
Już po raz 11 zapraszamy do wzięcia udziału  
w Międzynarodowym Kongresie PSI/ICOI/ICOI 
Europe, który tym razem odbędzie się w dniach  
4 - 6 czerwca 2020 roku w Poznaniu.
Ten Kongres PSI zapowiada się jako wydarzenie 
szczególne, gdyż powiązany jest z odbywającym 
się po raz drugi w naszym kraju Kongresem ICOI 
Europe, zatem spodziewamy się uczestników 
nie tylko z Polski, ale i Europy i świata. ICOI Euro-
pe ‒ najbardziej aktywna jest na rynku europej-
skim, natomiast w skali globalnej prym wiedzie 
bez wątpienia ICOI, jako wpływowa, największa 
na świecie organizacja implantologiczna, sku-
piająca 59 towarzystw naukowych z zakresu im-
plantologii stomatologicznej.
Podczas Kongresu w Poznaniu uznane między-

narodowe autorytety zaprezentują najnowsze doniesienia w zakresie implantologii estetycznej i rege-
neracji / augmentacji kostnej w różnych aspekach.
Program Kongresu uzupełnią warsztaty praktyczne, egzaminy umiejętności implantologicznych, sesja 
plakatowa oraz międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii.
Z prawdziwą przyjemnością chciałem Państwu przekazać, że mogą już Państwo zakupić  pierwsze 
polskie wydanie kompleksowego, użytecznego i aktualnego przewodnika i zbioru wskazań oraz zale-
ceń obowiązujących w świecie implantologii stomatologicznej, czyli Słownik Implantologii Stomato-
logicznej ICOI, który pod moją redakcją został wydany przez Stowarzyszenie. Słownik można zakupić 
tylko na stronie internetowej PSI.
Jak zapewne Państwo wiedzą, wprowadziliśmy w tym roku nową formułę szkolenia Curriculum Im-
plantologii PSI 2.0, która cieszy się dużym powodzeniem, zatem zapraszam kolejnych uczestników do 
zapisywania się na nadchodzącą edycję, która rozpocznie się już w  2021 roku.
W tym roku mamy dla Państwa przygotowane również 2 szkolenia w cyklu Expert Program PSI - zapra-
szam na zajęcia praktyczne podczas Curriculum PerioImplantologicznego w Katowicach oraz na kurs 
Partial Extraction Therapy oraz autogenne przeszczepy zębiny - wyzwanie w obszarze estetycznym, 
który odbędzie się 16 października w Amsterdamie.

Liczę na Państwa udział w aktywnościach, które Stowarzyszenie przygotowało w tym roku i do zoba-
czenia podczas kongresu w Poznaniu

        Redaktor Naczelny
        dr n. med. prof. wiz. SSU Mariusz Duda
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Maciej Marcinowski: Mam wielką przyjemność rozmowy  
z dr. Frankiem Zastrowem, który będzie jednym z wykładowców 
podczas kongresu PSI ICOI w Poznianiu. 
Jak podoba się Panu w Polsce, czy to Pańska pierwsza wizyta  
w Polsce?

Frank Zastrow: Nie, to nie jest moja pierwsza wizyta w Polsce, 
ale jest tutaj świetna atmosfera, właśnie skończyliśmy warsztaty, 
których uczestnicy byli bardzo zaangażowani i zmotywowani.  
Z ciekawością czekam też już na organizowane przez Państwa 
wydarzenie.

MM: Tak więc spotkamy się wszyscy w czerwcu w Poznaniu,  
a głównymi tematami będą oczywiście augmentacja kości i tech-
niki zabiegów augmentacyjnych. Stąd pytanie: W jakim kierunku 
dzisiaj zdążamy, jaka będą przyszłe działania implantologów i chi-
rurgów, jaką ścieżką mają podążać, aby osiągać sukces leczenia?

