
enable the digital recording of acoustic signals but it also facilitat-
ed the spectral analysis of harmonic tones in the obtained signals. 
The stimulus which created sounds was the rhythmical knocking 
of a plastic dental instrument (handle) against the occlusal surface 
of the tooth/implant crown parallel to its longitudinal axis. This 
type of stimulation is analogous to Dirac delta signals in the elec-

 

Fig1. Direct acoustic resonances of dental implants induced by mechanical knocking. 

Fig.2. Duration of a single acoustic resonance in an implant. 
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trical circuit checkups The short span of mechanical stimulation 
of the examined object caused rapid elastic strains which in turn 
contributed to the characteristic acoustic resonances of com-
plex signal frequency spectrums. The sound created as a result of 
knocking was registered through skin tissues of the maxilla or the 
mandible in the vicinity of the analyzed abutments. The exami-
nation took place in an insulated dental office, which sometimes 
nonetheless failed to fully eliminate background noise in the ob-
tained signals. In order to eliminate such interference when cal-
culating amplitude-frequency spectrum of those signals, digital 
subtraction of background spectrum was applied (fragments of 
registered breaks in resonance times between respective knocks).

Research results

It was already in direct recordings that characteristic, repetitive 
differences in the resonances from natural teeth and implants 
were observed. Fig. 1 represents the acoustic resonances to vi-
brations induced in dental implants. The digital recording clearly 
manifests regular sinusoidal waveforms of specific frequencies. 
These frequencies range between 1,000 and 5,000 Hz. The sub-
sequent resonances present the nearly identical shape of a single 
sinusoidal wave of decreasing amplitude and frequency with ref-
erence to the duration of the resonance. (Fig. 1)
The analysis of a single resonance in Fig.2 allows us to determine 

the frequency range of acoustic waves which occur throughout 
the resonance.  (Fig. 2)

The period of time marked in Fig.2 spans the duration (T) of the 
acoustic wave induced in the implant and amounts to ca. 0.00027 
s. This corresponds to the frequency of ca. 3,700Hz and falls in the 
middle of the frequency range recorded for all 8 examined im-
plants positioned in various parts of the patients’ maxillary and 
mandibular bones.
Fig. 3 represents the acoustic resonance induced in natural teeth. 
The digital recording clearly indicates various, overlapping si-
nusoidal waveforms of greatly diversified frequencies. The sub-
sequent acoustic resonances are nonetheless nearly identical, 
which testifies to the repetitive character of those resonances. 
(Fig. 3)

The period of time marked in Fig.4 spans the duration (T) of one 
of the dominant frequencies of the acoustic waves induced in the 
natural tooth and amounts to ca. 0.00022 s. This corresponds to 
the frequency of ca. 4,550Hz, and the dominant frequency val-
ue occurring in the amplitude-frequency spectrum of the reso-
nance. (Fig. 4)

Figures 5 and 6 represent the amplitude-frequency spectrums 
of the dental implant and natural tooth (both positioned in the 

Fig. 3. Direct acoustic resonances of the natural tooth induced by mechanical stimulation (knocking). 

Fig.4. Duration of a single acoustic resonance in natural tooth 43. 
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of freedom in this system, and may practically testify to the lesser 
osseointegration of the examined implant. (Fig. 7)

Conclusion

The analysis of acoustic phenomena may be helpful when as-
sessing the degree of osseointegration in intraosseous grafts and 
when evaluating the condition of natural teeth periodontium. 
This noninvasive method of evaluation of natural and artificial 
prosthetic abutments appears to provide an efficient, comput-
er-documented means of evaluation for teeth and implant 
bonds. Similar conclusions regarding the degree of implant-an-
choring in the bone have been presented in in vitro experiments 
conducted by authors of other studies. Research in the emission 
of acoustic waves in the rib bone, carried out by Ossi et al., whose 
authors strove to determine primary stabilization, indicates that 
the energy of acoustic waves conducted by dental implants is 
characterized by good primary stabilization and appears to be 
higher than in the case of loosely-anchored grafts [6,7]. Huang 
et al. and Balshi et al. examined intraosseous grafts using a device 
based on the analysis of resonance frequencies in acoustically 
stimulated implants, concluding that their device may be used 
to assess the degree of osseointegration of dental implants [8,9]. 

similar part of the alveolar process of the same patient). The ener-
getic distribution of the waves induced in the implant, presented 
in fig.5, possesses a single characteristic maximum, which means 
that the examined system can be determined using a model with 
a single resonance band. The energetic distribution of waves in-
duced in the natural tooth, presented in fig.6, possesses several 
(in this case 5) local maxima in the same frequency range up to 
ca. 6,000Hz. This means that the examined natural tooth system 
has many resonance degrees of freedom. This is understanda-
ble due to the free deposition of the natural tooth in the elastic 
periodontium, in the alveolus. In this case, the initial energy pro-
vided by mechanical knocking is distributed onto many possible 
resonance degrees of freedom. In the case of implants, the bond 
between the implant and the bone is rigid and thus, naturally, its 
system may produce fewer multidirectional vibrations of different 
frequencies, since it possesses fewer degrees of freedom.
(Fig. 5, Fig. 6) 
A single maximum of frequency energetic distribution occurred 
with seven among the examined dental implants (approximately 
90%). In the eight implant, the energetic distribution was slightly 
different. Fig. 7 represents the energetic distribution for implant 
21, in which we may clearly distinguish two smaller, additional 
local maxima. This indicates the existence of additional degrees 

Fig. 5. Spectrum amplitude frequency. The amplitude and frequency spectrum (distribution) typical of the sample implant. 

Fig. 6 . Spectrum amplitude frequency. The amplitude and frequency spectrum (distribution) typical of the sample natural tooth.
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The results of our measurements of acoustic energy distribution 
in the implant and/or tooth systems anchored using soft tissues 
in the bones indicated that, from the point of view of mechani-
cal vibration analysis, such systems are complex spatial systems 
of multifarious own resonance degrees of freedom. The analysis 
of such a system using an electric model similar to concentrated 
element modeling (resistors, condensers and induction coils) of 
the middle ear system seems more than sensible [10, 11]. The de-
marcation of acoustic resistance and reactance in dental bonds 
with the bone, depending on the acoustic wave frequency in the 
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Fig. 7. The amplitude and frequency spectrum (distribution), typical of implant 21, manifests an atypical spectral energy distribution. 

range of frequencies established between ca. 1,000 and 8,000Hz, 
should indicated a parameter useful in the objective assessment 
of intraosseous implant osseointegration. A rigid bond between 
the implant and the bone amounts to a system which is natu-
rally capable of emitting fewer multidirectional vibrations of vari-
ous frequencies, possesses fewer resonance degrees of freedom, 
while its recording is characterized by a more homogenous regis-
tration beep than in the case of natural teeth.
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Przewlekłe zmiany zapalne w przyzębiu prowadzą do destrukcji 
struktur utrzymujących zęby. Dlatego celem terapii periodonto-
logicznej jest eliminacja zapalenia poprzez intensywne leczenie 
niechirurgiczne polegające na usunięciu periopatogenów pod-
czas zabiegów oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni 
zębów. Leczenie takie jest w większości przypadków wystarcza-
jące i pozwala na osiągnięcie długoterminowej remisji choro-
by. Leczenie chirurgiczne natomiast powinno być ograniczone 
głównie do ubytków śródkostnych kwalifikujących się do zabie-
gów regeneracji tkanek przyzębia. Celem periodontologicznej re-
generacji tkanek jest regeneracja/rekonstrukcja tkanek przyzębia 
utraconych w wyniku procesu chorobowego, z pełnym odtwo-

Długoterminowa ocena leczenia ubytków śródkostnych techniką sterowanej regeneracji 
tkanek w połączeniu z rożnymi biomateriałami
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Long-term evaluation of treatment of intrabony defects with the guided tissue regeneration technique in 
combination with various biomaterials

Streszczenie

Celem pracy była ocena długoterminowych wyników klinicznych w leczeniu ubyt-
ków śródkostnych po zastosowaniu metody sterowanej regeneracji tkanek (GTR) 
w połączeniu z ksenogennym lub alloplastycznym biomateriałem.
MATERIAŁ I METODY
U 20 pacjentów (14 kobiet i 6 mężczyzn w wieku od 28 do 65) wykonano za-
biegi GTR z wykorzystaniem błony kolagenowej w kombinacji z biomateriałem: 
ksenogennym hydroksyapatytem lub alloplastycznym bioaktywnym szkłem. Przed 
leczeniem, rok i 5 lat po zabiegu oceniano następujące parametry:  PD, GR, CAL, 
PI, BOP, FMPS, FMBOP.
WYNIKI
W badaniu wykonanym rok po zabiegach chirurgicznych stwierdzono istotne 
zmniejszenie wartości CAL i PD oraz zwiększenie wartości GR. W badaniu wyko-
nanym 5 lat po leczeniu zaobserwowano nieistotne zmniejszenie wartości CAL  
i zwiększenie wartości PD oraz istotną redukcję wartości GR w stosunku do badania 
po roku.
WNIOSKI
Leczenie ubytków śródkostnych techniką sterowanej regeneracji tkanek w połą-
czeniu z rożnymi biomateriami pozwala na uzyskanie długoterminowej znacznej 
poprawy periodontologicznych parametrów klinicznych.

Abstract

The aim of the study was to assess long-term clinical outcomes in the treat-
ment of intrabony defects using the guided tissue regeneration (GTR) tech-
nique in combination with xenogeneic or alloplastic biomaterial.
MATERIAL AND METHODS
In 20 patients (14 women and 6 men aged from 28 to 65) GTR procedures 
were performed using collagen membrane in combination with biomaterial: 
xenogeneic hydroxyapatite or alloplastic bioactive glass. In the baseline ex-
amination, one year and five years after surgery, the following parameters 
were assessed: PD, GR, CAL, PI, BOP, FMPS, FMBOP.
RESULTS
In the examination performed one year after surgery, a significant decrease 
in CAL and PD values and increase in GR values were found. In the ex-
amination done 5 years after the treatment, there were an insignificant 
decrease in CAL and increase in PD values, and a significant reduction in GR 
values compared to the one-year examination.
CONCLUSIONS
The treatment of intrabony defects with use of guided tissue regeneration 
technique in combination with various biomaterials allows for long-term 
substantial improvement in periodontal clinical parameters.
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rzeniem ich anatomii i funkcji. Zgodnie z aktualną wiedzą na te-
mat procesów regeneracyjnych, nadrzędnym zadaniem leczenia 
chirurgicznego jest stworzenie optymalnych warunków, pozwala-
jących na naturalne gojenie tkanek poprzez regenerację. Stąd od 
lat 90. ubiegłego wieku obserwowany jest intensywny rozwój bio-
technologii oraz minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych. 

 

Szczególnym problemem terapeutycznym są niepodtrzymują-
ce ubytki śródkostne o niekorzystnej morfologii lub znacznym 
rozmiarze, generujące potrzebę poszerzenia pola zabiegowego  
i użycia biomateriałów, które potencjalnie poprawiają warunki nie-
zbędne do regeneracji tkanek. Obecnie stosowane są różnorodne 
materiały, między innymi: błony zaporowe, przeszczepy i wszcze-

Ryc. 1 Ząb 24 poddany leczeniu chirurgicznemu z zastosowaniem kolagenowej (CopiOs® Pericardium Membrane, Zimmer Dental Inc., 
Szwajcaria) i bioszkła (Glassbone™, Noraker, Francja).
a. Stan przed leczeniem, PD = 7mm
b. Widok śródoperacyjny, ubytek kostny o głębokości 5mm z perforacją blaszki przedsionkowej wyrostka
c. Rok po wykonaniu zabiegu chirurgicznego, PD = 3mm
d. 5 lat po zabiegu chirurgicznym, PD = 3mm
e. RTG wykonane przed leczeniem, pionowy ubytek kości na dystalnej powierzchni 24
f. RTG wykonane rok po leczeniu, znaczne wypełnienie ubytku kostnego
g. RTG wykonane 5 lat po leczeniu, stabilne w czasie radiologiczne wypełnienie ubytku kostnego.
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py, materiały do biologicznej modyfikacji korzenia, czy czynniki 
bioaktywne, często w różnych kombinacjach. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że podstawową techniką o udokumentowanych 
histologicznie możliwościach regeneracji jest sterowana rege-
neracja tkanek (GTR - guided tissue regeneration) polegająca na 
zastosowaniu błon zaporowych.  W przypadku ubytków niepod-
trzymujących, zastosowanie resorbowalnych błon zaporowych, 
może okazać się niewystarczające, ze względu na zapadanie się 
płata do światła ubytku na skutek braku odpowiedniego podpar-

cia z otaczających go ścian kostnych. Sytuacja taka nie daje więc 
możliwości zapewnienia podstawowych warunków niezbędnych 
do zaistnienia procesu regeneracji, a więc utrzymania odpowied-
niej przestrzeni i stabilności rany [1]. Z tego też powodu GTR sto-
sowana jest w kombinacji z różnego typu biomateriałami, którymi 
wypełnia się ubytki śródkostne, umożliwiając utrzymanie pozycji 
płata. W periodontologicznej chirurgii rekonstrukcyjnej szerokie 
zastosowanie znalazły ksenogenne hydroksyapatyty oraz zalicza-
ne do materiałów alloplastycznych, bioaktywne szkła. 

Ryc. 2 Ząb 36 leczony chirurgicznie z użyciem kolagenowej  (Evolution® OsteoBiol, Tecnoss®, Włochy)  i ksenogennego hydroksyapatytu 
(Gen-Os®, OsteoBiol, Tecnoss®, Włochy).
a. Stan przed leczeniem, PD = 8,5mm
b. Widok śródoperacyjny, ubytek kostny o głębokości 7mm
c. Rok po wykonaniu zabiegu chirurgicznego, PD = 2mm
d. 5 lat po zabiegu chirurgicznym, PD = 2,5mm
e. RTG wykonane przed leczeniem, pionowy ubytek kości na dystalnej powierzchni 36
f. RTG wykonane rok po leczeniu, znaczne wypełnienie ubytku kostnego
g. RTG wykonane 5 lat po leczeniu, stabilne w czasie radiologiczne wypełnienie ubytku kostnego.
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Ksenogenne (heterogenne) hydroksyapatyty najczęściej są pre-
paratami wołowymi lub końskimi, ale są też pozyskiwane z wap-
niejących korali i alg. Występują jako materiały jednoskładnikowe 
lub z domieszką kolagenu czy białka P15. Liczne publikacje po-
twierdzają możliwość uzyskania dobrych efektów klinicznych po 
ich zastosowaniu w leczeniu ubytków śródkostnych i furkacji [2, 3, 
4]. Ich działanie sprowadza się jednak tylko do tworzenia szkieletu 
ułatwiającego wzrost tkanki kostnej, czyli osteokondukcji. Nielicz-
ne publikacje wykazały histologiczną regenerację tkanek przyzę-
bia po zastosowaniu wyłącznie materiału ksenogennego [5].
Właściwości bioaktywnego szkła zależą od procentowego stosun-
ku poszczególnych jego składników, czyli SiO2, CaO, P2O5 i Na2O. 
Bioszkła cechuje biokompatybilność oraz zdolność do osteokon-
dukcji na skutek uwalniania jonów krzemu, wapnia, sodu i fosforu  
i aktywowania komórek przylegających do cząstek materiału. Hi-
stologicznie potwierdzona regeneracja tkanek przyzębia po za-
stosowaniu tego typu materiałów jest obserwowana sporadycz-
nie [5].
W dostępnej literaturze GTR w kombinacji z biomateriałami jest 
dobrze udokumentowaną metodą regeneracji/rekonstrukcji 
tkanek przyzębia. Większość publikacji prezentuje jednak wyniki 
krótkoterminowe, a więc po 6 czy 12 miesiącach od wykonania 
zabiegu chirurgicznego [6, 7, 8, 9]. Niewiele natomiast prac przed-
stawia dane dotyczące obserwacji długoterminowych [10, 11, 
12]. Tego typu prace dają dopiero rzeczywisty obraz stabilności 
regenerowanych tkanek, poddanych wieloletniej funkcji oraz eks-
pozycji na bakterie jamy ustnej. Dlatego też celem pracy była oce-
na długoterminowych wyników klinicznych w leczeniu ubytków 
śródkostnych po zastosowaniu sterowanej regeneracji tkanek  
w połączeniu z ksenogennym hydroksyapatytem lub alloplastycz-
nym bioaktywnym szkłem.

Materiał i metody

Badaniami objęto 30 pacjentów leczonych w Zakładzie Chorób 
Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medyczne-
go w Białymstoku w latach 2010 - 2013 z powodu obecności ubyt-
ków śródkostnych powstałych w przebiegu zapalenia przyzębia. 
U 20 pacjentów wykonano zabieg GTR z wykorzystaniem kolage-
nowej błony (CopiOs® Pericardium Membrane, Zimmer Dental 
Inc., Szwajcaria) i bioszkła (Glassbone™, Noraker, Francja) , zaś u 10 
pacjentów – kolagenowej błony (Evolution® OsteoBiol, Tecnoss®, 
Włochy)  i ksenogennego hydroksyapatytu (Gen-Os®, OsteoBiol, 
Tecnoss®, Włochy). Kryteria włączenia do badań były następujące: 
obecność co najmniej jednego ubytku śródkostnego o głębo-
kości ≥ 3mm i szerokości ≥ 2mm widocznego na wewnątrzust-
nym zdjęciu radiologicznym; minimalna głębokość sondowania 
= 6mm; wartość wskaźnika płytki dla całego uzębienia - FMPS 
poniżej 25%; wartość wskaźnika krwawienia po sondowaniu dla 
całego uzębienia – FMBOP poniżej 25%; brak chorób ogólnych 
wpływających na gojenie. Metodyka badań oraz krótkotermino-
we obserwacje zostały opisane we wcześniejszych publikacjach 
[6, 7]. Na wizytę kontrolną po 5 latach od zabiegu zgłosiło się 20 
pacjentów (14 kobiet i 6 mężczyzn w wieku od 28 do 65), w tym 
13, po zabiegu GTR z bioaktywnym szkłem oraz 7, po zabiegu GTR 
z ksenogennym hydroksyapatytem.

Badanie kliniczne

Do badania wykorzystano sondę periodontologiczną kalibro-
waną co 1mm (UNC 15, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA). Oceniano 
następujące parametry kliniczne: głębokość sondowania (PD), 
recesję dziąsła (GR), kliniczne położenie przyczepu (CAL), wskaź-
nik płytki wg O’Leary przy badanym zębie (PI) [13], krwawienie 
po sondowaniu przy badanym zębie wg Ainamo i Bay (BOP) [14], 
wskaźnik płytki dla całego uzębienia (FMPS), wskaźnik krwawienia 
po sondowaniu dla całego uzębienia (FMBOP).
Pomiary wykonywane zostały w 6 punktach pomiarowych przy 
każdym zębie. Najgłębsze miejsce sondowania przy przeznaczo-
nym do regeneracji zębie zostało wybrane do analizy statystycznej. 
Badanie kliniczne przeprowadzono przed zabiegiem chirurgicz-
nym oraz rok i 5 lat po zabiegu. Dodatkowo wykonano  trzy stan-
daryzowane zdjęcia RTG w projekcji kąta prostego w celu wizu-
alizacji ubytku śródkostnego oraz oceny jego radiologicznego 
wypełnienia po leczeniu.

Analiza statystyczna

Normalność rozkładu zmiennych ilościowych weryfikowano te-
stami Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lilleforsa oraz testem 
Shapiro-Wilka. Wyniki istotne statystycznie uznano na poziomie 
p<0,05. Do porównania zmiennych zależnych wykorzystano test 
kolejności par Wilcoxona w przypadku dwóch zmiennych.  W ob-
liczeniach wykorzystano pakiety Statistica® 10.0 (StatSoft, USA). 

Wyniki

Zastosowane leczenie chirurgiczne spowodowało poprawę pa-
rametrów klinicznych. Rok po wykonanych zabiegach zaobser-
wowano statystycznie istotną redukcję głębokości  sondowania  
(z 7,95±2,32mm do 3,85±1,42mm) oraz zysk w klinicznym poło-
żeniu przyczepu (z 8,90±2,10mm do 5,60±1.69mm). Odnotowa-
no ponadto statystycznie znamienne zwiększenie recesji dziąsła  
(z 1,00±0,91mm do 1,75±1,06mm). 
W badaniu po 5 latach zaobserwowano statystycznie nieistotne 
zwiększenie głębokości sondowania w stosunku do badania wy-
konanego rok po zabiegu oraz dalszą poprawę klinicznego poło-
żenia przyczepu. Stwierdzono również znamienną redukcję wy-
miaru recesji (z 1,75±1,06mm  do 1,07±1,07mm) w porównaniu 
do rocznej obserwacji (Ryc. 1 i 2). 
Odnotowano ponadto pogorszenie wszystkich paramentów 
higieny i zapalenia. Różnice w stosunku do badania po roku  
w przypadku PI, BOP i FMBOP okazały się istotne statystycznie. 
Dane liczbowe przedstawiono w Tabeli 1.

Dyskusja

W prezentowanych badaniach oceniono długotermino-
we wyniki leczenia periodontologicznych ubytków kostnych  
z wykorzystaniem sterowanej regeneracji tkanek w połączeniu  
z biomateriałami. Uzyskane wyniki dowodzą, że kombinacje GTR  
z wypełniaczami kostnymi w postaci materiałów heterogennych 
i alloplastycznych pozwalają na znaczną poprawę statusu przyzę-
bia, w aspekcie redukcji głębokości kieszonek przyzębnych oraz 
progresywnego zysku klinicznego położenia przyczepu i redukcji 
recesji dziąsła. Innymi słowy po zastosowaniu badanych technik 
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zabiegowych można spodziewać się znacznej poprawy perio-
dontologicznych parametrów klinicznych, które na przestrzeni 
kolejnych lat mogą ulegać dalszej poprawie.  
Głównymi założeniami leczenia periodontologicznego jest eli-
minacja zapalenia w celu zatrzymania degradacji tkanek przyzę-
bia i progresji choroby oraz niedopuszczenia do jego kolejnych 
nawrotów. Poprawa statusu przyzębia objawia się klinicznie jako 
brak krwawienia po sondowaniu, redukcja głębokości sondowa-
nia przy jednoczesnym zysku klinicznego położenia przyczepu 
[1]. Zredukowanie głębokości sondowania oraz zysk w położeniu 
przyczepu przekładają się na zmianę rokowania oraz zwiększają 
przeżywalność zębów dotkniętych zapaleniem przyzębia. Bada-
nia kliniczne wykazują, że zastosowanie leczenia niechirurgicz-
nego, czy też chirurgicznego leczenia resekcyjnego, prowadzi 
do redukcji głębokości kieszonek przyzębnych [15, 16]. Jednakże 
po leczeniu niechirurgicznym, często dochodzi do przetrwania 
pewnej liczby głębokich kiszonek przyzębnych, co stanowi ryzyko 
dalszej progresji choroby [1]. Natomiast, zastosowanie chirurgicz-
nych metod resekcyjnych, wiąże się z pogorszeniem estetyki uzę-
bienia z powodu powstania znacznej recesji tkanek miękkich. Co 
więcej, model gojenia tkanek po zabiegach resekcyjnych, polega 
przede wszystkim na wytworzeniu długiego przyczepu nabłon-
kowego, a regeneracja tkanek obserwowana jest bardzo rzadko. 
A to właśnie procesy regeneracyjne, czyli wytworzenie nowego 
cementu korzeniowego z funkcjonalnie rozmieszczonymi włók-
nami ozębnowymi, połączonymi z nową kością  wyrostka zębo-
dołowego są uznawane za optimum gojenia w przyzębiu [1]. Licz-
ne badania pokazały, że zastosowanie technik regeneracyjnych, 
daje korzystniejsze wyniki kliniczne w porównaniu z metodami 
resekcyjnymi w zakresie redukcji głębokości sondowania i zysku 
klinicznego położeniu przyczepu [7, 17]. Podkreślenia wymaga 
też fakt, że osiągnięte rezultaty mogą być utrzymane w obserwa-
cjach długoterminowych [18, 10, 11, 12, 19, 20]. Cortellini i wsp. 
[19] wykazali zdecydowanie większe długoterminowe korzyści po 
zastosowaniu technik regeneracyjnych w porównaniu z lecze-
niem resekcyjnym w aspekcie mniejszej progresji choroby, utraty 

zębów oraz kosztów leczenia związanych z re-interwencjami. Jed-
nocześnie podkreślili konieczność dużo większych początkowych 
nakładów finansowych związanych z leczeniem regeneracyjnym. 
Z kolei w 15-letnich obserwacjach Cortellini i Tonnetti [11] stwier-
dzili, że w większości sytuacji poprawa kliniczna, jaką uzyskano po  
GTR  w leczeniu ubytków śródkostnych  może być utrzymana dłu-
goterminowo, co sprawia, że zabiegi z zakresu regeneracji tkanek 
stanowią ważną  alternatywę leczenia zębów z poważnie zredu-
kowanym przyzębiem. Podobnie Cieplik i wsp. [12] odnotowali 
znaczny zysk w położeniu przyczepu po zastosowaniu sterowa-
nej regeneracji tkanek w połączeniu z β- trójfosforanem wapnia  
w leczeniu ubytków śródkostnych. Jednak w okresie 13 letniej ob-
serwacji stwierdzili statystycznie nieistotną utratę CAL. 
Jak wynika z powyższych publikacji stabilność tkanek po leczeniu 
regeneracyjnym jest dość dobrze zachowana. Jednakże, mając 
na uwadze dobre średnie wyniki badań, należy zwrócić uwagę 
na wyniki jednostkowe, mówiące o czynnikach, które wpływa-
ją na status przyzębia. Większość autorów uważa, że za dobry 
długoterminowy efekt leczenia odpowiadają różne czynniki,  
w tym zachowanie optimum higieny, regularne wizyty kontrolne 
w podtrzymującej fazie leczenia, nawyki (palenie papierosów)  
i ogólny stan zdrowia. Z tego powodu szczególnej uwadze należy 
poświęcić edukację pacjentów z zakresie świadomości prozdro-
wotnej ze szczególnym podkreśleniem równocennego rozłoże-
nia odpowiedzialności za leczenie na lekarza i pacjenta. Problem 
pacjentów niewspółpracujących, a więc nie zgłaszających się na 
wizyty kontrolne, to nie tylko większe prawdopodobieństwo utra-
ty osiągniętych wyników leczenia, ale też zaburzenie wyników ob-
serwacji długoterminowych [21, 22]. Niewątpliwie ogólną wadą 
obserwacji długoterminowych jest fakt, że zwykle tylko część 
pacjentów włączonych do badań, zgłasza się na wizyty kontrolne 
i są to przeważnie pacjenci bardziej świadomi i zachowujący za-
sady fazy podtrzymującej. Z taką też sytuacją mamy do czynienia 
w badaniach własnych, w których z całej grupy 30 pacjentów, na 
wizytę po 5 latach zgłosiło się jedynie 20 osób. Z tego też powo-
du należy zaakceptować mniejszą siłę statystyczną tego rodzaju 

Badanie 
wstępne

Badanie po 
roku

Badanie po 5 
latach p 0/1 p 1/5

PD 7.95 (2.32) 3.85 (1.42) 4.20 (1.57) <0.001 0.365
GR 1.00 (0.91) 1.75 (1.06) 1.07 (1.07) 0.003 0.015

CAL 8.90 (2.10) 5.60 (1.69) 5.27 (1.77) <0.001 0.652
PI 6.25 (11.10) 7.50 (11.75) 22.50 (25.52) 0.685 0.022

BOP 20.00 (20.83) 1.25 (5.59) 22.50 (21.30) 0.005 0.001
FMPS 8.34 (5.65) 7.46 (4.97) 10.60 (6.77) 0.325 0.158

FMBOP 7.92 (3.77) 5.26 (2.77) 9.89 (7.34) 0.002 0.016

PD- głębokość sondowania, GR- recesja dziąsła, CAL- kliniczne położenie przyczepu; PI- wskaźnik płytki wg O’Leary, BOP- krwawienie po son-
dowaniu wg Ainamo i Bay,  FMPS-wskaźnik płytki dla całego uzębienia, FMBOP- wskaźnik krwawienia po sondowaniu dla całego uzębienia

Tabela 1. Parametry kliniczne - wartości średnie (odchylenie standardowe) - w badaniu wstępnym i badaniach kontrolnych 
wykonanych  rok i 5 lat po zabiegu chirurgicznym.
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badań i uważnie interpretować ich wyniki. 
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 trójwymiaro-
we 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 bólowy-
mi [9,10]. Zakres rekonstrukcji tkanek miękkich nie jest jednak 
do końca zdefiniowany i wymaga potwierdzenia w badaniach 
klinicznych. Dlatego celem prezentowanych badań była ocena 
zmian parametrów klinicznych po korekcie deformacji wyrostka 
zębodołowego z wykorzystaniem matrycy kolagenowej. 
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Opis przypadku

Kobieta lat 41 ogólnie zdrowa. 
Wewnątrzustnie:
1) hipodoncja w zakresie siekaczy bocznych w szczęce 
2)  microdoncja w zakresie drugich przedtrzonowców 
3) braki pierwszych przedtrzonowców po obu stronach 
4) migracja kłów w pozycję siekaczy bocznych 
5) przetrwałe kły mleczne w pozycjach kłów stałych 13 z niezre-
sorbowanym korzeniem zakwalifikowany do ekstrakcji, ząb 23  
z całkowicie zresorbowanym korzeniem poza wyrostkiem zębo-
dołowym tkwiący jedynie w tkance miękkiej zakwalifikowany jako 
wygojona kieszonka kostna. 

Porównanie statusu blaszki wargowej wyrostka zębodołowego po równoczesnej 
implantacji dwóch implantów typu V3 umieszczonych u jednego pacjenta – jeden 
wprowadzony natychmiastowo do świeżej kieszonki poekstrakcyjnej, drugi implant 
umieszczony w wygojonym wyrostku zębodołowym – badanie prospektywne – raport 
pilotażowy.
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Comparison of the change of the labial plate and alveolar ridge after simultaneous implantation of two implants  
V3 placed to one recipient: one in fresh socket and one in healed socket – prospective study. 

Streszczenie

Dzięki uprzejmości firmy MIS Poland (MEDIF) która dostarczyła 20 implantów V3 
oraz osiem szablonów chirurgicznych MGuide umożliwiając przeprowadzenie bada-
nia w dwóch ośrodkach implantologicznych, które zaoferowały pacjentom niskobu-
dżetowe leczenie implantoprotetyczne, w zakresie uzupełnienia braków zębowych 
w szczęce lub żuchwie, które w dalszym okresie poddane będą ocenie klinicznej  
i radiologicznej polegającej na obserwacji jakości i objętości kości wokół implan-
tu, szczególnie w jej blaszce wargowej. Założeniem tego badania było porównanie 
grubości blaszki wargowej kości wyrostka zębodołowego po implantacji natych-
miastowej i późnej u jednego pacjenta w sześciu okresach obserwacji. Medyczne  
i estetyczne oczekiwania w związku z zastosowaniem implantu o innowacyjnej, trój-
kątnej budowie w rejonie jego szyjki - MIS V3, zakładają osiągnięcie kilku korzyści: 
(1) mniejszy nacisk na kość w części koronowej implantu; 
(2) więcej miejsca na skrzep przyspieszający integrację implantu; 
(3) większa ilość miejsca na kość w przestrzeniach międzyzębowych, stanowiącą 
podparcie dla optymalnego kształtu brodawki międzyzębowej 
(4) wysoka stabilizacja pierwotna w wyrostku zębodołowym z zakotwiczeniem  
w trzech punktach 
(5) przestrzenie po bokach szyjki implantu stanowią strefę pozbawioną presji  
i minimalizują nacisk na kość korową ulegającą zazwyczaj resorpcji.  Jednym sło-
wem – osiągnąć większą ilość kości wyrostka zębodołowego, wszędzie tam gdzie 
ma to największe znaczenie.
Niniejszy pilotażowy raport prezentuje wstępne wyniki jednego z przypadków ob-
jętych dwuośrodkowym badaniem prospektywnym, przeprowadzonym na 8 pa-
cjentach z wykorzystaniem 20 implantów MIS V3. Większość z przypadków tego 
badania jest w dalszym ciągu w klinicznej fazie protetycznej procesu terapeutycz-
nego. Publikacja całego badania po dwuletnim okresie obserwacji planowana jest 
na drugą połowę 2019 roku. 

 

Abstract

MIS Poland and two Implant Masters Centres offered to the patients with budget 
limitation implantprosthodontic treatment to resolve their life's ailments due to 
oral defects and make measurements of status of the bone in labial area of al-
veolar ridge. Medical and aesthetic expectations due to innovative triangular cer-
vical shape of the neck of the MIS V3 implant, assume several benefits: (1) less 
pressure to the bone in the region most important from esthetical point of view; 
(2) more place for blood clot and therefore bone on bucal side of the implant com-
paring to circular ones; (3) greater amount of place for bone in interdental areas 
supporting the optimal shape of interdental papillas. Simply – to achieve more 
bone where it matters most!
This case report of the very fresh results in one case of the prospective study 
maintained in two centres applicating 20 implants MIS V3 to 8 patients. The most 
of the cases of this study are still under the treatment and check-up process. The 
paper of whole study will be published within 12 months.
Reported patient: Women age 41 in good general health. Intraoral observation 
reported: (1) hypodonition in the first premolars and lateral incisors (2) microdon-
ception (small size) of the second premolars, both canines shifted to the position of 
missing laterals incisors and remaining milk canines in position of canines.
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Z uwagi na ograniczenia budżetowe żadne działania terapeutycz-
ne poza implantacyjne nie były podejmowane u pacjenta. 

Cel:

Celem tego prospektywnego badania jest ocena i symultaniczne 
porównanie zmian wokół dwóch jednocześnie wprowadzonych 
implantów – jednego do świeżej kieszonki poekstrakcyjnej [1] i 
drugiego do wygojonej [2]. 
Przedmiot oceny badawczej: 
ocena zmian objętości kości wokół implantu w strefie szyjki na 
podstawie pomiarów uzyskanych z CBCT (CS 9300) w czasie; 
1) w dniu implantacji 
2) w dniu obciążenia protetycznego 
3) po 6 miesiącach od dostarczenia pracy protetycznej 
4) po 12 miesiącach od dostarczenia pracy protetycznej 
5) po 24 miesiącach od dostarczenia pracy protetycznej 
6) po 36 miesiącach od dostarczenia pracy protetycznej

Materiały i metody:

Ośmioro pacjentów zostało zakwalifikowanych do tego badania. 
U dwojga pacjentów wprowadzono 4 implanty (2 w świeże kie-
szonki poekstrakcyjne i 2 do kości wygojonej). Sześciu pozosta-
łych otrzymało dwa implanty (1 w trybie natychmiastowym, drugi 
późnej implantacji).
We wszystkich przypadkach wykonano radiologiczne badania dia-
gnostyczne OPG i CBCT, w oparciu o które zaplanowano pozycję 
implantu w trzech wymiarach. Za pomocą systemu MGuide za-
projektowano i wykonano szablony chirurgiczne, w celu precyzyj-
nego wprowadzenia implantów bez konieczności odwarstwiania 
płata śluzówkowo-okostnowego . Wszyscy pacjenci zostali poin-
formowani o przebiegu zabiegu, o możliwych powikłaniach, ry-
zyku niepowodzeń i alternatywnych metodach terapeutycznych. 
Każdy badany wyraził świadomą zgodę na zabieg potwierdzoną 
własnoręcznym podpisem. Wszyscy pacjenci objęci obserwacją, 
zostali poddani badaniom laboratoryjnym w celu określenia po-
ziomu witaminy D3 we krwi obwodowej, czynników krzepnięcia, 
poziomu hematokrytu, krwinek białych i czerwonych oraz pozio-
mu cholesterolu HDL i LDL. U wszystkich badanych odnotowano 

Ryc. 1 Zęby w maksymalnym zaguzkowaniu - hypodoncja w zakresie  siekaczach bocznych
Ryc. 2 Łuk górny - widok pow. okluzyjnej mikrodoncja  drugich przedtrzonowców,  kły w pozycji siekaczy bocznych, pozostałości 
mlecznego kła po stronie prawej i mleczny kieł po stronie lewej

Ryc. 3 Zdjęcie pantomograficzne
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poziom witaminy D3 poniżej normy i zalecono suplementację 
wysokimi dawkami dobranymi indywidualnie minimum miesiąc 
przed planowanym zabiegiem.  Zabiegi implantacji zostały prze-
prowadzone w osłonie antybiotykowej Clindamicin MIP 600 i an-
tybiotykoterapię kontynuowano przez 5 dni po zabiegu.  
Kolejność czynności terapeutycznych w dniu zabiegu chirurgicz-
nego: 
1. przeprowadzenie higieny profesjonalnej, 
2. wykonanie fotografii cyfrowych, 
3. pobranie krwi w celu uzyskania osocza i fibryny bogatopłyt-

kowej,  
4. znieczulenie nasiękowe Articaini hydrochloridum + Adrena-

lini tartras 40mg +0,01 mg., 
5. ekstrakcja zęba zakwalifikowanego do natychmiastowej im-

plantacji wraz ze starannym wyłyżeczkowaniem zębodołu, 
6. ocena pasywności szablonu chirurgicznego,  
7. jednoczasowe przygotowanie łoży dla dwóch implantów 

protokołem wiercenia dostarczonym przez firmę MIS z chło-
dzeniem wewnętrznym w asyście szablonu chirurgicznego,  

8. przepłukanie łoży implantów osoczem bogatopłytkowym,  
9. moczenie powierzchni implantu w osoczu bogatopłytko-

wym przez 2 minuty 
10. wprowadzenie mechaniczne implantu w asyście szablonu 

chirurgicznego torque Drilling Speed (RPM 20) 
11. zamknięcie implantu śrubą zamykającą, 
12. zamknięcie dostępu do implantu fibryną bogatopłytkową 

[2] i krążkiem łącznotkankowym, uzyskanym w technice 
punch z miejsca późnej implantacji, 

Ryc. 4 Zestaw zabiegowy
Ryc. 5 szablon chirurgiczny zaprojektowany i wytworzony przy użyciu systemu MGuide

Ryc. 6 Usta w spoczynku - analiza ekspozycji górnych siekaczy
Ryc. 7 Usta w pełnym uśmiechu - umiarkowana linia uśmiechu, ograniczona ekspozycja sektorów bocznych
Ryc. 8 Zęby w maksymalnym zaguzkowaniu - strona prawa pozostałość mlecznego kła
Ryc. 9 Zęby w maksymalnym zaguzkowaniu - strona lewa mikrodoncja w zakresie 25
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czenie drugiego implantu do kości wygojonej, umożliwia 
porównanie statusu kości wokół wszczepów wprowadzo-
nych według dwóch różnych protokołów. Po upływie 6 
miesięcy procesu gojenia i osteointegracji wprowadzono 
odbudowę protetyczną w klasycznym protokole: ekspozy-
cja implantów, modelowanie konturu dziąsła śrubą gojącą, 

13. kontrola radiologiczna OPG i CBCT, 
14. zalecenia pozabiegowe: miękka dieta płynna przez okres 1 

tygodnia, stosowanie dedykowanych środków pielęgnacyj-
nych szczoteczki pozabiegowe Elgydium 7/100 i 15/100, pa-
sta Elgydium i płyn Eludril. Jednoczasowe natychmiastowe 
wprowadzenie jednego implantu po ekstrakcji, oraz umiesz-

Ryc. 10 Ekstrakcja zęba mlecznego zęba 23
Ryc.11 Szablon chirurgiczny in situ, widok powierzchni okluzyjnej
Ryc. 12 Bezpłatowa, sekwencyjna preparacja łoża implantu przez szablon chirurgiczny

Ryc. 13 Procedura E-PRF fibryna bogatopłytkowa celem wspierania procesu gojenia
Ryc. 14 Implanty V3 oblane osoczem bogatopłytkowym uzyskanym z krwi obwodowej pacjenta
Ryc. 15 Mechaniczne wprowadzenie implantu do łoża w pozycji w asyście szablonu chirurgicznego
Ryc. 16 Dwa implanty in situ, zamknięte śrubami zakrywkowymi - widok okluzyjny
Ryc. 17 Transfery wyciskowe przykręcone do implantów w pozycjach 13 i 23
Ryc.18 Analiza profilu wyłaniania filaru protetycznego w pozycji zęba 13
Ryc.19 Analiza profilu wyłaniania filaru protetycznego w pozycji zęba 23
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pobranie wycisku na łyżce indywidualnej masą polieterową  
w technice łyżki zamkniętej, opracowanie filaru protetyczne-
go (MIS Esthetic abutment), wykonanie korony pełnocera-
micznej z dwukrzemianu litu metodą press, osadzenie koron 
na cemencie tymczasowym. Podczas całego procesu lecze-
nia dokonywano pomiarów sprawdzających, wykorzystując 
do tego diagnostykę radiologiczną CBCT i OPG. W przypadku 
reprezentującym badanie zaplanowano i wprowadzono im-
planty MIS V3 o wymiarach 3.30 x 11.50 w pozycjach 13 i 23.

Rezultaty:

Podczas trzyetapowego procesu terapeutycznego dwa podsta-
wowe pomiary były wykonywane: (a) grubość blaszki wargowej 
wyrostka zębodołowego; (b) grubość wyrostka zębodołowego. 
Po 7 miesiącach procesu gojenia oraz osteointegracji i w dniu 
wprowadzenia odbudowy protetycznej nie zaobserwowano zna-
czących zmian. Poziom kości jaki i grubość blaszki wargowej oraz 
grubość wyrostka zębodołowego były stabilne i nie różniły się 

Pacjent
Implantacja natychmiastowa Implantacja odroczona

Chirurgia Protet.
Pozycja Długość Średnica Pozycja Długość Średnica

K 41 lat 23 11,5 3,3 13 11,5 3,3 19.08.16 04.02.17

K 58 lat
31 10 3,3 32 10 3,3

19.08.16
06.04.17

42 10 3,3 34 8 3,9 07.02.17
M 55 lat 21 13 4,3 16 8 5 19.08.16 In progress
K 65 lat 44 13 3,9 46 11,5 3,9 03.02.17 In progress
K 58 lat 25 11,5 3,9 24 13 3,9 03.02.17 In progress
M 41 lat 26 8 5 25 10 3,3 03.02.17 In progress

M 62 lat
13 13 3,9 17 8 5

03.02.17
In progress

23 11,5 3,9 21 13 3,9 In progress
K 57 lat 44 13 3,90 46 10 3,9 04.02.17 In progress

Tabela nr 1 badania prospektywnego: dane podstawowe dotyczące 20 implantów V3, wprowadzonych u 8 pacjentów. 

Tabla nr 2 – opis przypadku - pomiary grubości blaszki wargowej oraz wyrostka zębodołowego

Ryc. 20 Ostateczne korony pełnoceramiczne w pozycjach 13 i 23 - widok frontalny
Ryc. 21 Umiarkowany uśmiech - gotowa odbudowa protetyczna w jamie ustnej

Pozycja implantu # 13 – odroczona  implantacja w wygojoną kieszonkę 

Data Etap Grubość wyro-
stka Zmiana Grubość blaszki Zmiana

2016-03-29 Przed chirurgią 5,7 N/A N/A N/A
2016-08-19 Dzień zabiegu 5,7 0,0 1,4 N/A
2017-03-11 Check-up 5,7 0,0 1,2 -0,2

Pozycja implantu # 23 – odroczona  implantacja w wygojoną kieszonkę 
Data Etap Data Etap Data Etap

2016-03-29 Przed chirurgią 6,0 N/A N/A N/A
2016-08-19 Dzień zabiegu 6,3 0,3 1,7 N/A
2017-03-11 Check-up 5,9 -0,4 1,4 -0,3
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Ryc. 22 Kontrola radiologiczna po wprowadzeniu implantów w pozycjach 13 i 23
Ryc. 23 Kontrola radiologiczna 7 miesięcy po implantacji i w dniu wprowadzenia odbudowy 

znacząco od  poziomów wyjściowych. Nieznaczna resorpcja zo-
stała zaobserwowana wokół zarówno implantu wprowadzonego 
do świeżej kieszonki jak i do wygojonej. Wszystkie zaobserwowa-
ne zmiany były nieznaczne, na granicy błędu pomiarowego. 

Konkluzja:

Po wprowadzeniu dwóch implantów, jednego w świeżą kieszon-
kę poekstrakcyjną a drugiego w wygojoną, po okresie gojenia 
oraz osteointegracji i po wprowadzeniu ostatecznej odbudowy 
protetycznej, nie zaobserwowano znaczącej utraty kości wokół 
wprowadzonych implantów. W opinii autorów brak znaczącej 
utraty kości jest zasługą użycia podczas zabiegu implantacji kom-

puterowo zaprojektowanego chirurgicznego szablonu implanto-
logicznego, który umożliwia maksymalną precyzję podczas pozy-
cjonowania implantów i brak konieczności odwarstwiania płata 
śluzówkowo-okostnowego podczas wprowadzania implantów, 
zmniejszając uraz około zabiegowy. 
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Ryc. 24. Cyfrowe planowanie pozycji implantów. Wykorzystanie obrazowania CBCT do komputerowego planowania implantologicz-
nego szablonu chirurgicznego (2)
Ryc. 25 Cyfrowe planowanie pozycji implantów. Wykorzystanie obrazowania CBCT do komputerowego planowania implantologicz-
nego szablonu chirurgicznego (2)
Ryc. 26 Wykorzystanie obrazowania CBCT do kontroli radiologicznej tkanki kostnej otaczającej implant zaraz po zabiegu implantacji. 
Pomiary grubości wyrostka zębodołowego i blaszki wargowej (2)
Ryc. 27 Wykorzystanie obrazowania CBCT do kontroli radiologicznej tkanki kostnej otaczającej implant zaraz po zabiegu implantacji. 
Pomiary grubości wyrostka zębodołowego i blaszki wargowej (2)
Ryc. 28 Wykorzystanie obrazowania CBCT do kontroli radiologicznej tkanki kostnej otaczającej implant oraz odbudowy protetycznej. 
Pomiary grubości wyrostka zębodołowego i blaszki wargowej. Status po 7 miesiącach od implantacji
Ryc. 29 Wykorzystanie obrazowania CBCT do kontroli radiologicznej tkanki kostnej otaczającej implant oraz odbudowy protetycznej. 
Pomiary grubości wyrostka zębodołowego i blaszki wargowej. Status po 7 miesiącach od implantacji
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Introduction:

Tooth extraction, although a difficult decision made by the den-
tist, is still a traumatic procedure for the patients and they are 
considered a biological waste. A loss of periodontal support, 
impacted third molars that trouble the patient and traumatized 
teeth are among the main reasons for extractions. But, when the 
extraction procedure is performed even with minimal trauma, ev-

Extracted teeth are not a biological waste anymore: they are processed and grafted back 
to preserve best the alveolar ridge.
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Zachowanie wyrostka zębodołowego dzięki usuniętym zębom - przetworzonym i wszczepionym z powrotem 
pacjentowi

Streszczenie

Ekstrakcja zęba jest procedurą chirurgiczną najczęściej przeprowadzaną w sto-
matologii. W samej Polsce,każdego roku usuwanych jest 4 miliony zębów, które 
są uznawane za odpady medyczne oraz utylizowane. Z drugiej strony każdego 
dentystę uczono, że wybity ząb stały można reimplantować do zębodołu. Ankyloza 
tych zębów potwierdza obecność licznej populacji komórek osteogennych, przy-
ciąganych przez cement oraz zębinę, skutkując przebudową kości do powierzchni 
korzenia. Ponadto zęby transplantowane u tego samego pacjenta oraz pozosta-
wione korzenie, również skutkują ankylozą oraz zachowaniem kości wyrostka zę-
bodołowego. Jest udowodnione, że ankyloza podlega powolnej przebudowie przez 
osteoklasty i jest stopniowo zastępowana przez blaszkę kostną, a zatem najlepiej 
utrzymują strukturę wyrostka zębodołowego. W oparciu o doświadczenia kliniczne 
z zębami podlegającymi ankylozie rozwinęliśmy procedurę nastawioną na kliniczne 
zastosowanie świeżo usuniętych zębów, jako rozdrobniony oraz pozbawiony bak-
terii materiał autogennej zmineralizowanej zębiny do natychmiastowej odbudowy. 
’Smart Dentin Grinder’ został opracowany do rozdrabniania usuniętych zębów oraz 
przetwarzania do zębiny o określonej ziarnistości. Ta nowoczesna procedura jest 
wskazana przy zatrzymanych zębach mądrości, bądź zębów z próchnicą zaklasy-
fikowanych do ekstrakcji. Świeżo usunięty ząb, który ma strukturę najbardziej 
przypominającą autologiczną kość korową, oferuję efektywny rodzaj przeszczepu 
stymulujący formowanie nowej kości w pierwszych etapach gojenia, jak również 
wspiera oraz utrzymuje strukturę kości. Usunięte zęby nie powinny nigdy więcej 
być traktowane jako odpady oraz marnowane. Tysiące przypadków zastosowania 
usuniętych zębów z SDG z szybką i prostą obsługą dowodzą najbardziej skutecznej 
metodzie regeneracji oraz zachowania estetyki oraz funkcji wyrostka zębodołowe-
go na wiele lat. Ponadto wspomagany proces gojenia oraz właściwości indukcyjne 
zębiny są odpowiedzialne za rozwój twardej macierzy kościozębiny (ang. bone-
-dentin) umożliwiający implantacje wszczepu 2-3 miesiące po odbudowie

Abstract

Tooth extraction is one of the most widely performed procedures in dentist-
ry, more than 4 million teeth are extracted each year in Poland alone, they 
are considered a clinical waste and therefore discarded. On the other hand, 
every dentist is educated to re-implant avulsed teeth into same extraction 
sockets. The resulting ankylosis of those teeth supports the notion that the 
fresh socket consists of a large population of osteogenic cells which are 
attracted by root cementum or dentin resulting in deposition of bone matrix 
directly on its root surface. Moreover, transplanted teeth in same patients 
and submerged roots are also undergoing ankyloses and preserve alveolar 
ridge. It is evident that ankylosed teeth undergo very slow remodeling by 
osteoclasts and in turn replaced by lamellar bone, thus best preserving the 
structure of the alveolar ridge. Based on these clinical experiences with 
ankylosed teeth we have developed a procedure geared for clinical setting 
that employs freshly extracted teeth, by recycling them into a bacteria-free 
particulate autogenous mineralized dentin for immediate grafting. A ‘Smart 
Dentin Grinder’™ was devised to grind extracted teeth and sort them into 
a specific size dentin particulate.  This novel procedure is indicated in each 
case where teeth are naïve such as wisdom teeth or decayed and treated 
that are extracted. The freshly extracted tooth, which is most similar to 
the structure of autologous cortical bone, offers the type of graft that is 
very effective to instigate new bone formation in the first stages of the 
wound healing but also support and maintain the site with strong scaffold 
characteristics for the long haul.  Overall, the extracted tooth should no 
longer be viewed as waste and should not be discarded. The experiences 
from thousands of cases that utilize extracted teeth by using the SDG pro-
cedure which are undergoing a simple and quick preparation protocol are 
most effective in regenerating and preserving the esthetic and function of 
the alveolar ridge for many years. Moreover, the enhanced healing process 
and the inductive properties of dentin are responsible for the development 
of bone-dentin solid matrix that allows placement of implants 2-3 months 
after grafting.

Itzhak Binderman Mariusz Duda
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idently the buccal alveolar bundle bone loss and alveolar bone 
ridge remodeling will result in the deterioration of oral esthetics 
and function. After tooth extraction an accelerated bone loss 
takes place, ensuing in reduction of 50% of the width of alveolar 
ridge within 12 months [1]. In frontal and premolar areas where 
the buccal lamella is thin, the bone loss will lead to buccal bone 
loss and esthetic defect [2]. Moreover, soft tissue and bone loss 
due to remodeling continues during lifetime, although in a slow-
er pace. It is reasonable to assume that the greater resorption of 
the buccal plates following tooth extraction proceeds because 
most of this alveolar bone is formed during the phase of teeth 
eruption. The significant changes of the ridge contour including 
the soft mucosal tissues becomes a major esthetic and func-
tional restoration problem. In fact, a key prerequisite for esthetic 
outcomes of prosthetic restorations is when adequate three-di-
mensional (3D) osseous volume of the alveolar ridge, including an 
intact facial bone wall is of sufficient thickness and height. There 
is compelling evidence that immediate grafting of the extraction 
sockets by various ridge preservation techniques including the 
placement of graft materials and/or the use of occlusive mem-
branes reduces alveolar bone loss at the repair phase of wound 
healing [3-5]. Nevertheless, it does not prevent the gradual bone 
loss during the remodeling phase [6-7]. Most of the studies show 
that biocompatible and osteoconductive materials as well as gin-
gival grafts preserve alveolar bone at the extraction site during 
the repair phase of wound healing, however, none can complete-
ly eliminate the problem because they tend to resorb before the 
remodeling of woven bone tissue ensues, resulting in less lamellar 
bone that has a negative impact on esthetics and is a critical caus-
ative factor for esthetic implant complications and failures [8,6]. 
For many years, submerged roots and teeth were documented as 
a clinical way to preserve the contour of alveolar ridge. Although, 
the roots were slowly resorbed, they were immediately replaced 
by lamellar bone, thus, preserving the bone contour at best.  Re-
cently, we have developed a unique procedure (SDG procedure) 
that is transforming the extracted tooth/teeth at chair side into a 
valuable bioactive tooth dentin particulate that is grafted imme-
diately after their extraction that is best preserving the width and 
height of alveolar ridge for many years [8-12].