FZ: Moim tematem będzie biologiczna augmentacja kości oraz 
technika blaszek kostnych profesora Fouada Khoury’ego.  Tak 
naprawdę to nie jest nowa koncepcja, a wręcz przeciwnie, cho-
ciaż, moim zdaniem, trochę niedoceniana. Dlatego też stało się 
to moją misją, aby tę koncepcję spopularyzować, ponieważ uwa-
żam, że jesteśmy to winni naszym pacjentom, że powinniśmy 
zaoferować im bardzo przewidywalne i trwałe efekty leczenia.  
Tak więc będę mówił o augmentacji z użyciem kości własnej. Nie 
chodzi tylko o kość, ponieważ zabiegi te to zawsze efekt symbiozy 
między działaniami na tkankach twardych i miękkich, i to właśnie 
będzie moim tematem podczas kongresu PSI.

MM: Czy to będzie wykład dla początkujących, czy też może dla 
bardzo zaawansowanych dentystów, chirurgów i implantolo-
gów?

FZ: Zawsze dużym wyzwaniem jest przygotowanie takiego wy-
kładu, który będzie ciekawy dla jednych i dla drugich. Nie będzie 
to wykład tylko dla początkujących, ale również nie tylko dla za-
awansowanych. Początkującym przedstawię pewne podstawo-
we zasady, jak to zresztą jest podane w tytule, ale powiem coś 
ciekawego również dla osób dysponujących wieloletnim do-

28 września w Warszawie podczas Sympozjum ICX dr n.med. Maciej Marcinowski miał  
przyjemność rozmawiać z drem Frankiem Zastrowem

świadczeniem. Myślę, że również dla takich osób przydatne okażą 
się niektóre prezentowane rady i wskazówki, szczególnie gdy bę-
dzie mowa o augmentacji pionowej. Tak więc również koleżanki 
i koledzy o zaawansowanym poziomie wiedzy będą mogli coś 
z tego wykładu wynieść.

MM: Wprawdzie jest Pan już osobą bardzo dobrze znaną wielu 
dentystom na całym świecie, ale czy mógłby Pan nam powiedzieć 
coś więcej o sobie, szczególnie tym dentystom, którzy planują 
wziąć udziału w kongresie w Poznaniu. Może tak krótko, jednym 
zdaniem?

FZ: Jednym zdaniem? No dobrze. Miałem okazję pracować jako 
starszy lekarz u prof. Fouada Khoury’ego i w taki właśnie sposób 
poznałem jego koncepcję, powiedziałbym, że zaczynając od cał-
kowitych podstaw.  Potem założyłem na Facebooku grupę Real 
Bone Builders, do której dołączyło już ponad 12.000 osób, tak 
więc można już chyba powiedzieć o całym ruchu, o zwolenni-
kach takiego bardziej naturalnego podejścia. Uważam, że doszło 
wręcz do zmiany świadomości, podobnie jak to jest w innych 
dziedzinach.  Naturalnie stosujemy wciąż materiały sztuczne, ale 
ludzie odchodzą od rzeczy sztucznych w kierunku bardziej natu-
ralnych, biologicznych, a podejście to umożliwia osiąganie takich 
wyników, jakie chcielibyśmy uzyskać. Koncepcja ta nie była nie-
stety zbyt popularna w przeszłości, gdy media społecznościowe 
nie odgrywały jeszcze ważnej roli, a jak mówi mój były szef, prof. 
Khoury, kość własna nie ma sponsorów, ale dzisiaj robi się ona już 
całkiem popularna. 

MM: Chcielibyśmy oczywiście zaprosić wszystkich dentystów, któ-
rzy nas czytają,  do wejścia na Facebooku na stronę grupy Real 
Bone Builders. Zapraszamy!

FZ: Polecam tę stronę!

MM: A jako podsumowanie naszej krótkiej rozmowy ‒ czy mogę 
prosić może o jedną czy dwie wskazówki dla naszych czytelników, 
o przekaz skierowany do nich?  

FZ: Tak oczywiście. Moja wskazówka byłaby może taka: Nie chodzi 
tylko o technikę pracy. Oczywiście przedstawię wszystkie techniki, 
powiem wiele o zasadach… Najważniejsze jest jednak nastawie-
nie mentalne. Nie należy bać się pobierania kości autogennej. 
Obszar, z którego ją pobieramy, jest już dobrze poznany. Prze-
cież praktycznie każdy z Was wykonywał zabieg usunięcia zęba 
mądrości, tak więc trzeba przezwyciężyć opór, pobrać mały blok 
kostny, nie bać się, zobaczycie, jakie wspaniałe rezultaty osiąga się 
stosując tę metodę.