A. Why extracted teeth can be utilized as a graft of the extrac-
tion site at the same session? 
Every dentist and dental student knows that the three mineral-
ized structures that compose the tooth are mature enamel that is 

purely hydroxyapatite (HA) without organic matrix while, dentin 
and cementum consist of organic matrix, mostly type I collagen 
and some most important non collagenous proteins embedded 
in HA mineral. From these mineralized tissues dentin volume is 
more than 85% of the tooth structure. Both dentin and cemen-
tum have a very high similarity in their organic and mineral com-
ponents to membranous cortical bone, since developmentally 
they originate from the neural crest (Fig. 1). The soft tissues con-
sist of the pulp chamber and remnants of periodontal ligaments 
(mostly Sharpey fibers) that are easily removed from the extract-
ed teeth both by mechanical means and by dissolving them dur-
ing preparation of the extracted tooth by a mild cleanser. 
Evidently, the autogenic cortical membranous bone is best choice 
for grafting in an extraction site or augment bone deficiencies in 
order to achieve most stable alveolar ridge. Nevertheless, harvest-
ing such cortical bone particles from same patient jaws or calvaria  
cadaver is considered an aggressive surgical procedure.  The fact 
that the extracted tooth dentin mineralized matrix that is same 
as autogenic cortical bone makes it to be the preferred graft by 
the clinician. Upon extraction the tooth dentin is available while 
harvesting cortical bone from the jaw is scarce and needs an 
additional surgery to harvest it. In fact, it is obvious that avulsed 
teeth should be re-implanted because they are normally anky-
losed (biologically cemented) to residual alveolar bone. It means 
that the re-implanted root is attracting osteogenic cells that will 
directly deposit bone on its surfaces (Fig. 2). Although, the roots 
may undergo slow resorption, it is replaced by new bone, thus, 
preserving the overall anatomical contour of the alveolar ridge 
[13-14]. Several clinicians showed that ankylosed roots left in the 
alveolar bone will preserve the alveolar ridge for many years [15-
16]. For many years in the past extracted teeth from one site were 
implanted into another extraction site (auto transplant). In these 
cases transplants that underwent ankyloses functioned in similar 
fashion to re-implanted avulsed teeth [17-18]. Interestingly, a mi-
nor percent of failures was described during re-implantation of 
teeth, despite no measures of sterilization or chemical treatment 
of the tooth were used.

B. The innovative procedure for preparation of dentin graft 
from extracted teeth (SDG procedure):
Today, thousands of extracted teeth are undergoing cleaning, 
grinding into particulate and mild but effective cleansing pro-
cedure that dissolves the plague that includes all bacteria, tox-
ins and viruses and makes the tooth dentin particulate ready to 
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Fig. 1 The similar composition of bone and dentin matrix.
Fig. 2 Core biopsy of of grafted dentin in extraction site. Dentin is yellowish-brown surrounded by newly formed lamellar bone (red-
-purple, B) ankylosed to dentin (D). 
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be grafted into the extraction site and any bone defects or sinus 
lifting. The SDG procedure takes no more than 15 minutes and 
makes the graft effective same as autogenic harvested cortical 
bone. Today, most of extracted teeth are either bacterially con-
taminated due to periodontal defects, contamination of the pulp 
or dentin and teeth that are treated by fillings and crowns. In ad-
dition, many of extracted teeth are root canal treated teeth. Every 
extracted tooth where reasonable residual dentin structure vol-

ume that is clean from any foreign materials is available can un-
dergo the SDG procedure and become most effective graft of the 
extraction site and more. On contrary, impacted and non impact-
ed third molars are virgin teeth that should be processed by the 
SDG procedure and immediately be grafted at the surgical site 
which is usually an increased surgical bone defect site. The impor-
tant criteria is how much residual tooth dentin structure remains, 
enabling its grafting. Moreover, after thorough research we have 
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Fig. 3 From extracted tooth up to preserved alveolar ridge.
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Fig. 4 Extrcted teeth with caries and periodontal lesion transformed by SDG procedure into clean and bacteria free graft.
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recently reduced dramatically the cleansing time process by us-
ing a micro ultrasonic cleansing device. It should be noted that 
since the tooth dentin particulate graft should be grafted back in 
same patient (autogenic), even the survival of few bacteria that 
come from same patient are not pathogenic. Nevertheless, the 
patients mouth is never sterile. The vast experience with grafting 
of tooth dentin that is prepared by the SDG procedure protocol 
reveals enhanced healing and no complications with regard to 
bacterial contamination [8]. 

C. Cases that present the high gualities of autogenic particulate 
dentin  
Fig. 3a presents a case where a molar had to be extracted because 
of periodontal lesions. The molar tooth was extracted and it had 
no treatments or caries (Fig. 3b). The molar tooth was cleaned, 
dried and ground by SDG grinder. The result was a more than 
2ml of 250-1200 um particulate dentin that included enamel (HA) 
(Fig. 3c). After 10 minutes of treatment by cleanser and wash by 
phosphate buffered saline (PBS), the wet particles were placed 
into extraction site (Fig 3d). Previous to that the extraction site 
was eradicated of any granulation soft tissue to achieve bony 
walls of the socket. In this case only part of the particulate was uti-
lized for grafting the extraction site, because particulate volume 
is 2-3 times the volume of the tooth. The rest was utilized to graft 
a bone crater. Three month later the bone (Fig. 3e) and the x-ray 
(Fig. 3e) revealed solid regenerated bone ankylosed to dentin par-
ticles,thus, allowing stabile impant placement in the upper jaw.
 Fig. 4 presents an example where two molar teeth with dete-
riorated tooth crowns and caries (Fig4b) were cleaned for 2-3 
minutes, resulting in natural dentin color roots (Fig. 4c) that were 
processed by SDG into bacteria free dentin particulate for im-
mediate grafting (Fig. 4d and e). The soft tissue was sutured with 
minimum tension (Fig. 4f). A temporary bridge was prepared in 
advance for esthetic reasons (Fig. 4g). This case is an example of 

extracted teeth that usually are immediately put in waste. Not any 
more. Such teeth become 15 minutes after extraction the best 
autogenic grafting material, same as autogenic cortical membra-
nous bone, that will preserve the esthetics and function of alveo-
lar ridge for many years.
In the next case (Fig. 5) a molar was extracted where no buccal 
plate was present. The molar was processed by SDG procedure 
and the particulate was grafted to achieve regeneration of the 
buccal plate. Here, a membrane was utilized to protected the 
structure and volume of grafted particulate. In fact, after 3 month 
a wide and solid ridge was achieved where an implant was placed. 

In conclusion: 

The biological and clinical rationale of utilizing a procedure where 
shortly after extraction even infected teeth become a tooth 
dentin graft that is inducing deposition of lamellar bone direct-
ly on the grafted dentin particles has clinical advantages for the 
patients and for the dentist. Bone ankylosed to dentin particles 
is regenerating solid   functional connectivity with surrounding 
structures and therefore is preserving the alveolar ridge, both its 
width and height, thus, enabling most esthetic and functional 
attainable prosthetic restorations. From clinical and animal stud-
ies and thousands of completed clinical cases where autogenic 
tooth graft procedure (SDG) were utilized, a safe and accelerated 
wound healing, creation of new bone ankylosed to grafted dentin 
that makes possible to start implant restoration after shorter pe-
riods after grafting. The benefits for your patients is tremendous 
since his tissue can serve best to augment and preserve his alveo-
lar ridge. This procedure is safe and efficient and is in the range of 
holistic health procedures.
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Fig. 5 A case where buccal plate was augmented dentin particulate from extracted molar and membrane of PRF. 4 month after 
grafting and implant was placed in solid bone-dentin matrix.
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Bakterie planktonowe 

Ponieważ w pierwszych doświadczeniach nie zauważono zależ-
ności mocy napromieniania, tylko najwyższa moc (70 mJ) i naj-
dłuższy czas (3 razy 20 s) zostały wykorzystane w dalszych ekspe-
rymentach. Jednak, różnice w stosunku do nietraktowanej próbki 
kontrolnej nie przekraczały 0,15 log10 CFU (ryc. 1). 

Usuwanie biofilmu z dysków zębiny  

Wszystkie zabiegi redukowały statystycznie znacząco (każde  
p<0,01) całkowitą liczbę bakterii. Laser Er: YAG zmniejszył liczbę 
bakterii o 2,44 log10 bez znaczących różnic w stosunku do CUR 
(redukcja 1,71 log10). Najniższe wartości pozostałych bakterii (re-

Aktywność in vitro lasera Er: YAG w porównaniu z innymi metodami leczenia na biofilmie 
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pozycję. 
Kontakt: sigrun.eick@zmk.unibe.ch 

Sigrun Eick1* Akira Aoki2

In Vitro-Activity of Er:YAG Laser in Comparison with other Treatment Modalities on Biofilm
Ablation from Implant and Tooth Surfaces

Streszczenie

Cel badań 
Biofilmy bakteryjne odgrywają główną rolę w etiologii chorób przyzębia i tkanek 
wokół implantu. Celem pracy była ocena usunięcia biofilmu bakteryjnego oraz 
przyczepu komórek nabłonka (EC), fibroblastów dziąseł (GF) i komórek osteobla-
stopodobnych (OC) do powierzchni zębiny i tytanu po zastosowaniu lasera Er: YAG  
(Er: YAG) w porównaniu z innymi metodami leczenia. 
Materiały i metody 
Wielogatunkowe biofilmy bakteryjne hodowano na wystandaryzowanych próbkach 
zębiny i tytanu o powierzchni piaskowanej i wytrawiano kwasem (SLA) przez 3,5 d. 
Następnie próbki zostały umieszczone w sztucznie stworzonych kieszeniach. Stoso-
wane były poniższe metody usuwania biofilmu: 
1) Gracey (zębina) lub tytanowe kirety (CUR),  
2) Laser Er: YAG,  
3) terapia fotodynamiczna (PDT)  
4) CUR z pomocniczym PDT (CUR / PDT). 
Zbadano ilość Jednostek Tworzących Kolonie (CFU) dla pozostałych biofilmów  
i przyczep komórek EC, GF i OC. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą 
ANOVA z post-hoc LSD. 
Wyniki 
Ablacja poddziąsłowych biofilmów, a zwłaszcza odkażanie powierzchni implantów 
tytanowych laserem Er: YAG wydaje się być obiecującym podejściem i wymaga 
dalszych badań.

 

Abstract

Background and Aim 
Bacterial biofilms play a major role in the etiology of periodontal and peri-im-
plant diseases. The aim of the study was to evaluate the removal of bacterial 
biofilms and attachment of epithelial cells (EC), gingival fibroblasts (GF) and oste-
oblast-like cells (OC) to dentin and titanium surfaces after Er:YAG laser (Er:YAG) 
in comparison with other treatment methods.
Material and Methods
Multi-species bacterial biofilms were grown on standardized dentin and titanium 
specimens with a sand-blasted and acid etched (SLA) surface for 3.5 d. Thereafter, 
the specimens were placed into artificially-created pockets. The following methods 
for biofilm removal were used: 1) Gracey (dentin) or titanium curettes (CUR), 2) 
Er:YAG, 3) photodynamic therapy (PDT) and 4) CUR with adjunctive PDT (CUR/
PDT). Colony forming units (CFUs) of the remaining biofilms and attachment of 
EC, GF and OC were determined. Statistical analysis was performed by means of 
ANOVA with post-hoc LSD.
Conclusion
Ablation of subgingival biofilms and in particular decontamination of titanium im-
plant surfaces with an Er:YAG laser seem to be a promising approach and warrants 
further investigations
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dukcja o 4,01 log10) obserwowano dla CUR/PDT, z których każda 
była znacząco różna (p<0,01) od wszystkich innych terapii w tym 
Er: YAG (p=0,005). Analizowane pojedyncze gatunki były również 
statystycznie istotne zmniejszone w porównaniu z nietraktowa-
ną próbką kontrolną. Liczba P. gingivalis (p=0,008), T. forsythia 
(p=0,026) i F. nucleatum (p=0,002) były statystycznie istotnie niż-
sze po CUR/PDT niż po zastosowaniu samego PDT (ryc. 2).

Adhezja komórek nabłonka dziąsła i fibrobla-
stów PDL do dysków zębiny po usunięciu bio-
filmu

Przyczep komórek nabłonka dziąseł spadł blisko zera, jeśli biofilm 
nie był usunięty (różnica w stosunku do komórek kontrolnych  
p<0,001). Po obróbce powierzchni, liczba ta się zwiększyła, ale róż-
nica w stosunku do nietraktowanej próbki eksponowanej na bio-
film była jedynie statystycznie istotna w leczeniu wykonywanym 
przy użyciu CUR / PDT (p = 0,006). Z wyjątkiem CUR / PDT, poniżej 
w przypadku wszystkich innych terapii znaczenie dla komórek ko-

nicznych pozostało (każde p<0,05).
Liczba fibroblastów PDL również spadła po ekspozycji na biofilm 
(p<0,001). Nie zaobserwowano wyraźnego wzrostu ich liczby po 
leczeniu i różnicy do pozostałych komórek kontrolnych (każde 
p<0,001) (Ryc. 3).
Usuwanie biofilmu z dysków tytanowych. Wszystkie zabiegi zre-
dukowały statystycznie znacząco (każde p<0,01) całkowitą liczbę 
bakterii. Najniższe wartości pozostałych bakterii (redukcja 4,45 
log10) zaobserwowano po użyciu lasera Er: YAG, wynik statystycz-
nie różni się znacząco (p<0,01) do PDT i CUR (całkowita liczba). Co 
więcej, bakterie P. gingivalis i T. Forsythia były mniej liczne niż po 
samym PDT i CUR (ryc. 4).

Adhezja komórek nabłonka dziąsła, fibrobla-
stów dziąseł i komórek podobnych do oste-
oblastów po usunięciu biofilmu z dysków ty-
tanowych. 

Ryc. 1. Zabijanie bakterii planktonowych. Zabijanie wybranych gatunków bakterii i mieszaniny 12 gatunków po 3 * 20 s lasera napro-
mieniowanie z mocą 70 mJ.

Ryc. 2. A-B. 
Usuwanie biofilmu z dysków zębiny. Pozostałości biofilmu po wystawieniu na działanie kirety Gracey (CUR), terapii fotodynamicznej 
(PDT), CUR w połączeniu z promieniowaniem laserowym PDT (CUR / PDT) i Er: YAG (Er: YAG) 
Przedstawiono całkowite zliczenia (cfu; A) i liczby dla wybranych gatunków (B) * p <0,05; **p <0,01 w porównaniu z kontrolą (con)  
p p <0,05; p <0,01 w porównaniu z CUR ² p <0,05; ²² p <0,01 w porównaniu z PDT § p <0,05; §§ p <0,01 w porównaniu z CUR / PDT.
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Przywiązanie komórek nabłonka dziąseł spadło, jeśli biofilm nie 
został usunięty (różnica w stosunku do komórek kontrolnych  
p<0,001). Po każdym z zastosowanych zabiegów, liczby wzrosły 
statystycznie istotnie (p<0,01 z wyjątkiem CUR/PDT (p=0,016)). 
Zaobserwowano znaczącą statystycznie różnicę w stosunku do 
przylegania komórek do powierzchni tytanowych bez ekspozycji 
na biofilm bakteryjny (każdy p<0,001).
Liczba fibroblastów PDL zmniejszyła się po ekspozycji na biofilm 

(p=0,048). 
Różnica była również statystycznie istotna, gdy zastosowano PDT 
do usuwania biofilmu
(p=0,016). Wyraźny wzrost ich liczebności zaobserwowano po le-
czeniu Er: YAG i różnica była statystycznie istotna w porównaniu z 
próbką kontrolną (p=0,024) i PDT (p=0,007).
Wydaje się, że na liczbę dołączonych osteoblastów nie miała 
wpływu ekspozycja tytanu na biofilm bakteryjny. Jednak po usu-
nięciu biofilmu za pomocą lasera Er: YAG, osteoblasty wystąpiły 
w statystycznie istotnej większej liczbie (każdy p<0,01) w porów-
naniu z grupą kontrolną lub z którąkolwiek inną grupą leczenia 
(Ryc. 5).

Dyskusja 

W niniejszym badaniu in vitro oceniono zastosowanie lasera 
Er:YAG w porównaniu z instrumentami ręcznymi i terapią fo-
todynamiczną w ablacji biofilmu przyzębia i implantu. Pierw-
sza seria eksperymentów koncentrowała się na działaniu lasera  
Er:YAG przeciwko bakteriom planktonowym. Do tej pory bakte-
riobójcze działanie lasera Er: YAG na bakteriach jamy ustnej było 
bardzo rzadko badane. Brakujące działanie bakteriobójcze na 
bakterie planktonowe kontrastuje z kilkoma poprzednimi bada-
niami opisującymi aktywność bakteriobójczą [6,25,26]. W naszych 
badaniach były to bakterie umieszczane na szkiełkach przed 
napromieniowaniem laserem. Ponieważ laser Er:YAG może być 
używany tylko w połączeniu przy chłodzeniu wodą (tj. nawad-
niania) nie można całkowicie wykluczyć, że przynajmniej niektóre 
bakterie zostały szybko usunięte, a tym samym nie były bezpo-
średnio narażone na działanie wiązki laserowej. Jednak, gdy zasto-
sowano laser Er:YAG bez chłodzenia wodą (dane nie pokazane) 
brak aktywności bakteriobójczej był obserwowany. W niektórych 
innych badaniach laser Er:YAG zastosowano do bakterii na płyt-
kach agarowych [6,25], a zatem może nastąpić absorpcja lasera 
przez agar i odparowanie agaru również wpłynęło na wyniki.  
W jednym badaniu, w którym drobnoustroje zostały rozprowa-
dzone na agarze lub zostały włączone do agaru, tylko znajdują-
ce się na powierzchni mikroorganizmy, a nie te zlokalizowane  
w głębszych warstwach oddziaływano laserem Er: YAG [5]. To od-

Ryc. 4. A-B. 
Usuwanie biofilmu z dysków tytanowych. Pozostałości biofilmu po zastosowaniu tytanowej kirety (CUR), terapii fotodynamicznej 
(PDT) 
w połączeniu z kiretą (CUR / PDT) i lasera Er: YAG (Er: YAG) Przedstawiono całkowitą liczbę (cfu; A) i liczbę dla wybranych gatunków 
(B) *p <0,05; ** p <0,01 w porównaniu do kontroli (con) p p <0,05; p <0,01 w porównaniu z CUR ² p <0,05; ²² p <0,01 w porównaniu 
do PDT.

Ryc. 3. A-B. 
Adhezja komórek po usunięciu biofilmu z dysków zębiny. 
Adhezja komórek nabłonka dziąseł (A) i Fibroblasty PDL (B) po 
usunięciu biofilmu za pomocą kirety Gracey (CUR), terapii foto-
dynamicznej (PDT), CUR w połączeniu z promieniowaniem la-
serowym PDT (CUR / PDT) i laserem Er: YAG (Er: YAG) ** p<0,01 
w porównaniu z kontrolą z bakteriami (con) |p<0,05; || p<0,01 
w porównaniu z kontrolą bez bakterii (komórki con).
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krycie sugeruje, że redukcja liczba bakterii w biofilmach jest raczej 
ablacyjna niż bakteriobójcza.
W tym badaniu ustalono biofilmy o porównywalnym składzie 
zarówno na zębinie, jak i na tytanowych dyskach, co umożliwia 
bezpośrednie porównanie używanych metod. Dobrze zdefinio-
wane wielogatunkowe poddziąsłowe/periodontalne biofilmy na 
zębinie i dyskach tytanowych poddano działaniu lasera Er:YAG  
i porównano z innymi metodami leczenia, w tym tylko oprzyrzą-
dowaniem ręcznym. Powodem utworzenia sztucznej kieszeni 
było odtworzenie sytuacji klinicznej, dzięki czemu umożliwiono 
przeprowadzanie zabiegów w sposób zbliżony do klinicznego, jak 
tylko to było możliwe [21]. 
Jedyną różnicą między nieleczonym biofilmem na zębinie i po-
wierzchniach tytanowych była liczba P. micra, gatunek został zna-
leziony w większej liczbie na tytanie niż na zębinie (różnica 1,07 
log10; p=0,005). W przeciwieństwie do brakującej aktywności 
bakteriobójczej, ablacji biofilmów z obu próbek zębiny i tytanu za 
pomocą lasera Er: YAG był wyraźnie zauważony. Różnice w sto-
sunku do nietraktowanych kontroli wynosiły 2,44 log10 dla zębiny  

i 4,45 log10 odpowiednio dla powierzchni tytanowych. Na zębinie 
Er: YAG był równie skuteczny jak samo instrumentarium ręczne. 
Zmniejszenie liczby żywych organizmów w obrębie jednogatun-
kowych biofilmów (P. gingivalis, F. nucleatum, A. naeslundii i inne) 
na dyskach hydroksyapatytowych za pomocą tego typu lasera 
napromieniowującego 20 ± 80 mJ / puls przy 10 pps przez 10s 
zostało wcześniej zgłoszone [26], ale przewaga nad innymi meto-
dami nie została zaobserwowana. Jest to sprzeczne z innym ba-
daniem, w którym wyodrębniono zęby narażone na ultradźwięki  
i laser Er: YAG [6].  
W tym badaniu [6] przy zębach częściowo przykrytych kamie-
niem, całkowita liczba beztlenowych kontroli biologicznych wy-
nosiła tylko 3,71 log10 przy porównaniu do leczenia ultradźwię-
kowego. W niniejszym badaniu nie uwzględniono ultradźwięków, 
ale w niedawnym badaniu z podobną metodologią wykazano 
przewagę ultradźwięków do ręcznego oprzyrządowania [21]. 
Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w porównaniu  
z instrumentarium ręcznym na zębinie Er: YAG był najbardziej 
skuteczny w zmniejszaniu liczby bakterii w biofilmach na tytanie. 
Różnica między tymi dwoma typami próbek testowych (zębina  
i tytan) wynosiła 2,02 log10 (p = 0,03). Lasery Er: YAG usuwały sku-
teczniej wczesną płytkę nazębną niż łączone użycie kirety z two-
rzywa sztucznego z płukaniem chlorheksydyną i ultradźwiękiem 
z dysków tytanowych osadzonych w akrylowych szynach noszo-
nych przez wolontariuszy [27].  
In vitro Er: YAG zmniejszyło istotnie żywotność biofilm Candida 
albicans za pomocą 100 mJ i czas naświetlania 80 s [28]. Wysoka 
ablacja biofilmu przez laser Er:YAG może być szczególnie ważna 
in vivo, kiedy do nisz utworzonych przez śrubę łącznika nie można 
sięgnąć za pomocą instrumentów ręcznych. Wśród innych testo-
wanych metod, połączenie CUR/PDT z redukcją około 4 log10 za-
wsze był skuteczniejszy niż sam CUR lub PDT, zarówno na zębinie, 
jak i tytanie. W leczeniu początkowego zapalenia około-implanto-
logicznego, wspomagająca terapia fotodynamiczna była równie 
skuteczna, jak miejscowe dostarczanie antybiotyków w redukcji 
miejsc z krwawieniem podczas sondowania [31]. Adhezja komó-
rek gospodarza korelowała odwrotnie z pozostałymi bakteriami 
na powierzchni po różnych zabiegach. Najniższe liczby komórek 
nabłonkowych obserwowano, gdy biofilm był obecny, najwyższy 
bez żadnego wcześniejszego zanieczyszczenia bakteryjnego. Po-
mimo faktu, że bakterie zostały unieczynnione przez światło UV, 
które jest używane do zatrzymania rozmnażania, czynnik wiru-
lencji mógł wciąż być obecny. Na przykład proteazy P. gingivalis 
mogą pogarszać liczbę cząsteczek adhezji komórkowej i tym 
samym wywoływać oderwanie i apoptozę komórek nabłonka 
(Chen, Casiano i in. 2001). Podczas gdy jakikolwiek składnik bakte-
ryjny wyraźnie hamował przyłączanie fibroblastów PDL do zębiny, 
po obróbce powierzchni tytanowych laserem Er: YAG, bez różnic 
w przyłączeniu fibroblastów dziąsłowych zaobserwowano w po-
równaniu z dziewiczymi powierzchniami testowymi (to znaczy 
powierzchniami, które nie były narażone na działanie żadnej bak-
terii). Jest to potwierdzające dla innego studium in vitro, w którym 
odkażono biofilm pojedynczego gatunku P. gingivalis za pomocą 
lasera Er: YAG - energia pulsacyjna 60 mJ i częstotliwość 10 pps 
in vitro nie wpływały na dalszy wzrost fibroblastów dziąsłowych 
[32]. Ponadto u psów rasy beagle zastosowano laser Er:YAG do 
implantów umieszczonych w żuchwie bez zaburzania osteointe-
gracji [22]. Ważnym odkryciem niniejszego badania była wysoka 
adhezja komórek podobnych do osteoblastów na tytanowych 

Ryc. 5. A-C. Adhezja komórek po usunięciu biofilmu z dysków 
tytanowych. Adhezja komórek nabłonka dziąseł (A), fibrobla-
stów dziąseł (B) i komórki podobne do osteoblastów (C) przed 
i po usunięciu biofilmu przez tytanową kiretę (CUR), terapią fo-
todynamiczna (PDT), kiretą tytanowa w połączeniu z PDT (CUR 
/ PDT) i Promieniowanie lasera Er: YAG (Er: YAG) * p <0,05; ** p 
<0,01 w porównaniu z kontrolą z bakteriami (con) | p <0,05; ||
p <0,01 w porównaniu z kontrolą bez bakterii (komórki konicz-
ne) p <0,01 w porównaniu z CUR ²² p <0,01 w porównaniu  
z PDT §§ p <0,01 w porównaniu z CUR / PDT.
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powierzchniach poddanych obróbce Er: YAG, które były nawet 
wyższe niż obserwowane na nieskazitelnej testowej próbce bez 
żadnych bakterii. To stwierdzenie potwierdza wcześniejsze donie-
sienia o dobrej przyczepności linii komórek podobnych do oste-
oblastów [27] i pierwotnych komórek podobnych do osteobla-
stów [33] po odkażeniu powierzchni tytanowej SLA przy użyciu 
lasera Er: YAG. Laser Er: YAG ma największą absorpcję w wodzie  
i bardzo wysoką absorpcję w hydroksyapatycie [34], dlatego moż-
na się spodziewać, że absorpcja tego lasera na tytanie jest dużo 
niższa i więcej energii może zostać wchłonięte przez biofilm, który 
zawiera wysoki procent  wody. Zjawisko to może z kolei prowa-
dzić do ablacji biofilmu. Temperatura w zamkniętym otoczeniu 
implantu tytanowego wzrasta po 60 s  napromieniowanie Er:YAG 
100 mJ 20 Hz wg 10,5C za pomocą powietrza / wody [35]. Poniżej 
0,5 mm wzrost temperatury zębiny przy napromienianiu wynosi 
3,86°C z 12,7 mJ/cm2 20 Hz przez 30s przy chłodzeniu wodą [36]. 
Mikro-szorstkie powierzchnie SLA w tytan nie ulegają uszkodze-
niu do 140 mJ na impuls [37]. Po napromieniowaniu Er:YAG 100 
mJ 10Hz przez 1 minutę na powierzchnie SLA, chropowatość po-
wierzchni zmniejszyła się przy zwiększeniu zwilżalności i w konse-
kwencji, przylegające do nich komórki podobne do osteoblastów 
wykazywały wyższą ogniwościowość [38]. Na zębinie laser Er: YAG 
zwiększał zwilżalność, ale także porowatość powierzchni [39]. 
Większość badań porównuje mikrobiologicznie i klinicznie wyni-
ki po skalowaniu i planowaniu korzeni za pomocą lasera Er:YAG  

u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ozębnej nie ujawniły żad-
nych statystycznie istotnych różnic w żadnym z analizowanych 
parametrów [40,41]. Tylko w jednym badaniu zaobserwowano 
większe zmniejszenie P. gingivalis po 12 miesiącach użycia lase-
ra Er:YAG [42]. Nieoperacyjne leczenie zmian w okołowszczepo-
wych w implantach o powierzchni maszynowej za pomocą lasera 
Er: YAG wykazały mniejsze zmiany kliniczne i mikrobiologiczne 
[43], podczas gdy w badaniu pilotażowym laser Er:YAG wykazał 
zmniejszenie krwawienia podczas sondowania w porównaniu  
z użyciem kiret plastikowych i płukania chlorheksydyną [44].  
Z drugiej strony, gdy laser Er: YAG był używany podczas operacji, 
nie zaobserwowano wyższości w porównaniu z tymi uzyskanymi 
po zastosowaniu plastikowych kiret [45].

Wniosek

W ich granicach obecne dane wskazują, że: 
a. na powierzchni zębiny laser Er:YAG jest równie skuteczny 

jak ręczne oprzyrządowanie w usuwaniu bakteryjnych bio-
filmów, 

b. kombinacja CUR i PDT wydaje się być odpowiednią metodą 
do dodatkowego odkażania powierzchni zębiny,  

c. na powierzchniach tytanowych, zastosowanie lasera Er:YAG 
dało wyraźne korzyści w porównaniu do innych metod 
oczyszczania.
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Wstęp

Zastosowanie chirurgicznych szablonów zabiegowych w im-
plantologii jest procedurą stosowaną od wielu lat [1,2,3]. W chwili 
obecnej dysponujemy bardzo szeroką gamą systemów służących 
do ich projektowania i wykonywania [4,5,6]. 
Implantacja nawigowana przy pomocy szablonów zabiegowych 
zwiększa precyzję zabiegu co do pozycjonowania wszczepów 
względem struktur anatomicznych i zdecydowanie skraca czas 
zabiegu [7,8,9]. Większość systemów obecnych na rynku wyko-
rzystuje obrazowanie CBCT i skany wewnątrzustne bądź skany 
modeli do tworzenia trójwymiarowego obrazu tkanek w obrębie 
jamy ustnej [10,11,12]. Szablony tworzone są najczęściej przy po-
mocy drukarek 3D współpracujących z oprogramowaniem uży-
wanym do ich projektowania. Dużą zaletą tej metody jest moż-
liwość przeprowadzania implantacji w zabiegach bezpłatowych  

Rehabilitacja implantoprotetyczna z zastosowaniem szablonów chirurgicznych  
w systemie DDS-pro - opis przypadku.
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Implant and prosthetic rehabilitation with the use of DDS-pro surgical templates - a case report.

Streszczenie

Celem pracy jest prezentacja możliwości wspomagania  leczenia implantologicz-
nego przy użyciu systemu nawigacyjnego DDS-pro. Koncepcja użycia szablonów 
chirurgicznych zaprojektowanych na podstawie tomografii komputerowej i skanów 
wewnątrzustnych stanowi przyszłość implantologii. Od wielu lat pozycjonowanie 
implantów było czynnością bazującą wyłącznie na intuicji i umiejętnościach opera-
tora, który w oparciu o własne doświadczenie i wyobraźnię przestrzenną ustalał ich 
optymalną pozycję. W celu skrócenia czasu trwania zabiegu i zwiększenia precyzji 
pozycjonowania implantów w stosunku do budowy anatomicznej wyrostków zębo-
dołowych coraz częściej stosujemy systemy nawigacji zabiegowej. Przedstawiony 
poniżej przypadek kliniczny zawiera opis kompleksowego planowania i przeprowa-
dzenia leczenia implantoprotetycznego przy użyciu sys-temu DDS-pro. 

Abstract

The aim of the work is to present the possibility of supporting implant treatment 
using the DDS-pro navigation system. The concept of using surgical templates 
designed on the basis of computer tomography and intraoral scans is the future of 
implantology. For many years, the positioning of implants was an activity based 
solely on the intuition and skills of the operator, who based on his own experience 
and spatial imagination determined their optimal position. In order to shorten the 
duration of the procedure and increase the precision of positioning the implants in 
relation to the anatomical structure of the alveolar processes, we are increasingly 
using surgical navigation systems. The clinical case presented below contains a de-
scription of comprehensive planning and performing implantprosthetic treatment 
using the DDS-pro system.
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z jednoczasowym montażem wcześniej przygotowanej tymcza-
sowej nad-budowy protetycznej [1,13,14].

Opis przypadku:

Pacjentka lat 67, ogólnie zdrowa, niepaląca zgłosiła się do naszej 
praktyki z prośbą o kompleksowe leczenie implantoprotetyczne. 
Po wykonaniu badania wewnątrzustnego, CBCT (ryc.1,2,3) oraz 
analizy modeli diagnostycznych ustalono plan leczenia obej-
mujący wszczepienie  sześciu implantów w szczęce. Pacjentka 
nalegała na zachowanie siekaczy przyśrodkowych, dlatego też 
w konfiguracji pracy protetycznej uwzględniono wyko-nanie 
dwóch koron obejmujących w/w zęby i dwóch mostów opartych 
na implantach. 
Pozycje implantów zaplanowano przy użyciu systemu DDS-pro. 
W tym celu zsynchronizowano obraz skanu modeli gipsowych  
i CBCT, uzyskując jednolity model wyrostków zębodołowych. 
Jako wzór planowanego kształtu pracy protetycznej posłużył 
skan użytkowanej do tej pory przez pacjentkę protezy częściowej, 
który został nałożony na zespolony obraz modeli anatomicznych  
i CBCT (ryc.4). 
Po połączeniu wszystkich składowych modelu symulacyjne-
go przystąpiono do planowania docelowej pozycji implantów  
(ryc. 5,6). Mając na względzie architekturę wyrostka zębodołowego  
i pozycję zębów w docelowej rekonstrukcji protetycznej ustalono 
ich lokalizację w miejscach 16,14,12, 22, 24, 26 (ryc. 7,8,9,10). Po 
naniesieniu implantów na model, skonstruowano szablon chirur-
giczny naśluzówkowy dla wiertła pilotowego o średnicy 2,2 mm  
i długości 20 mm (ryc.11,12,13,14).  Posiadał on dwa nacięcia 
pozycjonujące w miej-scach brodawki przysiecznej i powierzch-
ni żującej jednego z trzonowców szczęki (ryc.15,16). Obecność 
pełnych koron zębów trzonowych szczęki zapewniała mu wystar-
czającą stabilizację śródzabiegową nie wymagając dodatkowego 
mocowania.
W znieczuleniu miejscowy (artykaina 4% z dodatkiem adrenaliny 
w stosunku 1:100000) i osłonie Antybiotykowej (Augmentin 1,0) 
po umiejscowieniu szablonu zabiegowego wykonano sześć prze-
zśluzówkowych odwiertów skalibrowanym wiertłem pilotowym. 
Pozostałą część zabiegu przeprowadzono po odwarstwieniu pła-

ta śluzówkowo-okostnowego, celem wykonania dodatkowych 
procedur augmentacyjnych. 
Wprowadzono implanty w pozycji zębów odpowiednio: 12,22 - 
3,5/11,5 mm, 14,24,26 - 4,0/10mm, 16 - 4,0/8,5mm. Zastosowano 
gojenie otwarte, implanty zostały zaopatrzone w śruby gojące 
(ryc.17,18). Jako tymczasowe rozwiązanie protetyczne po zmo-
dyfikowniu powierzchi dośluzówkowej przy pomocy miękkiego 
materiału podścielającego Ufigel (VOCO) została użyta dotych-
czasowa proteza częściowa pacjentki (ryc.19,20). 
Po upływie 6 miesięcy przystąpiono do wykonania ostatecznej 
pracy protetycznej tzn. dwóch koron zespolonych na siekacze 
przyśrodkowe (ryc. 21,22) i dwóch cementowanych mostów 
metaloceramiczne 16v14v12, 22v24v26 na łącznikach standardo-
wych (ryc. 23,24,25). 

Podsumowanie

Zastosowanie projektowanych na bazie obrazu CBCT i skanów 
wewnątrzustnych chirurgicznych szablonów zabiegowych jest  
w chwili obecnej coraz częściej pojawiającą się procedurą [15,16]. 
Używane są one zarówno w przypadkach skomplikowanych, 
wielopunktowych implantacjach, jak i prostych zabiegów doty-
czących pojedynczych zębów [17,18]. Mogą być stosowane do 
wstępnej nawigacji tzn. wykonania tylko pilotowych odwiertów 
określających pozycję, kąt nachylenia i głębokość lub też do 
pozycjonowania całkowitego z ostatecznym umiejscowieniem 
implantu włącznie [19,20]. Ten pierwszy ro-dzaj nawigacji został 
użyty w wyżej opisanym przypadku ze względu na konieczność 
wykonania dodatkowych czynności augmentacyjnych w okre-
ślonych miejscach, co przy dostępie przezśluzówkowym jest 
niemożliwe. Oceniając podobne przypadki we własnej prakty-
ce, mogę stwierdzić, że rzadko występują warunki anatomiczne 
umożliwiające nam przeprowadzenie pełnej wielopunktowej 
implantacji nawigowanej w zabiegach bezpłatowych. Chcąc 
osiągnąć pożądany efekt estetyczny finalnej pracy protetycznej, 
w szczególności, gdy mamy do czynienia z obecnym w pobliżu 
uzębieniem własnym pacjenta, konieczne stają się towarzyszące 
implantacji zabiegi augmentacyjne.

ryc. 1
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Wstęp

W przypadku większości zabiegów implantologicznych rege-
neracja podłoża kostnego jest podstawową czynnością umożli-
wiającą uzyskanie optymalnych warunków anatomicznych dla 
zaplanowanej rekonstrukcji protetycznej. Utrata zębów zwiększa 
stopniowy zanik tkanki kost-nej w związku ze zmniejszeniem jej 
mechanicznego obciążenia. Stopień zaniku kości w bezzębnych 
odcinkach wyrostków zębodołowych uzależniony są od wielu 
czynników miejscowych i ogólnoustrojowych [1,2,3]. W chwili 
obecnej dysponujemy bardzo szeroką gamą materiałów i technik 
augmentacyjnych [4,5,6]. 
Odbudowa wyrostka zębodołowego materiałami w postaci gra-
nulatu lub wiórów kostnych jest odpowiednia dla dobrze ogra-
niczonych ubytków, gdzie możliwa jest łatwa stabilizacja aug-
mentatu. Zdecydowanie większym wyzwaniem dla operatora jest 
rozległa augmentacja mocno atroficznych obszarów kostnych. 

Augmentacja atroficznych obszarów wyrostka zębodołowego przy użyciu 
ksenogennych bloków kostnych  - opis przypadku

dr n. med. Piotr Kosior, diplomate ICOI
Centrum Stomatologii I.P.Kosior
ul. Czerniawska 2a/2
50-576 Wrocław
+48 71/7920400
www.dr-kosior.com 
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Augmentation of the atrophic alveolar ridge areas using xenogenic bone blocks –  a case report

Streszczenie

Rozległe ubytki kostne stanowią często znaczące ograniczenia w leczeniu implanto-
logicznym. Pozytywne wyniki zabiegów augmentacyjnych uzależnione są od wielu 
czynników, ale w znacznej mierze także od potencjału regeneracyjnego organizmu 
pacjenta.
Zabiegi odbudowy kości przy użyciu przeszczepów w postaci bloków autogennych, 
allogennych czy ksenogennych dają nam możliwości rekonstrukcji znacznych ob-
szarów tej tkanki, zachowując jej stabilny kształt na długi okres czasu. Bardzo 
istotny jest w tego typu zabiegach protokół zarządzania tkankami miękkimi, gdyż 
poprawne ich ukształtowanie gwarantuje szczelne zamknięcie rany pozabiegowej  
i prawidłową waskularyzację augmentatu.

Abstract

Extensive bone defects are often significant limitations in implantological 
treatment. Posi-tive results of augmentation treatments depend on many 
factors, but to a large extent on the regenerative potential of the patient's 
body.
Bone regeneration treatments using transplants in the form of autogenous, 
allogenic or xe-nogeneic blocks give us the opportunity to rebuild signifi-
cant areas of this tissue, maintain-ing its stable shape for a long period of 
time. The soft tissue management protocol is very important in this type of 
surgery, because its correct shape guarantees a tight closing of the postop-
erative wound and proper vascularization of the augmentate.
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Jedną z technik jaką posługujemy się w takich przypadkach jest 
zastosowanie standardowych bloków kostnych pochodzenia 
zwierzęcego [7,8,9]. Warunkiem ich prawidłowej osteointegracji 
jest odpowiednia stabilizacja, waskularyzacja i szczelne pokrycie 
przeszczepu płatem śluzówkowo-okostnowym [10,11,12].

Opis przypadku:

Do naszej praktyki celem konsultacji i leczenia zgłosił się kobieta  
w wieku 67 lat z prośbą o szczególne uwzględnienie strefy sieka-
czy szczęki.
W badaniu klinicznym stwierdzono obecność uszkodzonego mo-
stu akrylowego w okolicy 13-22 i brak zębów 12,11,21. W wyko-
nanym badaniu CBCT zaobserwowano znaczną atrofię wyrostka 
zębodołowe w ww. rejonie (ryc. 1,2). Pionowy wymiar wyrostka  
w niektórych miejscach wynosił w granicach 2 mm (ryc. 3).
Powyższe warunki anatomiczne wykluczały zabieg augmentacji 
przy pomocy standardowej techniki. Gwarancję odpowiedniej 
stabilizacji i odbudowy wyrostka w zaplanowanym kształcie gwa-
rantował jedynie zabieg przy użyciu bloków kostnych. 
Zaplanowano wykonanie augmentacji okolicy 12,11,21 przy 
użyciu ksenogennych bloków kostnych. Do zabiegu użyto bloki 
BONEFILL® BLOCK pochodzenia wołowego firmy Binnovation 
biomedical (ryc. 4).  Dostępne są one w różnych rozmiarach tj: 5 x 
10 x 10 mm, 5 x 20 x 20 mm, 10 x 10 x 40 mm. Do montażu w/w 
bloków użyte został zestaw narzędzi i śrub Bionnovation Fixation 
(ryc. 5,6).
W znieczuleniu miejscowy (artykaina 4% z dodatkiem adrenaliny 
w stosunku 1:100000) i osłonie antybiotykowej (Augmentin 1,0) 
wykonano trapezowate cięcie oszczędzające bro-dawki sąsied-
nich zębów. Płat śuzówkowo-okostnowy został odwarstwiony 
na całej powierzchni przedsionkowej wyrostka zębodołowego  
w okolicy zębów 13,12,11,21,22 zapewniając swobodne dojście 
do wyrostka zębodołowego. Stworzenie szerokiego dostępu mia-
ło istotne znaczenie ze względu na rozległość wielopunktowej 

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3
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augmentacji. Płat śluzówkowo-okostnowy został odpowiednio 
zmodyfikowany, tak aby pokryć w całości materiał augmenta-
cyjny. Po wstępnym oczyszczeniu powierzchni kości i zwymia-
rowaniu ubytków kostnych przystąpiono do indywidualnego 
kształtowania bloków kostnych przy pomocy frezów i tarcz (ryc. 
7,8,9). Gotowe i przymierzone bloki kostne zostały zamontowane 

przy pomocy śrub o śr 1,4 mm i długościach 6 i 8 mm (ryc. 10,11). 
Podczas ich montażu bardzo istotny jest dobór śrub mocujących, 
które powinny być osadzone w kości własnej pacjenta na głębo-
kość minimalnie 2 mm, zapewniając wystarczającą stabilizację 
bloku kostnego. 
Po ustabilizowaniu wszczepów pozostałe ubytki uzupełniono ma-

teriałem o konsystencji granulatu. Zarówno bloki kostne, jak i ma-
teriał rozdrobniony zostały nasączone preparatem i-PRF (ryc.12). 
Augmentat wraz z okolicznym wyrostkiem zębodołowym pokry-
te zostały jedną warstwą błony kolagenowej o wydłużonym cza-
sie resorpcji T-Gen  firmy Binnovation biomedical oraz podwójną 
warstwą błon A-PRF [13,14],(ryc. 13,14)

Podsumowanie

W chwili obecnej na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama 
materiałów ksenogennych na bazie kości wołowej lub końskiej. 
Prawie każdy z producentów posiada w ofercie postać tego ma-
teriału w formie bloków. W porównaniu do bloków autogennych 
zabiegi z tym rodzajem materiału są zdecydowanie mniej trauma-
tyzujące z uwagi na brak dodatkowego zabiegu w miejscu bior-
czym [15,16]. Wielu pacjentów ze względów psychologicznych 
ma także problem z wyrażeniem zgody na zabieg przy użyciu 
bloków allogennych. W takich przypadkach alternatywą stają się 

augmentaty ksenogenne, których skuteczność w zabiegach rege-
neracji kości od wielu lat potwierdzają badania kliniczne [17,18].
Pamiętać jednak należy, że sukces każdego zabiegu rekonstrukcji 
kości oprócz rodzaju uży-tego materiału zależy od kompleksowe-
go planu leczenia oraz zastosowania indywidualnych procedur  
i metod, uwzględniających specyficzne uwarunkowania miejscowe.

ryc. 4

ryc. 5

ryc. 7 ryc. 8 ryc. 9

ryc. 10 ryc. 11

ryc. 6

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 2 (18) 2018 71

Piśmiennictwo

[1] WANG HL, KIYONOBU K, NEIVA RF. Socket augmentation: rationale and 
technique. Implant Dent. 2004 Dec;13(4):286-96.
[2] BLAHOUT RM, HIENZ S, SOLAR P, MATEJKA MH, Ulm CW. Quantification 
of bone resorp-tion in the interforaminal region of the atrophic mandible. Int J 
Oral Maxillofac Implants. 2007 Jul-Aug;22(4):609-15.
[3] WINTER R, KIMMEL A, WAGNER P. Maxillo-Mandibular Atrophy: Success 
Through Inter-disciplinary Planning. Dent Today. 2016 Oct;35(10):114, 116, 
118, 120-1.
[4]. PELEGRINE AA, ROMITO G, VILLAR CC, MACEDO LGS, TEIXEIRA ML, 
ALOISE AC, MOY PK. Horizontal Bone Reconstruction on sites with different 
amounts of native bone: a retrospec-tive study. Braz Oral Res. 2018;32:e21. 
doi: 10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0021. Epub 2018 Apr 5.
[5] FIORELLINI JP, NORTON MR, LUAN KW, KIM DM, WADA K, SARMIENTO 
HL. Alveolar Ridge Augmentation with Three-Dimensional Printed Hydroxyapa-
tite Devices: A Preclinical Study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018 Feb 
14. doi: 10.11607/prd.3397
[6] CHAVDA S, LEVIN L.Human Studies of Vertical and Horizontal Alveolar 
Ridge Augmenta-tion Comparing Different Types of Bone Graft Materials: A 
Systematic Review. J Oral Implantol. 2018 Feb;44(1):74-84. doi: 10.1563/aa-
id-joi-D-17-00053. Epub 2017 Nov 14.
[7] SLOTTE C, NANNMARK U.Augmentation of severly resorbed alveolar 
crests with bovine bone blocks: A human histology pilot study. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2017 Jun;19(3):581-585.
[8] GHIACCI G, GRAIANI G, RAVANETTI F, LUMETTI S, MANFREDI E, GALLI 
C, CACCHIOLI A, MACALUSO GM, Sala R."Over-inlay" block graft and differ-
ential morphometry: a novel block graft model to study bone regeneration and 
host-to-graft interfaces in rats.J Periodontal Implant Sci. 2016 Aug;46(4):220-
33.
[9] MOEST T, WEHRHAN F, LUTZ R, SCHMITT CM, NEUKAM FW, 
SCHLEGEL KA.EXTRA-ORAL DEFECT AUGMENTATION USING AUTOL-
OGOUS, BOVINE AND EQUINE BONE BLOCKS: A PRECLINICAL HISTO-
MORPHOMETRICAL COMPARATIVE STUDY. J Craniomaxillofac Surg. 2015 
May;43(4):559-66.

[10] HÄMMERLE CHF, TARNOW D.The etiology of hard- and soft-tissue defi-
ciencies at den-tal implants: A narrative review. J Clin Periodontol. 2018 Jun;45 
Suppl 20:S267-S277.
[11] DUNG SZ, TU YK.   Effect of different alloplast materials on the stability 
of vertically augmented new tissue. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Nov-
Dec;27(6):1375-81.
[12]  ZAHRANI AA. Augmentation in two stages of atrophic alveolar bone pri-
or to dental re-habilitation: a case report. J Contemp Dent Pract. 2007 Sep 
1;8(6):57-63.
[13]  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
[14] 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
[15]  BLUME O1, BACK M1, BORN T1, SMEETS R2, JUNG O2, BARBECK 
M2. Treatment of a bilaterally severely resorbed posterior mandible due to early 
tooth loss by Guided Bone Re-generation using customized allogeneic bone 
blocks: A case report with 24 months follow-up data. J Esthet Restor Dent. 
2018 Jun 19.
[16]  KIM YJ, DE MOLON RS, HORIGUTI FR, CONTADOR GP, COELHO 
MA, MASCARENHAS VI, DE SOUZA FALONI AP, CIRELLI JA, SENDYK 
WR.Vertical Bone Augmentation Using Deprotein-ized Bovine Bone Mineral, 
Absorbable Collagen Sponge, and Recombinant Human Bone Morphogenetic 
Protein-2: An In Vivo Study in Rabbits. Int J Oral Maxillofac Implants. 2018 May/
June;33(3):512–522. doi: 10.11607/jomi.5959. Epub 2018 Mar 15.
[17] YAGHOBEE S, GHAHROUDI AARR, KHORSAND A, MAHMOUDI S, 
RAFIEI SC.Radiographic Comparison of Bovine Bone Substitute Alone Versus 
Bovine Bone Substitute and Simvastatin for Human Maxillary Sinus Augmenta-
tion. J Dent (Tehran). 2018 Jan;15(1):20-29.
[18]  QIU L, YU H. Onlay grafting with bovine bone mineral block for horizon-
tal reconstruc-tion of severely atrophic alveolar ridges in anterior maxillae: A 
6-year prospective study.
J Craniomaxillofac Surg. 2018 Apr 18. pii: S1010-5182(18)30104-5.

ryc. 14

ryc. 12 ryc. 13

ryc. 15

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 2 (18) 201872

Wstęp

W następstwie odkrycia przez Brannemarka zjawiska osseoin-
tegracji i stworzeniu podwalin dla współczesnej implantologii, 
od ponad 60 lat umożliwia ona dzięki stanowieniu ważnego 
elementu leczenia kompleksowego przywracanie funkcjonal-
nego i estetycznego uśmiechu pacjentom nawet w sytuacjach, 
które były wcześniej niedostępne. W niniejszej pracy autorzy 
prezentują przypadek, w którym zastosowanie kompleksowego 
leczenia, pomimo obecności względnych trudności terapeu-
tycznych spowodowanych czynnikami ogólnymi i miejscowymi, 
pozwoliło na wykonanie w pełni satysfakcjonującej rekonstrukcji 
uśmiechu, która nie byłaby możliwa bez współdziałania różnych 
dziedzin stomatologicznych bądź wymagałaby znacznego opra-
cowywania tkanek zdrowych zębów. Hipodoncja zwana również 
„wrodzonym brakiem zębów” należy do zaburzeń rozwojowych 

Zespołowe leczenie pacjentki z hipodoncją siekacza bocznego i przemieszczeniem kła  
w szczęce - opis przypadku.
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Complex treatment of a female patient with lateral incisor hypodontia and transposition of a canine - case description

Streszczenie

Terminem hipodoncja określa się brak od 1 do 5 zawiązków zębowych. W hipo-
doncji prawdziwej występuje brak zawiązków zębowych, natomiast w rzekomej 
(pozornej) zęby lub ich zawiązki istnieją, ale z różnych przyczyn nie wyrznęły się. 
Hipodoncja prawdziwa jest wrodzonym brakiem zawiązków zębów, który może wy-
stępować jako wada izolowana lub w zespołach chorobowych. Leczenie hipodoncji 
wymaga zazwyczaj działań wielospecjalistycznych (ortodontyczne, chirurgiczne  
i protetyczne), a także wieloetapowych. Postępowanie zależy od wieku pacjenta, 
ilości brakujących zębów, umiejscowienia braków w łuku zębowym oraz od rodzaju 
współistniejących nieprawidłowości zębowo-zgryzowych.
W opisywanym przypadku był to izolowany brak siekacza górnego bocznego pra-
wego, przemieszczony w miejsce brakującego zawiązka siekacza bocznego kieł 
stały oraz przetrwały kieł mleczny u 21 letniej pacjentki. Odmienny kształt i kolor 
zęba(kła) w pozycji siekacza zaburzał estetykę uśmiechu pacjentki i skłonił ją do 
podjęcia kilkuetapowego zespołowego leczenia ortodontyczno-implanto-protetycz-
nego. W pierwszej fazie leczenia został zdystalizowany do właściwej pozycji kieł 
stały oraz wytworzona została przestrzeń na implant siekacza bocznego przy użyciu 
aparatów stałych samoligaturujących. W drugiej fazie leczenia wszczepiono im-
plant i utrzymano warunki prawidłowego nagryzu i zaguzkowania, zaś na etapie 
końcowym pacjentka otrzymała satysfakcjonujące ją uzupełnienie protetyczne na 
implancie.
 

Abstract

The term hypodontia is defined as the congenital absence of 1 to 5 teeth. In true 
hypodontia there are no tooth buds, while in pseudo - hypodontia teeth or their 
buds exist, but for various reasons they have not erupted. A true hypodontia is 
a congenital disorder in which the lack of tooth buds occurs as an isolated de-
fect or results from concurrent disorders. The treatment of hypodontia is usually  
a multidisciplinary process (orthodontic, surgical and prosthetic) which is  carried 
out in various stages. The procedure depends on the patient’s age, the number 
and position of missing teeth in the dental arch, and the nature of  other dental 
and occlusion abnormalities.
In the presented case, a 21-year old female patient had an isolated lack of the 
upper right lateral incisor, a permanent canine displaced in place of the missing 
lateral incisor and a persistent deciduous canine. The conspicuous shape and color 
of the tooth (canine) in the position of the incisor disturbed the aesthetics of 
her smile and prompted the patient  to undergo this multi-stage (orthodontic-im-
plant-prosthetic) complex treatment. In the first stage, the permanent canine was 
moved distally to the correct position and a space for a lateral incisor implant was 
created by means of a self-ligating permanent appliance. In the second stage, the 
implant was placed and after correct bite (overbite/ occlusion) and intercuspida-
tion  were obtained, in the final stage, the patient received a satisfactory prosthetic 
restoration on the implant.
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dotyczących braku zawiązków zębów stałych i mlecznych. Czę-
stość występowania hipodoncji w uzębieniu stałym jest oceniana  
w Europie na poziomie 1–10%. W badaniach populacji światowej  
poziom ten wynosi 0.15% - 16.2% [1] . Hipodoncja występuje czę-
ściej u dziewcząt niż u chłopców, częściej występuje w szczęce niż 
żuchwie, może być powodem powstania innych nieprawidłowo-
ści zębowych, w tym wad pozycji zębów oraz przetrwania zębów 
mlecznych. Leczenie hipodoncji, a szczególnie tej występującej  
w strefie estetycznej, wymaga  często od zespołu  wieloetapowo-
ści i wielokierunkowości leczenia w celu uzyskania optymalnego 
efektu estetycznego [2-4]. W trakcie leczenia pacjentki przepro-
wadzono między innymi leczenie ortodontyczne, implantoprote-
tyczne i wykorzystano techniki periodontologiczne.

Opis przypadku

Pacjentka lat 21 zgłosiła się do gabinetu z problemem dotyczą-
cym estetyki odcinka przedniego. Pacjentka nie była wcześniej 
leczona ortodontycznie. Pobrano wyciski na modele diagnostycz-
ne, zlecono wykonanie rtg panoramicznego oraz cefalometrycz-
nego. 
Stan ogólny pacjentki: 
Pacjentka podaje przebyte zapalenie tarczycy,  którego skutki nie 
znalazły odzwierciedlenia w wynikach laboratoryjnych krwi (T3 
-1,57nmol/l T4 -7,4 µg/dl). Pacjentka pozostaje regularnie pod 
kontrolą lekarza prowadzącego, a także podaje alergię na pyłki 
drzew, traw i niektóre owoce. Typ budowy ciała ektomorficzny.

Ryc. 1 nm-rtg pantomnograficzne  przed leczeniem
Ryc. 2 nm rtg cefalometryczne

Ryc. 3 NM Dystalizacja kła stałego z równoczesną redukcją wymiaru kła mlecznego
Ryc. 4 NM Dalsza dystalizacja kła po ekstrakcji kła mlecznego
Ryc. 5 NM Widok od strony podniebiennej
Ryc. 6 NM.Widok od strony podniebiennej po dystalizacji kła stałego.Uzupełnienie tymczasowe siekacz bocznego przymocowne 
dołuku ortodontycznego z użyciem zamka ortodontycznego.
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Ryc. 7 N.M. Planowanie leczenia implantologicznego przekroje 
CBCT R

Ryc. 8 NM. Przed implantacją

Ryc. 9 N.M. Projekt leczenia implantologicznego na badani CBCT 
-przekroje
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W badaniu zewnątrzustnym:
• twarz harmonijna
• brak dostrzegalnych asymetrii
• płaska linia uśmiechu (smile arch)

• średnia ekspozycja zębów (incisor display medium)
• ekspozycja zębów bocznych mała (narrow buccal corridor)
• warga górna dotylnie do linii E (profil dyskretnie wklęsły)
W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono

Ryc. 10 N.M. Wizualizacja trójwymiarowa obrazu CBCT z pozycją planowanego implantu

Ryc. 11 NM Zabieg implantacji.
Ryc. 12 NM Stan  w dniu implantacji z założonym uzupełnieniem tymczasowym braku 12
Ryc. 13 NM.Retencja i tymczasowa korona 
Ryc. 14 NM.Retencja i ząb tyczasowy  w jamie ustnej
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• hipodoncja siekacza bocznego prawego (potwierdzona 
przez rtg panoramiczne)

• przemieszczenie kła po tej stronie - kieł stojący w miejscu 
brakującego zawiązka siekacz bocznego,

• mlecznego kła stojącego w miejscu kła stałego
• I kl. Angela na pierwszych trzonowcach obustronnie oraz na 

kłach po stronie lewej
• nagryz pionowy i poziomy prawidłowy
• cienki biotyp kostno-śluzówkowy
Analizy cefalometryczne (Segnera i Hasunda oraz Björka) nie wy-
kazały znaczących klinicznie odchyleń od normy.
Pacjentka klasy 1 szkieletowej z symptomami prognacji i doprzed-
niego kierunku wzrostu (kąty NsBa, GntgoAr -zmniejszone)

• niewielka protruzja siekaczy dolnych
• nieznaczna retruzja siekaczy górnych
• powiększony kąt nosowo-wargowy
Analiza łuków zębowych:
• łuki zwężone
• pochylone dopodniebiennie zęby odcinków bocznych 

szczęki i dojęzykowo zęby przedtrzonowe w żuchwie wraz 
z towarzysząca im recesją dziąseł

Po konsultacji implantologicznej zaproponowano pacjentce le-
czenie zespołowe ortodontyczno-implantologiczne. Leczenie 
miało na celu uszeregowanie zębów, przesunięcie kła górnego 
prawego na jego właściwe miejsce, wytworzenie przestrzeni na 
implant siekacza bocznego górnego prawego.

Ryc. 15 NM.Pozycja łącznika na modelu
Ryc. 16 NM,Korona ostateczna na modelu.
Ryc. 17 NM.Przymiarka nieznacznie ekstensyjnej korony ostatecznej 
Ryc. 18 NM.Korona ostateczna w jamie ustnej 

Ryc. 19 NM.Widok korony na implancie od strony podniebiennej 
Ryc. 20 NM.Kontrola ortodontyczna  po zakończonym leczeniu zespołowym 
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Aby leczeniem zmniejszyć dyskomfort pacjentki zdecydowano 
się nie usuwać  kła mlecznego, lecz stopniowo redukować jego 
szerokość i jednocześnie dystalizować kła stałego. W momencie 
wytworzenia przestrzeni o szerokości 5mm między siekaczem 
centralnym a kłem, do łuku dowieszono protetyczną koronę i usu-
nięto kieł mleczny minimalnie inwazyjnie. Dalsze leczenie orto-
dontyczne miało na celu wytworzenie oczekiwanego miejsca na 
implant, uzyskanie prawidłowego nagryzu i zaguzkowania  łuków 
zębowych. W momencie stabilnego ustawienia zębów na łukach 
stalowych została wykonana implantacja w pozycji 12. Ze wzglę-
du na cienki biotyp i recesje pacjentki leczenie poprowadzono 
używając stałych małych sił. Dzięki wytorkowaniu przechylonych 
do jamy ustnej zębów, uzyskano "zatopienie" korzeni w kości  
i zmniejszenie recesji dziąsłowych.  
W drugiej fazie leczenia przeprowadzono diagnostykę radiolo-
giczną z użyciem CBCT, RTG panoramiczne oraz zębowe. W bada-
niu periodontologicznym i przy użyciu CBCT stwierdzono cienki 
biotyp 1-1,5 mm oraz obecność kości w obszarze planowanej 
implantacji o bardzo niskiej gęstości. Gęstość kości w badaniu 
tomograficznym przy standardowych ustawieniach dała fałszywy 
wynik wskazujący na jej brak; dopiero manualna korekta ustawień 
aplikacji pozwoliła uwidocznić kość o gęstości wg skali Mischa  
D4/D5, a według skali Haunsfielda 100-300 HU[5]. Wolumen kości 
w planowanym obszarze przyjęto jako wystarczający. Pacjentka 
suplementowana była  preparatem Vit D3. 
Implantację wykonano z użyciem implantu śrubowego o agre-
sywnym gwincie, celem zwiększenia kondensacji kości, a zabieg 

poprzedzono opracowaniem łoża przy użyciu techniki bone 
condensing celem uzyskania kości gwarantującej właściwą sta-
bilizację pierwotną  implantu. Wprowadzono implant  o wymia-
rze 3,2mm x 10mm. Ranę zaszyto z użyciem szwów nierozpusz-
czalnych 6.0 które usunięto po 10 dniach. Odsłonięcie implantu 
nastąpiło po 9 miesiącach od implantacji, równocześnie z wizytą 
kontrolną ortodontyczną, a założona śruba gojąca modyfikowana 
była przy użyciu ciekłego kompozytu celem wytworzenia właści-
wego przebiegu girlandy dziąsłowej. Zabieg odsłonięcia wykona-
no z wykorzystaniem przemieszczenia płata z podniebienia, tak 
aby uzyskać w przyszłości właściwy przebieg girlandy dziąsłowej. 
Po upływie 8 tygodni aparat ortodontyczny został ściągnięty  
i  pobrano wyciski metodą łyżki otwartej. W pracowni protetycz-
nej wykonano cyrkonowy łącznik indywidualny oraz koronę peł-
noceramiczną. Uzupełnienie tymczasowe stanowiła retencja or-
todontyczna, która w miejscu zęba 12 zawierała uzupełniony brak 
zębowy, podtrzymujący osiągnięty kształt dziąsła nad implantem 
oraz - modyfikując je poprzez działanie ekstensyjne- zgodnie  
z zaprojektowanym wcześniej kształtem. Po 2 tygodniach od po-
brania wycisku, łącznik cyrkonowy dokręcono kluczem dynamo-
metrycznym oraz zacementowano koronę protetyczną z użyciem 
cementu tymczasowego długoczasowego.
Kontrola po 22 dwóch miesiącach od implantacji wykazała w ba-
daniu RTG panoramicznym brak widocznego zaniku kości przy 
implancie w pozycji 12. Badanie sondą periodontologiczną wska-
zało głębokość sondowania wokół korony protetycznej  (PD -pro-
bing depth)  1-1,5mm. Pacjentka wyraziła opinię, że jest w pełni 
zadowolona z funkcji i estetyki osiągniętej w wyniku leczenia.

Ryc. 21 NM.Zdjęcie profilu po leczeniu
Ryc. 22 NM.Widok boczny łuków zębowych po leczeniu.
Ryc. 23 NM, Obraz odcinka bocznego po stronie prawej po leczeniu 
Ryc. 24 NM Zdjęcie en face po leczeniu 1 

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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Podsumowanie

Pomimo tego, że leczenie kompleksowe stanowi niejednokrotnie 
znaczne wyzwanie oraz wymaga od zespołu stomatologicznego  
wielokierunkowego i wieloetapowego postępowania, wydaje się, 
iż uzyskiwany w jego wyniku efekt pozwala na  w pełni funkcjonal-
ną i estetyczną rehabilitację pacjenta. Właściwa diagnostyka oraz 
prawidłowy plan leczenia stanowią podstawę osiągania zamie-
rzonego rezultatu. Końcowe efekty leczenia dają szansę na jego 
długoletnie utrzymanie,  a uniknięcie opracowania zdrowych 
tkanek zębów sąsiadujących z brakami zębowymi podtrzymuje 
przekonanie o długotrwałości osiąganych efektów.

Ryc. 25 NM.Kontrolne badanie rtg panoramiczne

Ryc. 26 NM.Zdjęcie kontrolne po 22 miesiacach
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Poniższy artykuł, a także dalsze jego części, które opublikowane 
zostaną na łamach kolejnych numerów czasopisma "DZW Im-
plantologia Stomatologiczna" (i przedruku w „Implantologii Sto-
matologicznej PSI” opisują protokół postępowania będący wy-
nikiem 23 lat nieustannych ulepszeń i ewolucji koncepcji pracy 
naszego zespołu. Aktualnie oparty na tej koncepcji system pracy 
stosujemy w naszej klinice w większości przypadków implantolo-
gicznych.  
Za każdym uzupełnieniem protetycznym na implantach kryje się 
życzenie uzupełnienia braków zębowych. Pacjenci nie zgłaszają 
się do nas w celu implantacji per se, a raczej z pragnieniem posia-
dania funkcjonalnego, zdrowego i pięknego uśmiechu. Wszczepy 
stanowią w tym przypadku środek prowadzący do celu i rzadko są 
powodem widocznej ekscytacji pacjenta. Objaśnienie przebiegu 

Implantologia oparta na szablonach cz. 1

ass. prof. dr med. dent. Elmar Frank2 dr med. dent. Norbert Frank1, dr med. 
dent. Robert Frank2, ass. prof. dr med. dent. Sigrid Frank Besigheim2 dr med. 
med. dent. Dietmar Frank2
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1, 2 Frank Zahnärzte Bahnhofstraße 16/2 
74354 Besigheim
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1Wiceprezydent oraz Dyrektor Techniczny ICOI Europe 

Słowa kluczowe: 
nawigacja implantologiczna, szablon implantologiczny, planowanie 3D 
Key words:
implant guided surgery,  3D planning 

Implant Dentistry based on templates

Streszczenie

Oparty na zasadach protetyki, minimalnie inwazyjny cyfrowy protokół postępo-
wania implantologicznego bazujący na trójwymiarowej diagnostyce radiologicznej 
oraz stworzonych na jej podstawie szablonach lub innych technikach nawigacyj-
nych. Cechą wspólną wszystkich tego typu metod jest poprzedzająca leczenie ra-
diodiagnostyka 3D, multimedialny system punktów referencyjnych umożliwiający 
wykonywanie pomiarów i wyznaczanie współrzędnych, program do wynikającego 
z pomiarów określania położenia implantów, sprzęt umożliwiający przeniesienie 
tychże wyników na konkretną sytuację kliniczną oraz odpowiednie oprzyrządowa-
nie.    

Abstract

Der prothetisch orientierte, minimal-invasive Implantologieworkflow setzt 
die Anwendung 3-D-bildgebender Verfahren und darauf basierender 
Schablonen- beziehungsweise Navigationstechniken voraus. Gemeinsame 
Merkmale aller dieser Techniken sind die der Planung zugrundeliegende 
3-D-Bildgebung, ein medienübergreifendes, übertragbares Referenzsystem 
für Messungen und Koordinaten, ein Planungssystem zur Ermittlung der 
darauf referenzierten Implantatkoordinaten, ein Vehikel zur Umsetzung der 
Koordinaten in die konkrete OP-Situation sowie ein hierfür geeignetes In-
strumentarium.
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leczenia i motywowanie do podjęcia właśnie tej drogi terapeu-
tycznej mają miejsce podczas rozmowy, w której niezwykle po-
mocne są multimedialne animacje lub/oraz symulacje dostępne 
w programie DentalMaster (Ryc. 1 i 2). 
Największe wrażenie wywiera zwykle na pacjentach wizja mini-
malnie inwazyjnej, precyzyjnie przeprowadzonej terapii, która 
oparta jest na stosowaniu szablonów, co czyni ją niezwykle prze-
widywalną. 

Planowanie i oparta na trójwymiarowym badaniu radiologicznym 
symulacja przebiegu zabiegu przeprowadzane są w obecności 
pacjenta. Włączenie tych elementów w rozmowę konsultacyjną z 
pacjentem zwiększa znacznie zrozumienie przez niego całości po-

 

stępowania i przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu 
objaśniania planowanych procedur.  
Jakość, a co za tym idzie niezawodność tomografii komputerowej, 
zależy w dużej mierze od poprawnej i stabilnej pozycji pacjenta 
podczas wykonywania badania. Użyteczność powstałych obra-
zów na dalszych etapach terapii jest uzależniona od systemu refe-
rencyjnego opartego na skutecznym rozpoznawaniu specjalnych 
markerów. Umożliwia on poprawne przetwarzanie danych przez 
kolejne elementy łańcucha diagnostyczno-leczniczego: sytuacja 
wewnątrzustna pacjenta -> obraz trójwymiarowy -> oprogramo-
wanie do planowania leczenia -> szablon lub system nawigacyjny 
-> uzupełnienie protetyczne -> sytuacja wewnątrzustna pacjenta.  
Powyższe przemyślenia doprowadziły do rozwoju opisanego  

P L A N O W A N I E  W  I M P L A N T O L O G I I

Ryc. 1 Screenshot (zrzut ekranu) z programu komputerowego DentalMaster PersonalAssistant Pro 3D. Program ten stanowi cenny 
zbiór wysokiej jakości animacji, pomocnych w objaśnianiu pacjentom przebiegu leczenia. 
Ryc. 2 Screenshot z programu DentalMaster Expert 3D. Program tworzy automatycznie na podstawie uzyskanych danych do 3 
interaktywnych wizualizacji możliwej odbudowy protetycznej braków zębowych i je prezentuje. 

ryc. 1

ryc. 2
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w dalszej części artykułu uniwersalnego widelca zgryzowego 
(Ryc. 3a i b).
Podstawę widelca stanowi uformowana na kształt łuku zębowe-
go cienka, obustronnie zaopatrzona w rowki retencyjne plastiko-
wa płytka, przypominająca w pewnym stopniu widelec zgryzowy 
łuku twarzowego lub płytkę do rejestracji zwarcia. Widelec ten 

wykazuje symetrię w każdym wymiarze i dzięki temu może być 
stosowany zarówno w szczęce, jak i w żuchwie. Przed wykona-
niem tomografii stożkowej (CBCT) lub tradycyjnej tomografii 
komputerowej należy nanieść na obie powierzchnie płytki jedną 
z protetycznych mas do rejestracji zwarcia (na przykład Futar Fast, 
Metal Bite) oraz polecić pacjentowi zagryzienie zębów w pozycji 
nawykowej. W ten sposób zęby obu łuków (lub zduplikowanych 
protez z wosku lub kompozytu) pozostawiają odciski w masie - sta-
bilna pozycja zgryzu zagwarantowana jest teraz podwójnie: dzięki 
widelcowi oraz wzajemnemu położeniu zębów pacjenta (Ryc. 4).  
Tak przygotowany pacjent pozycjonowany jest w aparacie w celu 
wykonania CBCT (Ryc. 5a i b).  Aby zagwarantować optymalną 
pozycję obiektu na zdjęciu, widelec został zaopatrzony w kuli-
sty element łączący go z odpowiednią matrycą specyficzną dla 
sprzętów różnych marek. Połączenie to zapewnia z jednej strony 
stałą, stabilną pozycję pacjenta w płaszczyźnie strzałkowej i pozio-
mej w polu działania aparatu, a także nieruchomość jego czaszki 
(oraz - co za tym idzie-  żuchwy ustabilizowanej za pomocą widel-
ca zgryzowego i materiału do rejestracji zwarcia), a jednocześnie 
umożliwia - dzięki dopuszczalnej rotacji kulistej patrycy - korektę 

Ryc. 3a i b  Pierwsze prototypy wyprodukowane zostały za pomocą standardowej, zaopatrzonej w filamenty drukarki 3D (Makerbot 2).

Ryc.  5a i b Optymalna pozycja pacjentki w aparacie Orthophos SL - wymagana stabilizacja osiągnięta została dzięki połączeniu 
uniwersalnego widelca zgryzowego z urządzeniem za pomocą specjalnego adaptera.

Ryc. 4 Uniwersalny widelec zgryzowy obustronnie pokryty 
materiałem Futar z widocznymi odciskami zębów szczęki  
i żuchwy.

ryc. 3a ryc. 3b
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nie zawsze idealnie poziomej płaszczyzny zgryzu pacjenta. 
Poprawna pozycja istotnych obszarów (takich jak miejsca plano-
wanego wprowadzania implantów) w pobliżu środka pola obra-
zowania aparatu niesie ze sobą pewne zalety. W ramach badań 
nasz zespół udowodnił, że przygotowane w ten sposób ujęcia 
charakteryzują się najwyższą dokładnością i wiernością oddania 
wymiarów obrazowanych obiektów [Dr. Frank, Robert (2015): 
Wpływ pozycji pacjenta na dokładność oddania wymiarów obiek-
tu obrazowanego trójwymiarowo za pomocą aparatu Orthophos 
XG, Krems nad Dunajem] (Ryc. 6). Stabilizacja głowy - a przede 
wszystkim żuchwy pacjenta - jest niezwykle ważna, gdyż nawet 
najmniejszy ruch czy drgnięcie pacjenta podczas wykonywania 
badania prowadzą do poważnych zakłóceń jakości obrazu i re-
dukują dokładność odwzorowania wymiarów ważnych klinicznie 
obszarów. Kolejną zaletą zastosowania widelca zgryzowego jest 
możliwość uwidocznienia konturów okluzyjnych zębów dzięki 
odciskom łuków zębowych (pod warunkiem zastosowania wi-
docznego radiologicznie materiału do rejestracji zwarcia) (Ryc. 7).
Dzięki temu możliwa jest rezygnacja ze stosowania (kosztownych) 
widocznych radiologicznie zębów montowanych w szablonach 
odpowiadających protezie całkowitej lub częściowej - kontury 

(ich negatywy) standardowych zębów stosowanych w protety-
ce widoczne są w postaci śladów w masie do rejestracji zwarcia  
i umożliwiają optymalne ustalenie pozycji i angulacji implantów 
w stosunku do punktów referencyjnych twarzy. Poza tym taka 
"proteza próbna" zaopatrzona w zęby standardowe może zostać 
wykorzystana jako tymczasowe rozwiązanie protetyczne w fazie 
gojenia implantów, co - z powodu śnieżnobiałego koloru i wyso-
kiej ich kruchości - nie jest możliwe w przypadku zębów z tworzy-
wa dającego kontrast na zdjęciu rentgenowskim – stanowi to ar-
gument finansowy przemawiający na korzyść opisanej procedury. 
Uniwersalny widelec zgryzowy wyposażony jest w 13 wbudowa-
nych kulistych punktów odniesienia, stanowiących podstawę do 
wykonywania pomiarów, kontroli jakości, kalibracji oraz analizy 
wiarygodności pojedynczych obrazów (Ryc. 8).

W ten sposób uzyskujemy wynik trójwymiarowego badania ra-
diologicznego, który wiernie przedstawia anatomię badanego 
odcinka głowy pacjenta i - dzięki sztywno usytuowanemu ele-
mentowi do kalibracji - umożliwia wykrycie potencjalnych proble-
mów na poziomie każdego ujęcia. Odstępy pomiędzy punktami 
referencyjnymi widelca są stałe i łatwe do odczytania. Faktyczne, 

Ryc. 6 Korpus pomiarowy uwzględniający markery referencyjne trzech widelców zgryzowych ułożonych równolegle w odległości 
15 mm. 
Ryc. 7 Widelec zgryzowy obustronnie pokryty warstwą materiału do rejestracji zwarcia (Futar D), zamontowany na adapterze Sirona 
o regulowanej wysokości.

Ryc. 8a i b: 13 podstawowych kulistych markerów referencyjnych (kolor czerwony) umieszczone zostało na środku płaszczyzny po-
ziomej podstawy widelca zgryzowego. Punkt centralny położonego w środku markera nr 4 wyznacza środek układu współrzędnych.

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 8a ryc. 8b
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automatycznie lub manualnie wyliczane odstępy między obiekta-
mi mogą zostać porównane z odstępami referencyjnymi na każ-
dej z projekcji, co umożliwia rozpoznanie, zakwalifikowanie oraz 
ocenę znaczenia poszczególnych odchyleń. 
Odchylenia od położenia punktów referencyjnych mogą - w za-
leżności od wymiarów analizowanych odcinków - wykazywać 

znaczne wartości, które jednak niekoniecznie muszą mieć istotny 
wpływ na planowanie leczenia implantologicznego (Ryc. 9).

Zbadany in vivo zakres różnic pomiędzy odstępami między in-
dywidualnymi punktami referencyjnymi a stałymi, oznaczonymi 
na widelcu zgryzowym za pomocą markerów (2mm) wynosi ok 
0,34 mm, co odpowiada rozmiarom jednego woksela. Różnice 

mniejsze od tych, które wykazało badanie, nie są ani możliwe do 
uzyskania, ani nie skutkowałyby poprawą wiarygodności pomia-
rów [Frank, Norbert (2016): Badanie wiarygodności pomiarów 
uzyskanych na podstawie cyfrowej tomografii wiązki stożkowej 
w implantologii stomatologicznej na podstawie przypadków kli-
nicznych z zastosowaniem markerów referencyjnych, Krems nad 
Dunajem].
Pozycja poszczególnych punktów referencyjnych może zostać 
wyznaczona manualnie lub automatycznie oraz wyemitowana 
w postaci tekstu przez odpowiednie oprogramowanie do plano-
wania i symulacji leczenia implantoprotetycznego, takie jak Blu-
eSkyPlan. Główną zaletą tej procedury jest jednak możliwość wy-
znaczenia współrzędnych położenia zaplanowanych wszczepów 
względem systemu referencyjnego, opierającego się na pozycji 
markerów na widelcu zgryzowym. Współrzędne te są z kolei pod-
stawą do stworzenia szablonu implantologicznego.  
Teoretycznie, z matematycznego punktu widzenia, trzy punkty re-
ferencyjne nie znajdujące się w jednej linii wystarczają do jedno-
znacznego wyznaczenia przebiegu powierzchni, początku układu 
współrzędnych lub układu współrzędnych kartezjańskich. Nanie-
sienie na widelec aż 13 markerów można nazwać środkiem zapo-
biegawczym, zapewniającym uwidocznienie co najmniej tych 3 
niezbędnych, nawet w przypadku celowego lub uzależnionego 
od możliwości sprzętowych aparatu ograniczenia pola badania 
(przykład: stosowany przez nas aparat Orthophos SL zezwala na 
redukcję średnicy badanego obszaru z jedenastu do pięciu cm 
oraz niemal dowolne pozycjonowanie środka objętości danego 
pola).
Markery referencyjne umieszczone są na widelcu po środku płasz-

czyzny poziomej, pomiędzy górnym i dolnym łukiem zębowym, 
to jest w obszarze prawie całkowicie wolnym od ewentualnych 
artefaktów spowodowanych bliską obecnością dużych meta-
lowych uzupełnień protetycznych oraz zasłonięciem przez nie 
znaczników. Kolejną zaletą opisanej metody jest możliwość jedno-
czesnego wykonania CBCT implantów lub szablonów w szczęce 
i żuchwie, co redukuje konieczną dawkę zastosowanego promie-

Ryc. 9: „Nieostrość“ lokalizacji obiektu na przykładzie markera 
referencyjnego nr 1.  Kontury nakładających się na siebie mar-
kerów oznaczone są kolorem szarym. Czerwone, zielone lub 
niebieskie przestrzenie przedstawiają 10, 50 lub 90 procento-
wą gęstość kwantyli. Siatka ma wymiary woksela o długości 
krawędzi wynoszącej 0,16 mm.

Ryc. 10 Dokładne pokrycie identycznych punktów możliwe dzięki wspólnym dla dwóch zdjęć markerom referencyjnym: zdjęcie HD 
oraz pozabiegowe zdjęcie wykonane z zastosowaniem niskiej dawki promieniowania.
Ryc. 11 Elementy uniwersalnego widelca zgryzowego: patryca do mocowania (kolor niebieski), uchwyt (kolor żółty), przewężenia 
umożliwiające celowe odłamanie części mocującej (kolor zielony), adapter do łuku twarzowego (kolor fioletowy), markery referen-
cyjne dające kontrast na zdjęciach rentgenowskich

ryc. 11ryc. 10
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niowania i pomaga sprostać wymogom zasady ALARA.   Zindy-
widualizowany widelec z "kęskiem zgryzowym" przechowywany 
jest wraz z dokumentami pacjenta i może zostać wykorzystany do 
wykonania kolejnych zdjęć 3D, np. w celu kontroli pozabiegowej 
za pomocą CBCT o niskiej dawce. Umożliwia to synchronizację  
i dokładne porównanie kilku obrazów radiologicznych przedsta-
wiających różne sytuacje kliniczne (Ryc. 10). 

Kolejną cechą charakterystyczną przedstawionego w artykule wi-
delca zgryzowego są trzy przewężenia, które umożliwiają celowe 
odłamanie części mocującej zaopatrzonej w kulistą patrycę od 
jego reszty (Ryc. 11).
Zaletą powyższego jest możliwość zastosowania widelca (któ-
ry stanowi jednocześnie rejestrat zwarcia) w protetycznym łuku 
twarzowym lub urządzeniu do badań aksjograficznych przy po-
mocy specjalnego adaptera (w fazie przygotowań). Dodatkowo, 
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po wypreparowaniu odpowiednich mocujących otworów reten-
cyjnych, widelec ten może zostać wykorzystany do przeniesienia 
jednoznacznej wzajemnej relacji łuków zębowych i współrzęd-
nych systemu referencyjnego oraz przygotowania szablonów 
implantologicznych GPI (patrz: kolejny artykuł).
Naszemu zespołowi udało się skonstruować i wyprodukować 
metodą druku trójwymiarowego adaptery umożliwiające zasto-
sowanie widelca zgryzowego z odpowiednimi urządzeniami fir-
my Dentsply-Sirona (Galileos, Ortho-PHS XG-3D oraz Orthophos 
SL) oraz kilku innych producentów. Elementy te są niezbędne do 
jednoznacznego pozycjonowania i stabilizacji widelca.

Artykuł był wcześniej publikowany w ICOI Orale Implantologie 
1/2017 s. 12-18
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W pierwszej części artykułu opisane zostały etapy postępowania 
objaśnienia pacjentowi przebiegu leczenia do wykonania trój-
wymiarowego badania radiologicznego z uwzględnieniem mar-
kerów referencyjnych. Część 2 poświęcona jest opisowi wyniku 
badania CBCT, planowaniu zabiegu implantacji oraz produkcji 
szablonu na podstawie uzyskanych parametrów.

Oferta programów komputerowych umożliwiających planowanie 
i symulację leczenia implantologicznego rozrosła się w ciągu kilku 
ostatnich lat do tego stopnia, że niemal niemożliwe jest zapozna-
nie się ze wszystkimi znajdującymi się na rynku produktami. Pro-
ducenci aparatów szybko się zorientowali, że wprowadzenie do 
sprzedaży dopracowanego sprzętu ma sens jedynie wtedy, jeśli 
równocześnie zaoferuje się klinicystom kompatybilne narzędzia 
umożliwiające całościowe podejście do planowania i leczenia 
(polegającego najczęściej na wszczepieniu implantów). Nierzad-
ko twórcy oprogramowania skupiają się na jednym, konkretnym 

Implantologia oparta na szablonach, cz. 2
Od CBCT do szablonu implantologicznego

ass. prof. dr med. dent. Elmar Frank2 dr med. dent. Norbert Frank1, dr med. 
dent. Robert Frank2, ass. prof. dr med. dent. Sigrid Frank Besigheim2 dr med. 
med. dent. Dietmar Frank2

kontakt:
1, 2 Frank Zahnärzte Bahnhofstraße 16/2 
74354 Besigheim
www.drfrank.de
info@drfrank.de
1Wiceprezydent oraz Dyrektor Techniczny ICOI Europe 

Słowa kluczowe: 
nawigacja implantologiczna, szablon implantologiczny, planowanie 3D 
Key words:
implant guided surgery,  3D planning 

Implant Dentistry based on templates, part 2
From CBST to surgical template

 Streszczenie

Oparty na zasadach protetyki, minimalnie inwazyjny cyfrowy protokół postępo-
wania implantologicznego bazujący na trójwymiarowej diagnostyce radiologicznej 
oraz stworzonych na jej podstawie szablonach lub innych technikach nawigacyj-
nych. Cechą wspólną wszystkich tego typu metod jest poprzedzająca leczenie ra-
diodiagnostyka 3D, multimedialny system punktów referencyjnych umożliwiający 
wykonywanie pomiarów i wyznaczanie współrzędnych, program do wynikającego 
z pomiarów określania położenia implantów, sprzęt umożliwiający przeniesienie 
tychże wyników na konkretną sytuację kliniczną oraz odpowiednie oprzyrządowa-
nie.    

Abstract

Der prothetisch orientierte, minimal-invasive Implantologieworkflow setzt die 
Anwendung 3-D-bildgebender Verfahren und darauf basierender Schablonen- 
beziehungsweise Navigationstechniken voraus. Gemeinsame Merkmale aller 
dieser Techniken sind die der Planung zugrundeliegende 3-D-Bildgebung, ein me-
dienübergreifendes, übertragbares Referenzsystem für Messungen und Koordinat-
en, ein Planungssystem zur Ermittlung der darauf referenzierten Implantatkoor-
dinaten, ein Vehikel zur Umsetzung der Koordinaten in die konkrete OP-Situation 
sowie ein hierfür geeignetes Instrumentarium.
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systemie szablonów implantologicznych - Software staje się w pe-
wien sposób pomocą marketingową w sprzedaży szablonów. Ma 
to miejsce na przykład w przypadku firm Simplant, Nobel Biocare, 
Denstply Sirona itd. (promowane przez producentów linie szablo-
nów to odpowiednio SurgiGuides, Nobel- Guides oraz Sicat). 

Ilość funkcji oferowanych przez poszczególne oprogramowania 
może przytłaczać: umożliwiają one wizualizację implantów, łącz-
ników oraz przebiegu nerwów, symulują zabieg podniesienia dnia 
zatoki szczękowej czy augmentacji kości, szacują objętość tkanki 
kostnej potrzebnej do odbudowy ubytku, ukazują wirtualne uzę-
bienie, dzielą obraz na rozmaite segmenty i wiele innych funkcji. 
Opisane programy wywierają co prawda na użytkowniku duże 
wrażenie, jednak do wyznaczenia jednoznacznej pozycji plano-
wanego implantu wystarczają jedynie 4 wymienione poniżej 
funkcje:   
• miejsce implantacji (miejsce, w którym wchodzimy wiertłem 

w kość wyrostka, czyli później miejsce kształtowania profilu 
wyłaniania) 

• kierunek wprowadzania wiertła i tym samym nachylenia im-
plantu

• wielkość angulacji wiertła i tym samym stopień nachylenia 
implantu

• głębokość, na którą wprowadzone zostanie wiertło i odpo-
wiednio długość wszczepu

W związku z tym, każdy program komputerowy umożliwiający 
wyznaczenie i wykorzystanie czterech wymienionych powyżej 
wartości wystarcza do stworzenia poprawnego geometrycznie 
planu wprowadzania implantu. Aby zobrazować powyższą tezę 
posłużymy się analogią pochodzącą z lotnictwa: zadaniem pilota 
jest bezpieczne sprowadzenie samolotu na ziemię. Aby tego do-
konać potrzebna jest mu znajomość czterech wytycznych:  
• miejsce, w którym samolot ma wylądować
• kierunek lotu (w warunkach idealnych zgodny z kierunkiem 

pasa do lądowania...)
• stopień nachylenia samolotu (zwykle od 3 do 4 stopni w sto-

sunku do płaszczyzny horyzontalnej)
• długość pasa do lądowania (w warunkach idealnych powinna 

być dłuższa niż maksymalna droga hamowania samolotu...)

Zadanie implantologa przedstawia się podobnie. Jedyną różnicą 
jest pracowanie wiertłem, a nie prowadzenie samolotu. Lokaliza-
cja łoża implantu odpowiada punktowi lądowania, kierunek na-
chylenia wiertła - kierunkowi lotu w przestrzeni, wymiar angulacji - 
kątowi nachylenia samolotu, a głębokość, na którą wprowadzone 

Ryc. 1 Cztery parametry wystarczające do wyznaczenia jednoznacznej pozycji implantu.

Ryc. 2 Analogie z dziedziny lotnictwa: punkt lądowania, nachylenie, tor, długość pasa do lądowania odpowiadają w implantologii 
miejscu przyłożenia wiertła, kierunkowi i stopniu jego nachylenia oraz głębokości opracowanego łoża wszczepu.
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ma zostać wiertło, długości pasa do lądowania. Podsumowując, 
każdy implantolog mógłby latać, jeśli tylko umiałby wprowadzić 
wspomniane współrzędne geometryczne w życie (uwaga: zasto-
sowanie standardowego, niemalże pionowego nachylenie wier-
tła implantologicznego nie jest wskazane w lotnictwie...) 

Decydującym czynnikiem dla obu wymienionych dziedzin jest 
dysponowanie wspólnym, powtarzalnym systemem referencyj-
nym: w lotnictwie jest nim układ współrzędnych geograficznych, 
mapy, wskazujące północ kompasy i urządzenia w kokpicie, odno-
szące się do poziomu morza określenia wysokości oraz opisujące 
położenie obiektów w płaszczyźnie poziomej szerokości i długo-
ści geograficzne względem równika oraz południka 0. Podobnie 
w implantologii potrzebny jest nam wspólny system referencyj-
ny, który jednoznacznie określa "współrzędne" danego pacjenta. 
W przypadku naszego zespołu takim systemem odniesienia jest 
widelec zgryzowy z wbudowanymi markerami referencyjnymi 
(patrz: część 1 artykułu).
 
 „Rysowanie mapy“, czyli planowanie implanto-
logiczne

Jak wspomnieliśmy powyżej, każde oprogramowanie umożliwia-
jące pomiar odcinków i kątów na trójwymiarowym obrazie zasad-
niczo wystarcza do zaplanowania leczenia implantologicznego  
w 3D. Tylko nieliczne programy oferują możliwość dowolnego 
eksportu i dalszego wykorzystania wyznaczonych danych. Z tego 
powodu zdecydowaliśmy się wykorzystać do opisanego przypad-
ku i przedstawić Państwu dostępny bezpłatnie w Internecie pro-
gram BlueSkyPlan (Producent: BlueSkyBio).  

Wirtualne wszczepy, jak to zwykle ma miejsce w programach tego 
typu, wybrane zostają za pomocą kursora z biblioteki implantów. 
Następnie umieszcza się je na obrazie trójwymiarowym w miej-
scach o protetycznie strategicznym znaczeniu. Umieszczone  

w widelcu zgryzowym markery referencyjne są bardzo dobrze 
widoczne na zdjęciach CBCT, nawet tych wykonanych z zastoso-
waniem niskiej dawki promieniowania (Ryc. 3).

Producent opisanego programowania umieścił w nim na nasze 
życzenie moduł umożliwiający automatyczne wykrywanie mar-
kerów referencyjnych i eksport danych. Moduł ten rozpoznaje 
opisane w części pierwszej artykułu umieszczone na widelcu 
zgryzowym punkty i eksportuje odnoszące się do nich względne 
współrzędne wszystkich zaplanowanych implantów, ukazując je 
w postaci tekstu. Eksportowane dane zawierają między innymi 
współrzędne położonego najbardziej wierzchołkowo i koronowo 
punktu każdego z implantów w płaszczyznach x, y i z, opisując 
w ten sposób położenie przestrzenne i nachylenie wszczepów  
w odniesieniu do markera referencyjnego nr 4, umieszczonego 
centralnie w przednim odcinku uniwersalnego widelca zgryzo-
wego (Ryc. 4 i 5).

Skrócony przegląd systemów szablonów

Decydującym kryterium różnicującym rozmaite systemy nawi-
gacyjne jest sposób przenoszenia opisanych powyżej współ-
rzędnych na sytuację kliniczną w ustach pacjenta. Systemy te 
klasyfikowane są na podstawie różnych twarzowych punktów 

Ryc. 3 Ujęcie z programu BlueSkyPlan: obraz 3D (lewy dolny róg) oraz widok w płaszczyźnie osiowej (prawy górny róg) ukazują popraw-
nie rozpoznane markery referencyjne, które są bazą do wyznaczenia poprawnej pozycji implantów. 

Ryc. 4 Przykład wyeksportowanych przez program BlueSkyPlan 
danych współrzędnych
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odniesienia. 
W zależności od tego, czy przenoszenie informacji odbywa się na 
drodze optycznej, akustycznej czy dotykowej rozróżnia się:
- systemy nawigacyjne (zwane również nawigacją online)
- systemy szablonów (zwane także nawigacją offline)

Szablon składa się z następujących elementów funkcjonalnych:
• część podpierająca, stabilizowana na elementach anatomii 

pacjenta (podstawa szablonu)
• elementy prowadzące wiertła/sondy/implanty (cylindry pro-

wadzące, nawierty, sztyfty)
• elementy referencyjne (wspólny system odniesienia dla pro-

cedur obrazowania, planowania i tworzenia szablonów)

Produkcja podstawy szablonu może odbywać się na drodze:
• cyfrowej
• addycyjnej (np. za pomocą druku 3D, stereolitografii, przy-

kład: SurgiGuides, Nobelguides)
• subtrakcyjnej (szlifowanie, frezowanie, przykład: Cerec Guide 

I lub II)
• analogowej (przykładowo poprzez nanoszenie i formowanie 

płytek ze światłoutwardzalnego materiału złożonego na mo-
delach, np. GPI Guide)

Przeniesienie pozycji implantów z programu na szablon (a jed-
nocześnie współrzędnych dotyczących osi, kierunku i głębokości 
prowadzenia wiertła) w odniesieniu do wspólnego systemu refe-
rencyjnego może odbywać się:
• domyślnie (elementy prowadzące planowane są razem  

z ogólną geometrią podstawy szablonu i wspólnie z nią pro-
dukowane) 

• bezpośrednio (niezbędne współrzędne eksportowane są 
bezpośrednio z programu komputerowego)

• analogowo (elementy prowadzące pozycjonowane są  
w sposób analogowy, przykład: 3-D-Finder)

• cyfrowo (elementy prowadzące tworzone są w sposób 
umożliwiający sterowanie kontrolowanej komputerowo 
wiertarki)

Podparcie podstawy szablonu o elementy anatomii pacjenta na-
stępuje na:
• zębach (tooth-based)
• błonie śluzowej jamy ustnej (mucosa-based)
• kości (bone-based)
• w sposób kombinowany (kombinacja powyższych metod)

System szablonów GPI

W naszej klinice stosowane są aktualnie głównie szablony nale-
żące do systemu GPI. Stosując przytoczoną powyżej klasyfikację 
można go określić mianem systemu nawigacji offline z wytwa-
rzanymi analogowo i podpartymi w sposób kombinowany sza-
blonami ze współrzędnymi pozycjonowania przenoszonymi 
bezpośrednio w sposób cyfrowy. Opis ten wydaje się być skom-
plikowany, jednak w rzeczywistości system ten stanowi po prostu 
połączenie najlepszych cech procedur analogowych z zaletami 
świata cyfrowego. 

Analogowe przygotowanie podstawy szablonu z płytki świa-
tłoutwardzalnego kompozytu (Triad) na zwyczajnym, znanym 
w każdym gabinecie stomatologicznym modelu sytuacyjnym, 
jest procedurą możliwą do przeprowadzenia w każdej pracow-
ni technicznej, oszczędzającą czas i środki oraz przypominającą 
formowanie płytek woskowych do pobierania zwarcia. Podstawa 
ta może zresztą służyć jako taka płytka w późniejszych etapach 
leczenia.  

Przygotowana manualnie podstawa szablonu montowana jest 
wraz z modelem gipsowym na stoliku transferowym i - za pomo-
cą indywidualnie dopasowanego do zgryzu pacjenta widelca- 
mocowana jest w specjalnie do tego celu skonstruowanej 5-cio 
osiowej wiertarce (Ryc. 6).
Współrzędne implantu (eksportowane z software do planowania) 
wgrywane są do oprogramowania wiertarki i sterują jej częścią 

Ryc. 5 Środek markera nr 4 ulokowanego centralnie z przodu 
szablonu stanowi punkt zerowy całkowitego systemu wylicza-
nych współrzędnych.

Ryc. 6 Pozycja modelu, a co za tym idzie podstawy szablonu, 
przenoszona jest na stolik transferowy za pomocą uniwersal-
nego widelca zgryzowego. 

P L A N O W A N I E  W  I M P L A N T O L O G I I



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok IX nr 2 (18) 201894

pracującą tak, że odpowiednie otwory preparowane są w podsta-
wie szablonu (lub na życzenie operatora o 10 mm głębiej, w głąb 
modelu gipsowego) w optymalnej pozycji i nachyleniu (Ryc. 7).

Następnie, w wywierconych w szablonie otworach umieszczo-
ne zostają cylindry prowadzące. Gwarantują one optymalne pod 
względem kierunku, stopnia nachylenia i - dzięki specjalnemu 
ogranicznikowi - głębokości prowadzenie wiertła implantologicz-
nego (Ryc. 8).

Cylindry te wykazują kilka charakterystycznych cech (Ryc. 9):  
zewnętrzny gwint (podwójny lewy gwint) daje operatorowi 
możliwość opuszczenia rurki prowadzącej aż do kontaktu z oko-

stną (po zaznaczeniu miejsca implantacji i wycięcia śluzówki za 
pomocą sztancy). Zapewnia to mocne zakotwiczenie szablonu  
w częściowo lub całkowicie bezzębnych odcinkach wyrostka zę-
bodołowego.

W ten sposób możliwe jest wykorzystanie zalet zarówno szablo-
nów podpartych śluzówkowo (minimalnie inwazyjne postępo-
wanie kliniczne, brak konieczności obnażania dużej powierzchni 
okostnej), jak i tych o podparciu kostnym (stabilna pozycja sza-
blonu).

Nacięcia boczne zapewniają łatwe wprowadzenie dopasowane-
go do przekroju rurki wiertła implantologicznego pod pewnym 
kątem (patrz: kolejny artykuł) w trudno dostępnych miejscach  

Ryc. 7 Wykonywanie nawiertów za pomocą wiertarki GPI. Głę-
bokość nawierconego otworu może zostać przedłużona o do-
datkowe 10 mm w głąb modelu, co umożliwia zamontowanie 
w nim analogu implantu (np. w celu przygotowania protetycz-
nego uzupełnienia tymczasowego przez zabiegiem).

Ryc. 8 Tytanowe cylindry GPI służące jako prowadnice dla wier-
tła implantologicznego  

Ryc. 9 Cylindry prowadzące GPI z podwójnym lewym gwintem na powierzchni zewnętrznej, nacięciami bocznymi, podwójnym pro-
wadzeniem wiertła i wewnętrznym heksem 
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z niewielką ilością przestrzeni w płaszczyźnie pionowej. 
Podwójne prowadzenie wiertła (na jego końcu, jak i u nasady) 
gwarantuje jego precyzyjne pozycjonowanie. Dodatkowo, rurka 
prowadząca może zostać usunięta i ponownie wprowadzona do 
szablonu za pomocą jednego ze znajdujących się w różnych kase-
tach implantologicznych kluczy z wewnętrznym heksem o średni-
cy 2,35mm. Tak przygotowany szablon po dezynfekcji/sterylizacji 
gotowy jest to zastosowania w jamie ustnej pacjenta (Ryc. 10).

Ryc. 10 Szablon z wbudowanym cylindrem prowadzącym

Kolejny artykuł tej serii dotyczył będzie klinicznego zastosowania 
szablonów implantologicznych oraz odbudowy protetycznej 
na wprowadzonych z ich pomocą implantach. Wszystkie kroki 
opisanego postępowania oraz wykaz materiałów dostępne są  
w formie multimedialnej na naszej platformie e-learningowej pod 
adresem: www.dental-users.com
Zainteresowanym opisanym tematem kolegom oferujemy 
wsparcie w planowaniu i konstrukcji szablonów jak i pomoc  
w nawiercaniu otworów w podstawie szablonu. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji prosimy o kontakt. 

Artykuł był wcześniej publikowany w ICOI Orale Implantologie 
3/2017 s. 6-10
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W poprzednich dwóch częściach poniższego artykułu przedsta-
wione zostały kolejne kroki praktykowanego przez autorów proto-
kołu postępowania implantologicznego - od opartego na punk-
tach referencyjnych trójwymiarowego badania radiologicznego, 
poprzez jego opis, aż do wykonania opartego na powyższym 
szablonu. Kolejna część serii koncentruje się na samym zabiegu 
implantacji z zastosowaniem tak przygotowanego szablonu.  

Parametry uzyskane na podstawie trójwymiarowego badania 
radiologicznego zostały podczas konstrukcji szablonu przekształ-
cone z postaci cyfrowej w analogową. Zgodnie z filozofią „Bac-
kward-Planning“ (Planowania wstecznego), pożądana protetycz-
nie pozycja i oś nachylenia implantów reprezentowane są na tym 
etapie poprzez cylindry prowadzące osadzone w części głównej 
szablonu.   
Jak wspominaliśmy w drugiej części artykułu, szablonem z wy-
boru w wielu z naszych przypadków klinicznych jest należący do 
systemu GPI z wprowadzonymi cylindrami prowadzącymi (Ryc. 1)

Implantologia oparta na szablonach, cz. 3
Czas i energia zainwestowane w planowanie przynoszą korzyści na dalszych etapach 
leczenia

ass. prof. dr med. dent. Elmar Frank2 dr med. dent. Norbert Frank1, dr med. 
dent. Robert Frank2, ass. prof. dr med. dent. Sigrid Frank Besigheim2 dr med. 
med. dent. Dietmar Frank2

kontakt:
1, 2 Frank Zahnärzte Bahnhofstraße 16/2 
74354 Besigheim
www.drfrank.de
info@drfrank.de
1Wiceprezydent oraz Dyrektor Techniczny ICOI Europe 
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Implant Dentistry based on templates, part 3

Streszczenie

Oparty na zasadach protetyki, minimalnie inwazyjny cyfrowy protokół postępo-
wania implantologicznego bazujący na trójwymiarowej diagnostyce radiologicznej 
oraz stworzonych na jej podstawie szablonach lub innych technikach nawigacyj-
nych. Cechą wspólną wszystkich tego typu metod jest poprzedzająca leczenie ra-
diodiagnostyka 3D, multimedialny system punktów referencyjnych umożliwiający 
wykonywanie pomiarów i wyznaczanie współrzędnych, program do wynikającego 
z pomiarów określania położenia implantów, sprzęt umożliwiający przeniesienie 
tychże wyników na konkretną sytuację kliniczną oraz odpowiednie oprzyrządowa-
nie.    

Abstract

Der prothetisch orientierte, minimal-invasive Implantologieworkflow setzt die 
Anwendung 3-D-bildgebender Verfahren und darauf basierender Schablonen- 
beziehungsweise Navigationstechniken voraus. Gemeinsame Merkmale aller 
dieser Techniken sind die der Planung zugrundeliegende 3-D-Bildgebung, ein me-
dienübergreifendes, übertragbares Referenzsystem für Messungen und Koordinat-
en, ein Planungssystem zur Ermittlung der darauf referenzierten Implantatkoor-
dinaten, ein Vehikel zur Umsetzung der Koordinaten in die konkrete OP-Situation 
sowie ein hierfür geeignetes Instrumentarium.

Dietmar Frank2 Norbert Frank1 Sigrid Frank Besigheim2 Robert Frank2Elmar Frank2
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Stosownie do tego posługujemy się specjalnie dopasowanym do 
cylindrów zestawem wierteł GPI, składającym się jedynie z jedne-
go wiertła pilotującego i jednego teleskopowego (Ryc. 2). Wiertło 
pilotujące ma średnicę 1,5 mm i dostępne jest w różnych długo-

ściach (część pracująca o długości 8, 10, 11.5, 13, 16 mm), co daje 
możliwość wyboru odpowiedniego wiertła w zależności od pla-
nowanej głębokości wprowadzania implantu (Ryc. 3). 
Wiertło teleskopowe GPI wyposażone jest na końcu części pracu-

jącej w ruchomy pin prowadzący o średnicy 1,5 mm, który wy-
suwa się z jego obudowy na długość do 6 mm. Zadaniem pinu 
jest odnalezienie wypreparowanej przez wiertło pilotujące drogi  
i dalsze prowadzenie wiertła teleskopowego w wyznaczonym ka-
nale kostnym. Wbudowana w konstrukcję wiertła sprężynka po-
woduje cofnięcie pinu do środka obudowy teleskopu pod wpły-
wem oporu związanego z osiągnięciem dna wypreparowanego 
łoża implantu. Pin zaopatrzony jest w nietnącą końcówkę, dzięki 
czemu operator wyczuwa moment osiągnięcia pełnej głębokości 
roboczej bez obaw o niepotrzebne jej przekroczenie (Ryc. 4).

Maksymalna średnica wiertła teleskopowego wynosi 3,4 mm, 
dzięki czemu możliwe jest użycie go do preparacji łoża i wprowa-
dzenia implantów o średnicy od 3,7 mm do około 4,3 mm i długo-
ści 16 mm. Strukturą prowadzącą wiertło pilotujące jest wbudo-
wany w podstawę szablonu cylinder (patrz: przegląd szablonów 
w części drugiej artykułu), strukturą prowadzącą docelowe wiertło 
teleskopowe jest kanał w tkance kostnej opracowany przez wier-
tło pilotujące. W ten właśnie sposób odbywa się minimalnie inwa-
zyjne, oparte na szablonie przygotowanie łoża implantologiczne-
go za pomocą jedynie dwóch wierteł. 
Poniżej podany został protokół postępowania w kilku krokach 

przy prostej implantacji, niewymagającej augmentacji czy innych 
specjalnych przygotowawczych zabiegów chirurgicznych:
• oznaczenie miejsca docelowej implantacji 
• odsłonięcie okostnej przy pomocy sztancy lub płata śluzów-

Ryc. 1 Szablon z osadzonym cylindrem prowadzącym GPI na 
modelu gipsowym

Ryc. 2 Analogie z dziedziny lotnictwa: punkt lądowania, nachylenie, tor, długość pasa do lądowania odpowiadają w implantologii 
miejscu przyłożenia wiertła, kierunkowi i stopniu jego nachylenia oraz głębokości opracowanego łoża wszczepu.
Ryc. 2: Wiertło pilotujące GPI w tunelu prowadzącym GPI, wiertło teleskopowe GPI z regulowanym pinem prowadzącym

Ryc. 4: Wiertło teleskopowe GPI z ruchomym, nietnącym pinem prowadzącym, służącym do odnalezienia wypreparowanego łoża 
implantu i dalszego prowadzenia w nim wiertła pilotującego. 

ryc. 3ryc. 2
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kowo-okostnowego
• zastosowanie wiertła pilotującego
• poszerzenie łoża implantu (w zależności od dalszych kro-

ków)
• ostateczne opracowanie łoża
• wprowadzenie implantu
• aplikacja śruby zamykającej implant
• zaopatrzenie pola zabiegowego szczelnym szwem (jeśli ko-

nieczna była preparacja płata śluzówkowo-okostnowego) 
(Ryc. 5 do 10)

Zastosowanie opisanego uproszczonego protokołu oczywiście 
nie jest możliwe w każdej sytuacji klinicznej. Jeśli na przykład wy-
magana jest augmentacja kości, proponowana jest następująca 

jego modyfikacja: wstępne opracowanie łoża implantu przez 
przezśluzówkowe wprowadzenie wiertła pilotującego przy uży-
ciu szablonu, a następnie opracowanie płata śluzówkowo-okost-
nowego i dalsze postępowanie chirurgiczne zgodne z wybranym 
protokołem. W przypadku takim - dzięki zastosowaniu szablonu 
- operator nadal ma możliwość śródoperacyjnej kontroli optymal-
nej pod względem protetycznym pozycji implantu. 
Jeśli zaplanowane jest wprowadzenie implantów o większym 
przekroju możliwe jest dodatkowe, finalne opracowanie wstęp-
nie przygotowanego przy użyciu wiertła teleskopowego łoża za 
pomocą wierteł należących do danego systemu implantologicz-
nego. Podobne postępowanie proponowane jest w przypadku 

implantów o standardowej średnicy, osadzanych w wyjątkowo 
twardej tkance kostnej, gdzie samo jej rozparcie poprzez elemen-
ty tnące trzonu implantu nie wystarcza do optymalnego posze-
rzenia łoża bez przekroczenia dopuszczalnej wartości momentu 
obrotowego. W takim wypadku zaleca się ostateczne opracowa-
nie tkanki kostnej przy użyciu odpowiedniego wiertła (lub gwintu 
tnącego), należącego do stosowanego zestawu implantologicz-
nego.     
Zalety minimalistycznej sekwencji wierteł GPI wydają się być 
oczywiste: mniej niezbędnych elementów to łatwiejsze zarządza-
nie instrumentami i oszczędzający czas protokół sterylizacji kasety 
zabiegowej. 
Ponieważ prowadzone przez szablon wiertło pilotujące przecho-

dzi przez cylinder zarówno w okolicy nasady trzonu (o przekro-
ju 2,35mm), jak i przy części pracującej (o średnicy 1,5mm) na 
długości około 2 mm oznacza to de facto skrócenie jego części 
tnącej o wspomniane 2 mm, jeśli stosowane jest ono w połącze-
niu z cylindrem prowadzącym. Fakt ten należy wziąć pod uwagę  
w przypadku opracowywania łoża implantologicznego bez uży-
cia szablonu (czy też cylindra prowadzącego) - osiągana przez nie 
długość robocza jest wtedy dłuższa o podane 2 mm. Z tego po-
wodu na opakowaniu wierteł znajdują się dwie wartości: efektyw-
na długość robocza z oraz bez uwzględnienia wymiarów cylindra 
prowadzącego.  
Wiertła pilotujące dostarczane są w stanie niesterylnym. Zaleca się 

Ryc. 5: Wiertło pilotujące GPI tuż przed wprowadzeniem go do cylindra prowadzącego
Ryc. 6: Wstępne opracowanie łoża implantu za pomocą wiertła pilotującego GPI
Ryc. 7: Wiertło teleskopowe GPI przed wprowadzeniem go do wstępnie przygotowanego kanału kostnego
Ryc. 8: Poszerzenie łoża implantu za pomocą wiertła teleskopowego GPI 

ryc. 5 ryc. 6

ryc. 8ryc. 7
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umieszczenie ich w kasecie zabiegowej i sterylizację wraz z innymi 
znajdującymi się w niej instrumentami. Wiertła teleskopowe prze-
znaczone są dla jednego pacjenta oraz dostępne są w sterylnym 
opakowaniu. Ze względu na trudno dostępne miejsca w obszarze 
pinu i sprężynki nie jest możliwe skuteczne ich oczyszczenie i po-
nowna sterylizacja, z tego względu - według aktualnie obowiązu-
jącej ustawy o wyrobach medycznych - traktowane są one jako 
instrument jednorazowego użytku (Ryc. 11).

Przy porównaniu systemu szablonów GPI z innymi dostępnymi 
na rynku uwidaczniają się poniżej wymienione różnice w "filozofii" 
każdego z nich, ale i złożoność systemu GPI.
Niektóre systemy umożliwiają prowadzenie nie tylko wiertła pi-
lotującego, ale także wszystkich następujących po nim wierteł 
o zwiększających się średnicach. W pojedynczych przypadkach 
możliwe jest nawet wprowadzenie przez szablon implantu. Za-
leta ta okupiona jest jednak ceną w postaci złożoności całego 
systemu: cylindry prowadzące szablonu muszą być na tyle duże, 
aby zmieściło się w nich wiertło implantologiczne o największej 
średnicy lub nawet implant wraz z narzędziem transferowym. 
Dopasowanie średnicy cylindra do wierteł o mniejszym przekroju 
odbywa się poprzez umocowanie odpowiedniego rozmiaru pier-
ścieni redukujących wolną przestrzeń w samym cylindrze lub na 
wiertle (uwaga! ryzyko aspiracji! Pierścienie należy zabezpieczyć za 
pomocą nici dentystycznej). W obu przypadkach konieczne jest 
zaopatrzenie kasety zabiegowej w wiele nowych, drobnych ele-
mentów, co może łatwo spowodować chaos. 
W imię sprawiedliwości dodać jednak należy, że systemy takie 

umożliwiają od początku do końca bardziej rygorystyczne prze-
strzeganie zaplanowanego przebiegu terapii niż w przypadku 
protokołów opartych na użyciu szablonów jedynie częściowo. 
Podsumowując, każda metoda implantacji z zastosowaniem 
szablonów przewyższa protokoły implantacyjne "z wolnej ręki" 
pod względem dokładności wprowadzania wszczepów i, co za 
tym idzie, ich użyteczności protetycznej. Wysiłek włożony w fazę 
planowania skutkuje zabiegiem krótszym, mniej inwazyjnym oraz 
bezstresowym zarówno dla pacjenta jak i dla operatora.
Wybór systemu szablonów i techniki postępowania, które najle-
piej odpowiadają indywidualnym preferencjom i zdolnościom 
operatora oraz konkretnemu przypadkowi klinicznemu pozostaje 
odpowiedzialnością lekarza prowadzącego.

Wszystkie kroki opisanego postępowania oraz wykaz materia-
łów dostępne są w formie multimedialnej na naszej platformie 
e-learningowej pod adresem: (www.dental-users. com). Zainte-
resowanym opisanym tematem kolegom oferujemy wsparcie  
w planowaniu i konstrukcji szablonów, jak i pomoc w nawierca-
niu otworów w podstawie szablonu. W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji prosimy o kontakt.

Artykuł był wcześniej publikowany w ICOI Orale Implantologie 
4/2017 s. 6-9

Ryc. 9: Implant Revois przed wprowadzeniem 
Ryc. 10: Zaopatrzenie minimalnie inwazyjnego płata śluzówkowo-okostnowego (minimalne nacięcie na szczycie wyrostka zębodoło-
wego pomiędzy zębami sąsiadującymi z luką, brak nacięć odbarczających) szczelnym szwem 
Fotos: FranK Zahnärzte         

Ryc. 11: Sterylnie zapakowane wiertło teleskopowe GPI jako narzędzie przeznaczone dla jednego pacjenta.

ryc. 9 ryc. 10
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Odkrycia neuropsychologiczne stają się coraz bardziej zaawanso-
wane i przekazują wiedzę na temat tego, jakie rejony mózgu są 
aktywne w rozmaitych sytuacjach. Pokazują także, w jaki sposób 
wykorzystać tę wiedzę do tego, by działać efektywniej, obniżyć 
poziom stresu i poczuć, że odzyskujemy kontrolę nad rzeczywi-
stością. 
W tym artykule chcemy zwrócić uwagę na to, jakie wskazówki 
dla naszej codziennej efektywności i poczucia równowagi, płyną  
z badań neuropsychologicznych. Przyjrzymy się strukturze mó-
zgu, która warunkuje sposób naszego działania, czyli korze przed-
czołowej. Pokażemy, w jaki sposób zarządzić jej aktywnością tak, 
by wspierała nasze działania. W dużej części odnosimy się do 
książki Twój mózg w działaniu napisanej przez Davida Rocka, która 
jest niezwykłą skarbnicą wiedzy (autor wykonał imponującą pracę 
zebrania i zestawienia najnowszych badań neuropsychologicz-
nych), przedstawioną w bardzo przystępny sposób. 

Kora przedczołowa

3 milimetry – taką wielkość ma obszar naszego mózgu odpowie-
dzialny za umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów. Stanowi zaledwie 4-5% objętości mózgu, a ciąży 

Umysł sprzymierzeńcem naszych zamierzeń
Mind – the ally of our actions 
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na niej piekielnie trudne zadanie – ma pomóc nam sprawnie ra-
dzić sobie w trudnych sytuacjach, dokonywać trafnych wyborów  
i logicznie myśleć. Nic dziwnego, że ta pofałdowana, szara sub-
stancja okalająca mózg (tak widzimy to na większości rysunków 
przedstawiających budowę mózgu) czasem jest przepracowana. 
Jest odpowiedzialna za np. planowanie celów, ustalanie prioryte-
tów, przewidywanie konsekwencji, pamięć. Zupełnie naturalnie 
poddalibyśmy się impulsowi ściągnięcia z siebie ubrań w upalny 
dzień (bo przecież jest nam gorąco!), nie umielibyśmy rozwiązać 
problemu (nawet najprostsze opracowanie zęba wymaga szere-
gu skomplikowanych operacji poznawczych). Brakowałoby nam 
kreatywności – nie bylibyśmy w stanie wymyślić przekonywującej 
historyjki, dzięki której żona czy mąż uwierzyliby, że naprawdę zo-
staliśmy dłużej w pracy (a nie wybieraliśmy przez godzinę wyjąt-
kowy prezent na okrągłą rocznicę ślubu).  
Jednym słowem – kora przedczołowa to biologiczne źródło na-
szych świadomych interakcji ze światem. Odgrywa kluczową rolę, 
kiedy nie wystarczy działać automatycznie – należy coś przemy-
śleć, podjąć decyzję, zaplanować, wymyślić rozwiązanie.  W pracy 
lekarza dentysty część czynności i procedur można zautomatyzo-
wać, ale większość wymaga przemyślenia i indywidualnego po-
dejścia. Nie sposób działać na autopilocie przez cały dzień, z każ-

dym pacjentem, a później w ten sam sposób rozmawiać z innym 
lekarzem, rejestratorką i szefem lub pracownikiem praktyki.  
Co z tego dla nas wynika? Przede wszystkim to, że myślenie nale-
ży traktować jak zasób wyczerpywalny, a więc szczególnie cenny. 
Świadome myślenie wymaga energii (glukozy i tlenu pochodzą-
cych z procesów metabolicznych i rozprowadzonych we krwi), 
dużo więcej energii niż czynności zautomatyzowane. Pierwsze 
dowody potwierdzające tę tezę pochodzą już z 1898 roku, z ba-
dań amerykańskiego fizjologa J.C. Welsha. 
W tym kontekście chcemy zwrócić uwagę na kwestie efektywne-
go gospodarowania tym zasobem. 

Priorytet jest priorytetem

Pewnie większość z nas intuicyjnie czuje, albo przeczytała w jakiś 
poradniku o tym, że powinno się owe priorytety wyznaczać. Nie 
zawsze jednak robimy to w świadomy, przemyślny sposób.  Ba-
dania wskazują jednak, że jest to podstawa efektywności naszego 
działania. Dlaczego więc jest to takie trudne?  Odpowiedzi jest kil-
ka, a każda z nich odnosi się do tego, że nasz umysł wcale nie chce 
się męczyć i wybiera strategię działania, która pozwoli mu oszczę-
dzić jak najwięcej zasobów. A ustalenie priorytetów to – jak to ujął 

D. Rock – „żarłoczna bestia”. Wymaga spojrzenia w przyszłość,  
a więc wyobrażenia sobie tego, czego nie ma w pamięci (to jedno 
z wyjaśnień faktu, że ludzie częściej myślą o problemach, które już 
się wydarzyły, niż celach, które pozostają jedynie w sferze umy-
słu i wyobraźni), operowania tymi obrazami, z którymi przecież 
nie mieliśmy jeszcze do czynienia, podjęcia decyzji, planowania, 
korzystania z pamięci, blokowania niektórych myśli. I wszystko to  
w jednym czasie! Trafniejszą metaforą tego, co dzieje się w mó-
zgu, byłby tu wyścig triatlonowy niż obraz osoby spokojnie sie-
dzącej za biurkiem i robiącej nieśpiesznie listę zadań. Czy wstał-
byś w tej chwili i wziął udział w maratonie? Nie? No właśnie, twój 
mózg także wolałby sobie spokojnie posiedzieć...
1. Priorytety należy ustalać ze świeżym umysłem, w momencie, 

kiedy mamy jeszcze dużo energii. Myślimy wtedy jasno i mo-
żemy skupić się nie tylko na tym, co pilnie i łatwo dostępne 
(zalew e-maili, pacjenci, dokumentacja do uzupełnienia, ale 
także na tym, co długofalowo jest istotne. W miarę możliwo-
ści dbaj o to, by pierwszorazowe konsultacje czy skompliko-
wane prace umawiać na początek dnia albo po przerwie. 
Twój umysł jest wtedy maksymalnie wypoczęty i dysponuje 
największymi zasobami.

2. Priorytetem jest ustalenie priorytetu. Ważna jest treść, czyli 
to, co uznajesz za swój priorytet. W przypadku pierwszora-
zowej konsultacji będzie to zaangażowanie i zmotywowania 
pacjenta do przyjścia na badanie, zaangażowanie go do 
podjęcia i kontynuowania leczenia, praca z jego świadomo-
ścią, wykreowanie wizji celu, jakim jest kompleksowe wyle-
czenie. Już wiesz, że wszystkie te operacje wymagają sporo 
„energetycznego paliwa”, którego zasoby są ograniczone. 
Jeżeli pacjent zostanie zalany dużą ilością trudno przyswa-
janych informacji, istnieje realne zagrożenie, że jego kora 
przedczołowa będzie przypominała rozgrzany do czerwo-
ności piec. I zastosuje znane sobie strategie zbijania tempe-
ratury np. blokowanie kolejnych informacji, rozproszenie czy 
umieszczenie w pamięci informacji, by więcej nie przycho-
dzić do miejsca, w którym tak źle się z nią obchodzą.  

Mózg jako sprzymierzeniec

Dzięki wiedzy teoretycznej możemy świadomie obserwować wła-
sny umysł z zewnątrz, zacząć dostrzegać rządzące nim mechani-
zmy i nauczyć się, jak nimi odpowiednio zarządzać.
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1. Zwróć uwagę na swoje „energetyczne paliwo” zużywane 
często na mało znaczące czynności, które odciągają uwagę 
od dużo istotniejszych zadań. Ustal priorytety i skup się na 
najważniejszych rzeczach. Nie chodzi o pilne rzeczy, tylko 
o te ważne, strategiczne. Im więcej poświęcisz na nie czasu, 
tym mniej będzie nagłych pożarów wymagających natych-
miastowego podejmowania działania. 

2. Maksymalnie ogranicz dystraktory przy zadaniach, które 
wymagają pełnej koncentracji. Pracuj z ulubioną asystent-
ką, która daje, a nie zabiera energię, ogranicz dzwoniące te-
lefony, liczbę osób wchodzących do gabinetu, zadbaj, aby 
być w dobrym stanie emocjonalnym, nie myśl o porannej 
sprzeczce z żoną. To wszystko elementy, które bardzo ła-
two zostają „przechwytywane” przez umysł i burzą Twoją 
koncentrację. Dlaczego tak łatwo ulegamy tym myślo-
wym pokusom? Bo nasz mózg odruchowo reaguje na to, 
co jest nowe, automatycznie koncentruje na tym uwagę.  
Czasami wydaje nam się, że koncentracja wymaga wysił-
ku: że musimy się skupić, zebrać siły i wykonać jakąś pracę. 
Większość nowych badań wskazuje jednak, że istotą kon-
centracji jest raczej umiejętność blokowania myśli, które  
w danym momencie nie są ci potrzebne (a które – powiedz-
my to sobie od razu – nie przestaną napływać). Nawet jeżeli 
zrobisz wszystko, by usunąć zewnętrze „rozpraszacze”, to 
nie masz możliwości „wyłączenia” mózgu, który jest bardziej 
niż chętny, by podrzucić ci nieprzyjemne wspomnienie czy 
wizję przyszłości, która nie napawa cię optymizmem.). Całe 
szczęście jesteśmy wyposażeni w swego rodzaju układ ha-
mulcowy, ulokowany w brzuszno-bocznej korze przedczoło-
wej. Jego użycie wymaga jednak energii i zasobów poznaw-
czych, więc nie zadziała, gdy jesteśmy głodni, zmęczeni czy 
przestraszeni. 

3. Wykorzystuj obrazy. Praca z obrazem to podstawa pracy  
z pacjentem. Mówimy o tym dużo i często. Ci, którzy ufają 
naszym słowom, po prostu zaczynają wdrażać to do własnej 
pracy - szybko zauważają rezultaty, więc nie zadają dalszych 
pytań :)

Dla tych, którzy potrzebują naukowego uzasadnienia, z odsieczą 
przychodzą m. in. odkrycia neuropsychologiczne. Używanie ob-
razów pozwala zmniejszyć ilość energii potrzebnej do przetwo-
rzenia informacji. Niemal do znudzenia w tym tekście pojawia się 
informacja, że poszczególne procesy wymagają energii i zużywają 
poznawcze zasoby. Znalezienie sposobu na zwiększenie wydaj-
ności umysłu staje się więc fundamentem rozmowy na temat 
lepszej efektywności działania. Dlaczego tak jest? Obrazy są nie-
zwykle wydajne pod względem ilości informacji. Wyobraź sobie 

swój gabinet. Jesteś w stanie przywołać ogromną liczbę informa-
cji i szczegółów, nie tylko dotyczącą poszczególnych przedmio-
tów i ich właściwości, ale także związaną z relacjami między nimi. 
Wyobraź sobie teraz, że musisz przełożyć te wszystkie informacje 
na słowa. No właśnie, odechciewa się nawet zaczynać. Kolejnym 
krokiem jest przeniesienie obrazów umysłowych na zewnątrz. 
Kiedy narysujesz pacjentowi schematyczny rysunek, pokażesz mu 
obraz jego jamy ustnej na zdjęciu, przedstawisz coś na rysunku 
– zwolnisz swój i jego mózg od przechowywania tych obrazów  
w świadomości. Pomyśl, ile energii i zasobów oszczędzasz! To, dla-
tego, gdy stoimy przed trudnym problemem czy musimy podjąć 
decyzję, często rysujemy bądź zapisujemy coś na kartce. Chodzi 
o to, by usunąć myśli z głowy i przenieść do świata fizycznego 
– „zminimalizować wydatkowanie energii w celu maksymalizowa-
nia wydajności”, jak pisze David Rock. 
4. Eksperymentuj. Poznaj potrzeby energetyczne własnego 

umysłu. Obserwuj, kiedy czujesz się zmęczony i jak to wpły-
wa na twoją pracę, koncentrację, zdolność do podejmo-
wania decyzji. W miarę możliwości podziel swoje zadania 
na bloki pod względem tego, jakiej aktywności umysłowej 
wymagają, a nie ich tematu. Przykładowo, od rana lub po 
przerwie przeznacz czas na wykonanie skomplikowanych 
prac, wymagających kreatywnego myślenia i dokładności. 
Zabiegi, które w dużej mierze wykonujesz automatycznie, 
na poziomie mięśni – ustaw na godziny, kiedy możesz już 
czuć się bardziej zmęczony. 

5.  Upraszczaj i wykorzystuj to, co znane. Im mniej informa-
cji i zmiennych przechowujemy w umyśle, tym łatwiej nam 
przetwarzać informacje i podejmować decyzje. Przypomnij 
sobie wykład, konferencje bądź szkolenie, kiedy miałeś po-
czucie, że nie nadążasz, że twój umysł nie może poradzić 
sobie z natłokiem informacji, nową nomenklaturą i niezna-
nymi pojęciami. Podobnie czuje się pacjent, kiedy zalewasz 
go zbyt wieloma informacjami, wspominasz o „zmianach 
okołowierzchołkowych”, „zapaleniach miazgi zęba”. Nie wia-
domo, kto będzie bardziej zmęczony po takim godzinnym 
wykładzie. Jedno jest jednak pewne – pacjent nie zapamię-
ta tego, co powiedziałeś, nie zrozumie twojego przekazu  
i w efekcie nie zmotywuje się do zmiany nawyków. Nie dla-
tego, że brakuje mu chęci czy inteligencji, ale dlatego, że 
jego pamięć robocza (obszar odpowiedzialny za przetwa-
rzanie bieżących informacji) jest przeciążona. Co więc mo-
żesz zrobić? O posługiwaniu się obrazem pisaliśmy wyżej 
– to podstawa. Oprócz tego musisz uprościć przekazywane 
informacje, odnieść się do świata, który jest znany pacjen-
towi (używaj metafor, języka, który rozumie), zredukować 
swój przekaz do najważniejszych kwestii. Kiedy masz jasno 
ustalony priorytet, jakim jest zmotywowanie pacjenta i po-
szerzenie jego świadomości, nie będziesz mówił o planie 
leczenia, ponieważ on nie jest celem. Jest jedynie środkiem 
prowadzącym do osiągnięcia celu. To rozróżnienie stanowi 
dużą różnicę w wyborze treści rozmowy i argumentów, jakie 
przytaczasz w rozmowie z pacjentem 

6. Nie daj się zwieść mitowi wielozadaniowości. Tak, wielo-
zadaniowość to mit obalony między innymi przez wyniki 
badań neuropsychologicznych. W rzeczywistości możemy 
świadomie skupić się jednocześnie na jednym zadaniu wy-
magającym koncentracji, a tzw. wielozadaniowość to bardzo 
szybkie – i niezwykle męczące – przenoszenie uwagi z jed-
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nej czynności na drugą. Nic dziwnego, że skutkuje skrajnym 
zmęczeniem i głębokim wyczerpaniem umysłowym. Ale 
nie oszukujmy się – czasem jesteśmy zmuszeni żonglować 
wieloma zadaniami jednocześnie. Czy jesteśmy skazani na 
powłóczenie nogami ze zmęczenia i rzucenie się na łóżko za 
każdym razem, gdy wrócimy z pracy po wielozadaniowym 
dniu? Okazuje się, że jest nadzieja. Mamy możliwość auto-
matyzowania i nabywania wprawy (pamiętacie być może 
czasy, kiedy operowanie turbiną wymagało dużego skupie-
nia; podobnie jest z jazdą samochodem i wszelkimi czynno-
ściami, które przechodzą „na poziom mięśni”). Jeżeli musisz 
wykonać 2 czynności jednocześnie, najlepiej łączyć zadania 
umysłowe, wymagające zaangażowania z czynnościami 
utrwalonymi. Warto także w takich sytuacjach umiejętnie 
żonglować kolejnością zadań: naprzemiennie wykonywać 
te, które wymagają skupienia i koncentracji oraz te, które są 
w większej części zautomatyzowane. Pamiętaj, że zarówno 
przenoszenie uwagi z jednej czynności na drugą, jak i wyko-
nywanie dwóch czynności jednocześnie, wiąże się ze spad-

kiem jakości i błędami. A na te – jako lekarz – nie możesz 
sobie pozwolić.

O wnioskach płynących z badań neuropsychologicznych można 
by opowiadać godzinami. To fascynujący obszar badań, który in-
tensywnie się rozwija i rzuca światło na dotychczasową wiedzę. 
Tłumaczy wiele zjawisk psychologiczne, które znaliśmy z doświad-
czenia. Mamy nadzieję, że po lekturze tego tekstu widzisz, w jak 
dużym stopniu wiedza na temat funkcjonowania mózgu prze-
kłada się na spójny obraz efektywnego działania. To jak system 
naczyń połączonych – zmiana jednego elementu pozwala na 
udoskonalenie całego systemu. Przykładowo: oszczędzenie ener-
gii przy wizualizacji pozwala na efektywne przetwarzanie infor-
macji, a ustalenie priorytetów z jednej strony oszczędza energię, 
ukierunkowuje działanie, a także pozwala umiejętnie upraszczać 
i indywidualizować przekaz. W ten sposób czynisz ze swojego 
umysłu sprzymierzeńca w realizacji twoich zamierzeń. Zachęca-
my do czynnego poznawania tego niezwykłego organu. Sami nie 
zamierzamy przestać! 
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Chyba nie ma osoby, która w ostatnich miesiącach nie słyszała-
by o RODO. Niemal każdego dnia przedsiębiorcy byli (i nadal są) 
zasypywani licznymi propozycjami wdrożenia odpowiednich 
środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanym 
przez nich danym osobowych pracowników czy klientów. Nieste-
ty świadomość obowiązków, jakie ciążą na właścicielach firm na-
dal pozostawia wiele do życzenia, podczas gdy znajomość praw 
wśród osób, których dane są przetwarzane stale rośnie. Niniejszy 
artykuł ma za zadanie pokazać, że nie taki diabeł straszny jak go 
malują, a zastosowanie kilku, często gotowych rozwiązań, może 
pomóc ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami niedostoso-
wania się do RODO.

RODO, czyli ujednolicenie przepisów

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobo-
wych z 27 kwietnia 2016 r. wprowadza w tym temacie reguły takie 
same dla wszystkich w całej Unii Europejskiej. Do stosowania za-
sad zgodnych z RODO zobowiązane są także te podmioty, które 

Po co to RODO i czy trzeba się go bać?
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Why do we need GDRP and should we fear it?

Streszczenie

Chyba nie ma osoby, która w ostatnich miesiącach nie słyszałaby o RODO. Niemal 
każdego dnia przedsiębiorcy byli (i nadal są) zasypywani licznymi propozycjami 
wdrożenia odpowiednich środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarza-
nym przez nich danym osobowych pracowników czy klientów. Niestety świadomość 
obowiązków jakie ciążą na właścicielach firm nadal pozostawia wiele do życzenia, 
podczas gdy znajomość praw wśród osób, których dane są przetwarzane stale 
rośnie. Niniejszy artykuł ma za zadanie pokazać, że nie taki diabeł straszny jak go 
malują, a zastosowanie kilku, często gotowych rozwiązań, może pomóc ustrzec się 
przed przykrymi konsekwencjami niedostosowania się do RODO.

Abstract

There are probably very few people who in the recent months have not 
heard about GDRP (General Data Protection Regulation). Business owners 
were (and still are) being inundated with multiple offers of implementing 
the necessary mechanisms of protecting their customers’ personal data 
which they are processing. Unfortunately, the overall awareness of the ob-
ligations which have been bestowed upon business owners leaves a lot to 
be desired, while the knowledge of the introduced laws among those whose 
data are being processed is constantly increasing. This article will show that 
GDRP should not make our blood run cold and that using a few, often ready-
made, solutions can help you protect your business from the consequences 
of not adhering to GDRP regulations.

Dawid Wiśniewski 
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są poza UE, ale korzystają z danych jej obywateli. Głównym zało-
żeniem RODO miało być ujednolicenie oraz ucywilizowanie zasad 
przetwarzania danych. 
Niniejsze rozporządzenie nie wprowadza żadnych rewolucyj-
nych zmian w podejściu do ochrony danych osobowych. I choć 
administrator danych osobowych (dawniej ADO) zmienia się  
w administratora, w miejsce Administratora bezpieczeństwa in-
formacji (ABI) pojawia się Inspektor ochrony danych (IOD), nie ma 
konieczności prowadzenia w dotychczasowej formie Polityki bez-
pieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym  
i nie musimy już zgłaszać zbiorów danych do GIODO to założenie 
nadal jest takie samo jak przy ustawie o ochronie danych osobo-
wych z 1997 r. – pozyskiwać z legalnych źródeł dane osobowe  
i odpowiednio je zabezpieczać przed utratą, zniszczeniem czy 
nieuprawnionym dostępem. 
RODO to akt prawny, który w swoim założeniu nie daje admini-
stratorowi gotowej listy dokumentów lub zabezpieczeń, pozosta-
wiając nieco swobody w kwestii wdrożenia odpowiednich środ-
ków, dzięki którym będzie można wykazać stosowanie przepisów  
o ochronie danych osobowych. Podczas opracowywania unijne-
go rozporządzenia wielokrotnie podkreślano, że ma być to rozpo-
rządzenie uniwersalne, takie, którego zapisy nie stracą na ważno-
ści za 10 czy 20 lat. Tak też można wytłumaczyć, w odróżnieniu od 
dotychczasowych przepisów, które nas obowiązywały, dlaczego 
nie ma kompletnej listy dokumentów, które należy zastosować  
w podmiocie. Każdy administrator musi sam dokonać analizy 
środków technicznych i organizacyjnych, jakie stosuje podczas 
przetwarzania danych osobowych. Wszystkie rozwiązania muszą 
być indywidualnie dostosowane do rodzaju prowadzonej działal-
ności, wielkości podmiotu oraz działań, jakie administrator wyko-
nuje na danych osobowych. 

Obowiązki administratora zgodnie z RODO

Jeżeli chodzi o obowiązek prowadzenia dokumentacji, to  
w RODO można znaleźć informację, że należy prowadzić „rejestr 
czynności przetwarzania” między innymi w zakresie przetwarza-
nia danych szczególnej kategorii (np. danych o stanie zdrowia, 
genetycznych) oraz dla wszelkich czynności na danych osobo-
wych, które nie mają charakteru sporadycznego (np. dotyczących 
obsługi kadrowo-płacowej pracowników). Jak się okazuje nieco 
kłopotu przysparza identyfikacja poszczególnych czynności, lecz  
z pomocą specjalistów i przy odrobinie chęci temat można cał-

kiem sprawnie zorganizować.
W związku z tym, że każdy właściciel firmy ma wiele innych, na 
pewno ważniejszych zadań do wykonania, RODO często staje się 
kolejnym i niestety przykrym obowiązkiem, który narzuca UE. 
Dlatego, aby nie narażać się na niechciane kontrole, oskarżenia 
klientów i pracowników o niestosowanie właściwych przepisów 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, tak ważne jest, 
aby administrator poznał swoje podstawowe obowiązki oraz miał 
wiedzę jak zastosować je w praktyce.
Jednym z nowych obowiązków, na który kładzie się szczególny 
nacisk i wokół którego jest najwięcej zamieszania, jest obowią-
zek informacyjny wobec osób, których dane się przetwarza. Bez 
wątpienia można powiedzieć, że klauzule informacyjne sprawia-
ją sporo trudności, nie tylko administratorom, ale bardzo często 
również Inspektorom ochrony danych – teoretycznie przygoto-
wującym się od 2 lat do pełnienia tej funkcji. Administrator musi, 
zgodnie ze ścisłym instrukcjami wynikającymi z RODO, poinfor-
mować każdą osobę m.in. o tym jakie jej dane posiada, w jakim 
celu je przetwarza, jakie prawa przysługują tej osobie. 
Jeżeli mowa już o prawach, jakie przysługują osobom podającym 
dane osobowe, to RODO wprowadza kilka zasad, które do tej 
pory nie funkcjonowały w polskim prawie: prawo do bycia zapo-
mnianym, prawo żądania usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, 
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. I choć bez wątpienia są to prawa tych osób, to dla ad-
ministratorów często stają się one po prostu kolejnymi obowiąz-
kami, z których musi on zdawać sobie sprawę i w odpowiedni 
sposób reagować na różnego rodzaju wnioski płynące ze strony 
pracowników czy klientów. 
Kwestia pracowników, nadanie im upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych zgodnych z RODO oraz zapewnienia im od-
powiedniej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych to już 
zupełnie inny temat. Niestety, jak w wielu innych przypadkach, to 
czynnik ludzki staje się największym zagrożeniem w trakcie pracy. 
Oczywiście zakładamy, że nikt specjalnie nie będzie udostępniał 
danych Państwa pacjentów, ale tylko odpowiednie przeszkolenie 
personelu ochroni administratora przed przykrymi konsekwencja-
mi i roszczeniami ze strony klientów. Dobrą praktyką administra-
torów, zalecaną jeszcze przez GIODO (Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych – dotychczasowy organ nadzorczy 
zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
jest organizowanie cyklicznych szkoleń dla pracowników. Co do 
zasady - szkolenie powinna przejść każda osoba dopuszczona 
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do przetwarzania danych osobowych. W ostatnim czasie często 
słyszy się o różnych ofertach szkoleniowych i choć Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych dopuszcza korzystanie z doradztwa 
innych podmiotów, to mocno uczula administratorów na baczne 
przyglądanie się ich referencjom. 

IOD – wsparcie?

Jak widać z powyższej części artykułu, ilość zadań i rozwiązań, któ-
re musi wprowadzić administrator jest znacząca. Nie da się ukryć, 
że to tylko ułamek tego co każdy przedsiębiorca musi robić, aby 
działać zgodnie z prawem. W kwestiach RODO pomocne może 
okazać się wsparcie Inspektora ochrony danych wśród obowiąz-
ków którego znajduje się m.in. „informowanie administratora, (…) 
pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 
niniejszego rozporządzenia”, „monitorowanie przestrzegania ni-
niejszego rozporządzenia”. Każdy administrator musi przeanali-
zować czy zgodnie z art. 37 RODO spoczywa na nim obowiązek 
wyznaczenia Inspektora, a jeżeli po analizie okaże się, że nie, to 
biorąc pod uwagę specyfikę swojej działalności może taką osobę 
u siebie wyznaczyć. 

Jeżeli chodzi o branżę medyczną to należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapisy art. 37 pkt 1c, który mówi, że obowiązek wyzna-
czenia IOD ma podmiot wtedy, gdy „główna działalność admi-
nistratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwa-
rzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych,  
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych doty-
czących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa  
w art. 10”. Nie można zapominać, że mimo iż powołanie IOD to  
w niektórych przypadkach obowiązek, a czasem dobrowolna de-
cyzja, to i tak pełną odpowiedzialność za wdrożenie odpowied-
nich środków technicznych i organizacyjnych ponosi administra-
tor. I tutaj kwestia konieczności posiadanie odpowiedniej wiedzy 
zatacza krąg: bo jak administrator ma wiedzieć czy IOD prawidło-
wo mu doradza i wprowadza system ochrony danych? Dlatego 
też apelujemy w tym miejscu do administratorów, aby rozważnie 
wybierali osobę do pełnienia funkcji IOD tzn. sprawdzili jej wiedzę, 
nie tylko z zakresu RODO, ale również ze znajomości przepisów 
branżowych, poprosili o odpowiednie potwierdzenie jego umie-
jętności, a jeszcze lepiej o jego referencje. Tylko wybór odpowied-
niej osoby i umiejętność sprawdzenia jej wiedzy daje gwarancję, 
że administrator może siebie odciążyć w tym temacie.

Odpowiedzialność administratora

Założeniem tego artykułu nie jest strasznie karami, ale warto 
wspomnieć, co grozi za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Jak 
wynika z ankiety przeprowadzonej przez GIODO na początku roku 
największa świadomość przedsiębiorców jest właśnie w zakresie 
wysokości kar przewidzianych zapisami RODO. Zgodnie z art. 83 

pkt 9 RODO „nakładane kary pieniężne muszą być w każdym przy-
padku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”, aby przyniosły 
pożądany efekt i zapobiegły podobnym sytuacjom. 
Wracając do tematu wysokiej świadomości obywateli, należy 
podkreślić, że RODO daje osobom, których dane są przetwarzane 
nowe narzędzie – możliwość wniesienia skargi do organu nad-
zorczego i ubieganie się o odszkodowanie od administratora.  
W opinii ekspertów ten zapis niniejszego rozporządzenia staje się 
najbardziej niebezpieczny, ponieważ mimo najlepszych chęci ad-
ministratora, nie ma on pełnego wpływu na działania osób sobie 
podległych.
W kontekście odpowiedzialności, jaka ciąży na administratorze 
ważną kwestią jest również nadzór nad przypadkami uchybień  
i zagrożeń, a tym samym ich identyfikacja, skuteczne ich moni-
torowanie, analizowanie i zapobieganie kolejnym zdarzeniom 
zagrażającym bezpieczeństwu danych.

Podsumowanie

Pozostając w kręgu medycznym można powiedzieć, że lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Najważniejsze zatem jest, aby każdy ma-
jący dostęp do danych tj. administrator, osoba upoważniona 
do przetwarzania danych miał świadomość, że RODO powstało  
w celu wprowadzenia normalności w pozyskiwaniu i przetwa-
rzaniu danych. Plan wydaje się prosty i tak naprawdę zamknie się  
w 3 etapach: zaplanować, wdrożyć i stosować system prawidło-
wego przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dodać do tego 
szereg gotowych rozwiązań, które proponuje rynek, to cały pro-
ces nie wydaje się już taki straszny, jak na samym początku. 
Do organizacji prawidłowej ochrony danych osobowych należy 
więc podejść spokojnie, bez paniki i przede wszystkim ze zdro-
wym rozsądkiem. Ważne by umieć udowodnić, że administra-
tor realizuje swoje obowiązki zgodnie z ogólnymi wytycznymi 
z uwzględnieniem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych, swojej najlepszej wiedzy i swoich możliwości. Należy 
wykazać zarówno organowi nadzorczemu, jak i osobom, których 
dane się przetwarza, że dbamy o ochronę danych osobowych i że 
osoby te mogą się czuć bezpieczne korzystając z usług podmiotu, 
dla którego temat RODO jest ważny.

Piśmiennictwo

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

[2] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 
poz. 1000),
[3] https://uodo.gov.pl/
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1. Kongres Psychologia w stomatologii
16 czerwca 2018 Stadion Narodowy W Warszawie
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PERIO 2018

 II Konferencja Periodontologiczna Polskiego Towarzystwa Perio-
dontologicznego i Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego odbyła się w dniach 2-3 marca 2018, w Hote-
lu Marriott i Multikine Złote Tarasy w Warszawie.

Pierwszego dnia konferencji, która odbyła się w nietypowym miej-
scu, czyli sali kinowej w CH Złote Tarasy ponad 200 uczestników 
konferencji mogło posłuchać nie tylko wykładów, ale i obejrzeć 
demonstrację technik chirurgicznych w 3D dra Pierpaolo Cortel-
liniego
Regeneracja ubytków śródkostnych. Jak zwiększyć efektywność 
leczenia w przypadku zębów z wątpliwym rokowaniem? Demon-
stracja technik chirurgicznych w 3D. 

W sobotę swoje wykłady zaprezentowali doskonali prelegenci  
z najlepszych ośrodków periodontologicznych na świecie.
prof. Thomas E. Van Dyke
Dysbioza i choroba przyzębia: potencjał dla immunoterapii
prof. Frank Schwarz
Leczenie zapaleń okołowszczepowych – podstawy naukowe  
i procedury kliniczne
prof. Mariano Sanz
Zdrowie jamy ustnej kobiety a ciąża. Leczenie ortodontyczne pa-
cjentów z ciężkim zapaleniem przyzębia 
prof. Alpdogan Kantarci
Interakcje pomiędzy mikrobiomem a gospodarzem w złożonym 
mikrośrodowisku, jako mechanizm zapalenia przyzębia oraz po-
tencjalne cele dla nowych technik leczniczych

Fot. P. Blechman
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IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

W dniach 24-26 maja 2018 w poznańskim hotelu Andersia odbył 
się IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczę-
kowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii,  
w którym udział wzięło ponad 250 uczestników. 
To wyjątkowe wydarzenie zostało objęte patronatem przez Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, prezydent 
Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Rektora Uniwersytetu Medycz-
nego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu- J.M. Prof. dr hab. 
med. Andrzeja Tykarskiego, dziekana Wydziału Lekarskiego II U.M. 
prof. dr hab. med. Zbigniewa Krasińskiego, prezesa Okręgowej 
Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artura de Rosiera 
oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-
-twarzowej dra n. med. Mariusza Szutę.
Komitetowi Naukowemu Kongresu przewodniczył prof. dr hab. n. 
med. Jan Zapała.
Patronat naukowy przyjęło również Europejskie Towarzystwo Chi-
rurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej z Oficerem Edukacyjnym 
Prof. Manlio Galie oraz Strasbourg Osteosynthesis Research Group 
Academy S.O.R.G. i Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.
Już w środę 23 maja we współpracy z Firmą KLS MARTIN zorga-
nizowano przedkongresowy kurs osteosyntezy złamań dolnego  
i środowego piętra szkieletu twarzy. 

Fot. Termedia

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Prezes Towarzystwa 
Krzysztof Osmola.
Bezpośrednio po inauguracji rozpoczęła się pierwsza sesja nauko-
wa, w której wystąpili znakomici prelegenci: prof. Eric Dierks z USA 
i prof. Jong-Woo Choi z Korei Płd. 
Wśród grona zaproszonych Wykładowców znaleźli się również: 
prof. Kazimierz Kobus, prof. Peter Stanko, prof. Manlio Galie,  
dr S. Prabhu, dr A. Gulati i dr R. M. Granizo-Lopez.
W siedmiu sesjach wygłoszono aż 60 referatów, a w sesjach plaka-
towych zaprezentowano ponad 30 prac. Zaproszeni wykładowcy 
przedstawili 8 interesujących prezentacji.
Dwie sesje zorganizowano we współpracy z Europejskim Towa-
rzystwem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej oraz Pol-
skim Towarzystwem Leczenia Twarzy i Czaszki.
W sobotę odbyła się sesja Doktorantów i Rezydentów, w której 
Komisja pod przewodnictwem Oficera Edukacyjnego EACM-
FS prof. M. Galie wybrała trzy najlepsze prezentacje i przyznała 
Stypendia im. Helene Matras.  Nagrodę S.O.R.G zdobył lek. med.  
i dent. R. Radzewski z Poznania.
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PSI DGOI ICOI

Regulamin publikacji prac w czasopi!mie 

„IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA”

W czasopi!mie „Implantologia Stomatologiczna” publikujemy g"ównie artyku"y o charakterze  naukowym, pogl#dowym, kazui-

stycznym, poradnikowym, przypadki z w"asnej praktyki; przedstawiamy nowoczesne technologie i sprawdzone rozwi#zania proble-

mów z jakimi lekarze stykaj# si$ w codziennej praktyce. Interesuj# nas tak%e relacje ze zjazdów, sympozjów, posiedze& naukowych 

krajowych i zagranicznych, a tak%e oceny i recenzje ciekawych publikacji. Istnieje mo%liwo!' publikacji tekstów niezamówionych, 

o ile nie b$dzie to kolidowa"o z aktualnymi planami wydawniczymi.

Autor zobowi#zany jest posiada' wszelkie autorskie prawa osobiste i maj#tkowe do nades"anych materia"ów (tekstów, zdj$', ry-

sunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie mo%e narusza' praw osób trzecich. Artyku"y nie powinny by' wcze!niej publikowane 

w innych tego typu czasopismach; w przypadku gdyby artyku" by" uprzednio publikowany autor obowi#zany jest poinformowa' o 

tym wydawnictwo. 

Po!"dana obj#to$% artyku&u to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12 pkt, format A4, 30 wierszy na 

stronie, interlinia 1,5). W przypadku prac d&u!szych, na mocy indywidualnego porozumienia z autorem, redakcja zastrzega sobie prawo do podzia&u na cz#$ci pub-

likowane w kolejnych numerach.

Teksty powinny by% napisane w edytorach word lub pages i przes&ane na adres redakcji drog" elektroniczn" oraz w formie drukowanej.

Materia& fotograficzny i graficzny w postaci plików JPG, TIFF, PDF, nale!y umieszcza% na serwerze ftp, po uprzednim zg&oszeniu si# do redakcji, celem otrzymania 

danych do logowania. 

Fotografie musz" spe&nia% nast#puj"ce parametry techniczne: rozdzielczo$% min. 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw - roz-

szerzenie .cdr. Rysunki i schematy w formie elektronicznej nale!y umieszcza% w odr#bnym pliku.

W tek$cie nale!y wskaza% miejsca, gdzie powinny by% umieszczone ryciny i tabele. Pod ka!d" tabel" i rycin" nale!y poda% nazwisko autora i tytu& pracy oraz ewen-

tualne 'ród&o, je$li rycina nie jest autorska.  Spis rycin i tabel nale!y umie$ci% w aneksie na ko(cu pracy. 

W przypadku prac dotycz"cych bada( do$wiadczalnych lub klinicznych artyku& powinien zawiera%: wprowadzenie, cel pracy, metodyk# bada(, wyniki, dyskusj# 

(&"cznie z tabelami i ilustracjami, min. 1,5 str.) oraz wnioski . Pi$miennictwo powinno zawiera% co najmniej 15 pozycji. 

W artyku&ach innego rodzaju, np. w pracach pogl"dowych lub opisach przypadków powy!szy schemat mo!e by% zmodyfikowany, na zasadzie porozumienia 

pomi#dzy autorem i redakcj".

Na stronie tytu&owej nale!y poda%: 

imi#, nazwisko autora (autorów) 

tytu& pracy (w j#zyku polskim i angielskim)

afiliacje - imi#, nazwisko i tytu& naukowy ka!dego z autorów, pe&n" nazw# miejsca pracy autora (w wypadku placówki klinicznej – tak!e tytu& naukowy, imi# i nazwisko 

jej kierownika), dane kontaktowe

s&owa kluczowe  w j#zyku polskim i angielskim (od 3 do 10) 

streszczenie  w j#zyku polskim i angielskim (do 150 s&ów) 

Pi$miennictwo powinno by% podane wed&ug kolejno$ci cytowania. Ka!da pozycja powinna by% cytowana w ogólnie przyj#ty sposób: kolejny numer, nazwiska i 

pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest  wi#cej ni! trzech – nale!y poda% trzech pierwszych, zast#puj"c pozosta&e nazwiska skrótem „i wsp.”), tytu& pracy, 

nazwa czasopisma podana zgodnie z obowi"zuj"cym skrótem, tom (numer), strony, rocznik; w tek$cie powinny wyst#powa% kolejno numerowane odno$niki w 

kolejno$ci pojawiania si# cytowa( kolejnych autorów.

Przyk&adowo:

[1] STRAIOTO F.G., DE AZEVEDO A.M., DO PRADO C.J. i wsp. Rehabilitation of maxillary edentulism with implant-supported milled-bar prostheses. Implant Dent; 

15 (4), 366-371, 2006.

[2] ROMANOS G.E. Surgical and prosthetic concepts for predictable immediate loading of oral implants. J Calif Dent Assoc; 32 (12), 991-1001, 2004.

[3] SCHWARTZ-ARAD D., KIDRON N., DOLEV E. A long-term study of implants supporting overdentures as a model for implant success. J Periodontol; 76 (9), 

1431-1435, 2005.

W przypadku bardzo du!ej ilo$ci pozycji, redakcja zastrzega sobie mo!liwo$% niepublikowania pi$miennictwa z adnotacj", i! jest ono dost#pne w redakcji. Za do-

k&adno$% danych bibliograficznych odpowiada autor.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych b&#dów merytorycznych (np. znie-

kszta&ce( terminologii fachowej, nazwisk itd.), powsta&ych wskutek omy&ek maszynowych. 

Je$li praca jest ju! recenzowana prosimy o przes&anie tej!e recenzji.

Do ka!dej pracy nale!y do&"czy% o$wiadczenie, i! praca dotychczas nie by&a nigdzie drukowana lub przedstawi% dowód, i! posiada si# do niej prawa autorskie.

“Ja ni!ej podpisany (imi# i nazwisko) niniejszym o$wiadczam, !e: zapozna&em si# z Regulaminem publikacji prac w czasopi$mie “Implantologia Stomatologiczna”, 

praca (prosz# wymieni% nazw# pracy i podac nazwiska autorów) nie by&a nigdzie wcze$niej publikowana, nie zosta&a skierowana do druku w innym czasopi$mie.  

Niniejszym zezwalam Wydawcy na bezp&atne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) “Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83) z pó'niejszymi zmianami”. Pod o$wiadczeniem musz" z&o!y% podpisy wszyscy autorzy danej 

pracy. 

Redakcja mo!e przed przekazaniem materia&u do druku przes&a% go autorowi, wy&"cznie celem weryfikacji zgodno$ci materia&u przygotowanego do druku z mate-

ria&em nades&anym przez autora. Brak uwag ze strony autora w terminie trzech dni od daty wys&ania materia&u, oznacza akceptacj#. W szczególnie uzasadnionych wy-

padkach, je!eli ujawni" si# istotne b&#dy w publikacji, Redakcja mo!e uwzgl#dni% wniosek autora w przedmiocie zmian artyku&u w stosunku do wersji nades&anej.  

Prace niezamówione publikujemy w miar# wolnego miejsca w planie wydawniczym.

Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystania pracy lub jej fragmentów (tekst, ilustracje) w innych periodykach, których jest w&a$cicielem, oraz eksploatacji na 

innych polach (w tym publikacji elektronicznej do wykorzystania w mediach elektronicznych).
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w innych tego typu czasopismach; w przypadku gdyby artyku" by" uprzednio publikowany autor obowi#zany jest poinformowa' o 

tym wydawnictwo. 

Po!"dana obj#to$% artyku&u to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12 pkt, format A4, 30 wierszy na 

stronie, interlinia 1,5). W przypadku prac d&u!szych, na mocy indywidualnego porozumienia z autorem, redakcja zastrzega sobie prawo do podzia&u na cz#$ci pub-

likowane w kolejnych numerach.

Teksty powinny by% napisane w edytorach word lub pages i przes&ane na adres redakcji drog" elektroniczn" oraz w formie drukowanej.

Materia& fotograficzny i graficzny w postaci plików JPG, TIFF, PDF, nale!y umieszcza% na serwerze ftp, po uprzednim zg&oszeniu si# do redakcji, celem otrzymania 

danych do logowania. 

Fotografie musz" spe&nia% nast#puj"ce parametry techniczne: rozdzielczo$% min. 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw - roz-

szerzenie .cdr. Rysunki i schematy w formie elektronicznej nale!y umieszcza% w odr#bnym pliku.

W tek$cie nale!y wskaza% miejsca, gdzie powinny by% umieszczone ryciny i tabele. Pod ka!d" tabel" i rycin" nale!y poda% nazwisko autora i tytu& pracy oraz ewen-

tualne 'ród&o, je$li rycina nie jest autorska.  Spis rycin i tabel nale!y umie$ci% w aneksie na ko(cu pracy. 

W przypadku prac dotycz"cych bada( do$wiadczalnych lub klinicznych artyku& powinien zawiera%: wprowadzenie, cel pracy, metodyk# bada(, wyniki, dyskusj# 

(&"cznie z tabelami i ilustracjami, min. 1,5 str.) oraz wnioski . Pi$miennictwo powinno zawiera% co najmniej 15 pozycji. 

W artyku&ach innego rodzaju, np. w pracach pogl"dowych lub opisach przypadków powy!szy schemat mo!e by% zmodyfikowany, na zasadzie porozumienia 

pomi#dzy autorem i redakcj".

Na stronie tytu&owej nale!y poda%: 

imi#, nazwisko autora (autorów) 

tytu& pracy (w j#zyku polskim i angielskim)

afiliacje - imi#, nazwisko i tytu& naukowy ka!dego z autorów, pe&n" nazw# miejsca pracy autora (w wypadku placówki klinicznej – tak!e tytu& naukowy, imi# i nazwisko 

jej kierownika), dane kontaktowe

s&owa kluczowe  w j#zyku polskim i angielskim (od 3 do 10) 

streszczenie  w j#zyku polskim i angielskim (do 150 s&ów) 

Pi$miennictwo powinno by% podane wed&ug kolejno$ci cytowania. Ka!da pozycja powinna by% cytowana w ogólnie przyj#ty sposób: kolejny numer, nazwiska i 

pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest  wi#cej ni! trzech – nale!y poda% trzech pierwszych, zast#puj"c pozosta&e nazwiska skrótem „i wsp.”), tytu& pracy, 

nazwa czasopisma podana zgodnie z obowi"zuj"cym skrótem, tom (numer), strony, rocznik; w tek$cie powinny wyst#powa% kolejno numerowane odno$niki w 

kolejno$ci pojawiania si# cytowa( kolejnych autorów.

Przyk&adowo:

[1] STRAIOTO F.G., DE AZEVEDO A.M., DO PRADO C.J. i wsp. Rehabilitation of maxillary edentulism with implant-supported milled-bar prostheses. Implant Dent; 

15 (4), 366-371, 2006.

[2] ROMANOS G.E. Surgical and prosthetic concepts for predictable immediate loading of oral implants. J Calif Dent Assoc; 32 (12), 991-1001, 2004.

[3] SCHWARTZ-ARAD D., KIDRON N., DOLEV E. A long-term study of implants supporting overdentures as a model for implant success. J Periodontol; 76 (9), 

1431-1435, 2005.

W przypadku bardzo du!ej ilo$ci pozycji, redakcja zastrzega sobie mo!liwo$% niepublikowania pi$miennictwa z adnotacj", i! jest ono dost#pne w redakcji. Za do-

k&adno$% danych bibliograficznych odpowiada autor.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych b&#dów merytorycznych (np. znie-

kszta&ce( terminologii fachowej, nazwisk itd.), powsta&ych wskutek omy&ek maszynowych. 

Je$li praca jest ju! recenzowana prosimy o przes&anie tej!e recenzji.

Do ka!dej pracy nale!y do&"czy% o$wiadczenie, i! praca dotychczas nie by&a nigdzie drukowana lub przedstawi% dowód, i! posiada si# do niej prawa autorskie.

“Ja ni!ej podpisany (imi# i nazwisko) niniejszym o$wiadczam, !e: zapozna&em si# z Regulaminem publikacji prac w czasopi$mie “Implantologia Stomatologiczna”, 

praca (prosz# wymieni% nazw# pracy i podac nazwiska autorów) nie by&a nigdzie wcze$niej publikowana, nie zosta&a skierowana do druku w innym czasopi$mie.  

Niniejszym zezwalam Wydawcy na bezp&atne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) “Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83) z pó'niejszymi zmianami”. Pod o$wiadczeniem musz" z&o!y% podpisy wszyscy autorzy danej 

pracy. 

Redakcja mo!e przed przekazaniem materia&u do druku przes&a% go autorowi, wy&"cznie celem weryfikacji zgodno$ci materia&u przygotowanego do druku z mate-

ria&em nades&anym przez autora. Brak uwag ze strony autora w terminie trzech dni od daty wys&ania materia&u, oznacza akceptacj#. W szczególnie uzasadnionych wy-

padkach, je!eli ujawni" si# istotne b&#dy w publikacji, Redakcja mo!e uwzgl#dni% wniosek autora w przedmiocie zmian artyku&u w stosunku do wersji nades&anej.  

Prace niezamówione publikujemy w miar# wolnego miejsca w planie wydawniczym.

Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystania pracy lub jej fragmentów (tekst, ilustracje) w innych periodykach, których jest w&a$cicielem, oraz eksploatacji na 

innych polach (w tym publikacji elektronicznej do wykorzystania w mediach elektronicznych).