MM: A co można powiedzieć pacjentom, którzy być może będą 
mieć taki zabieg wykonany w przyszłości?

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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FZ: To też jest po części problem nastawienia mentalnego. Nie-
którzy koledzy uważają, że pacjenci nie chcą zabiegów pobrania 
bloku kostnego. Tak w każdym razie twierdzą. Ale wyobraźmy so-
bie przykładowo, że idziemy do kardiochirurga. Idziemy do tego 
lekarza, ponieważ mamy pełne zaufanie do jego wiedzy. I jeżeli on 
nam zaproponuje jakieś rozwiązanie, to się przecież na nie zga-
dzamy. Ja robię podobnie. Przedstawiam pacjentom, jakie mamy 
opcje. Mówię im też o możliwości wykorzystania innych mate-
riałów, ale zalecam zastosowanie żywej kości własnej, ponieważ 
jestem całkowicie przekonany, że w taki właśnie sposób uzyskuje-
my bardzo przewidywalne wyniki. Pacjenci decydują się na to, co 
im zalecam, w 100% przypadków, ponieważ mi ufają, ponieważ 
przychodzą do mnie wiedząc, że mam duże doświadczenie w tej 
dziedzinie i to ich przekonuje.
MM: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.

dr Frank Zastrow
Augmentacja kości - podejście biologiczne. 
Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia.

godz. 16.00 - 20.00
cena 2490 pln
warsztat w języku angielskim
zapewniamy tłumaczenie na język polski

Warsztat praktyczny
4 czerwca 2020

Zarejestruj się dziś: www.kongrespsi.pl

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

www.psi-icoi.pl
11. Międzynarodowy Kongres 
PSI/ICOI/ICOI Europe
4-6 czerwca 2020 Poznań

FZ: Dziękuję. Zapraszam na Państwa kongres, zarówno na mój wy-
kład, jak i na warsztaty

MM: Do zobaczenia w Poznaniu.
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Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne w tym roku jest orga-
nizatorem się 11. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI oraz 3. 
Międzynarodowego Kongresu ICOI Europe. Leczenie implan-
tologiczne stało się bardziej dostępne zarówno dla pacjentów, 
jak i dla lekarzy dentystów, którzy stosują tę metodę w swoich 
gabinetach, chociaż implantologia nadal nie jest rozwiązaniem 
standardowym. O zbliżającym się wydarzeniu rozmawiamy  
z prezydentem PSI drem n.med. Mariuszem Dudą.
 
Monika Zmuda: Już za trzy miesiące odbędzie się 11. Kongres 
PSI, dlaczego warto w czerwcu pojechać do Poznania?  

Mariusz Duda: Podczas Kongresu w Krakowie gwiazdy światowej 
implantologii zaprezentują̨ najnowsze doniesienia w zakresie 
implantologii stomatologicznej. Program Kongresu uzupełnią 
warsztaty praktyczne, egzaminy umiejętności implantologicz-
nych, oraz międzynarodowy weekend Curriculum Implantologii. 

MZ: Po raz kolejny w Polsce odbędzie się też Kongres ICOI Euro-
pe. Z tego co wiem, jest to nowa organizacja, jaka zatem jest jej 
rola w świecie implantologów?

MD: Zacząłbym od tego, że ICOI skupia w sobie ponad 100 kra-
jów członkowskich na wszystkich kontynentach. Za tym idzie 
ogromna różnorodność implantologiczna dotycząca nie tylko 
kształcenia, ale i pewnych cech specyficznych dla poszczegól-
nych regionów, które wykształciły się poprzez lata. I mamy na 
przykład Asia Pacific Section, mamy American Section i zaistnia-
ła taka potrzeba, żeby spojrzeć na Europę jako całość, nie tylko 
jako fragment ogólnoświatowej organizacji i żeby znaleźć idee, 
które łączą kraje europejskie, jeżeli chodzi o implantologię. I jedną 
z głównych idei jest edukacja, jest sposób edukacji, a także spo-
sób certyfikacji. Przyjęliśmy również jako Polska, poprzez PSI, jako 
członek światowego ICOI sposób certyfikowania umiejętności 

11. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI W POZNANIU
Z prezydentem PSI, drem Mariuszem Dudą, rozmawia red. Monika Zmuda

implantologicznych Fellowship/Diplomate i w podobny sposób 
odbywa się to w krajach europejskich. Istnieją pewne różnice, 
pewna specyfika, chcemy to ujednolicić. I jeżeli chodzi o edukację 
i certyfikację, takim celem jest szersze spojrzenie, żebyśmy mogli 
pokazać standardy, które są wspólne dla Europy i jednocześnie, 
promując kraje członkowskie (i również ma to miejsce w ramach 
wspólnoty europejskiej), będziemy tutaj promowali działania ICOI, 
certyfikację umiejętności ICOI, modele edukacyjne. Myślę, że jest 
to z korzyścią dla nas wszystkich, taka unifikacja europejska.

MZ: Idea egzaminów z pewnością jest coraz bardziej popularna, 
ale czy poziom tych egzaminów też ma tendencję zwyżkową?

MD: Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że poziom prezento-
wanych w czasie egzaminu klinicznych osiągnięć stale wzrasta, 
ale też coraz powszechniejsze staje się szczegółowe fotograficz-
ne dokumentowanie własnych przypadków implantologicznych. 
Codzienna praca w gabinecie ma zatem przełożenie na poziom 
egzaminów, bo dzięki temu otrzymujemy coraz lepsze prezenta-
cje zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Na 
pewno też ma na to wpływ główny program szkoleniowy nasze-
go stowarzyszenia, czyli Curriculum Implantologii.

MZ: Aktualnie trwa 1. edycja Curriculum Implantologii 2.0, leka-
rze zapisują się z rocznym wyprzedzeniem, ale jakie są plany na 
przyszłość? Co PSI proponuje jeszcze w tym roku i następnych?

MD: W tym roku szkolenia jest większym wyzwanie niż dotych-
czas, ponieważ zmieniliśmy formułę i na naszych oczach dzieje się 
coś nowego. Na razie otrzymujemy bardzo pozytywny feedback, 
co mnie osobiście bardzo cieszy, bo dużo pracy włożyliśmy  
w unowocześnienie sprawdzonej formuły. Prowadzenie stowa-
rzyszenia jest nieustannym wyzwaniem; organizowanie szkoleń, 
kongresów, certyfikacji umiejętności, wydawanie czasopisma 
wymaga współpracy i pasji wielu osób. Oprócz zaangażowania  
w bieżącą działalność kolejnych Prezydentów PSI, Zarządu, Ko-
misji Edukacyjnej czy Rewizyjnej to przede wszystkim codzienna 
praca Biura PSI. Na ten rok mamy jedno wspólne wyzwanie, czyli 
czerwcowy kongres. 

MZ: Czym te kongres będzie się różnił od poprzednich?

MD: Tak, jak mówiłem, tak naprawdę organizujemy podwójny 
kongres PSI i ICOI, czyli nie rezygnując program składa się Podium 
PSI oraz Podium ICOI. Dzięki wsparciu ICOI Europe będziemy mieli 
doskonałych wykładowców, wsparcie organizacyjne, ale również 
marketingowe wśród krajów członkowskich, nie tylko ICOI Euro-
pe, ale również światowego. Wśród zaproszonych wykładowców 
mamy naprawdę topowych key speakerów z pierwszej ligi świa-
towej implantologii. 4-godzinne wykłady wygłoszą dr Frank Za-
strow i prof. Simonpieri. Do tego z nowym wykładem przyjedzie 
dobrze wszystkim znany dr Kostas Valavanis, prof. Ady Palti. 

I D E E  W  I M P L A N T O L O G I I
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MZ: Gdzie w takim razie jest miejsce dla zaprezentowania osią-
gnięć polskiej implantologii?

MD: Na podium PSI zaprezentujemy wykłady kierowników Ośrod-
ków Curriculum, czyli będzie prof. Marzena Dominiak, dr Andrzej 
Szwarczyński, dr Arkadiusz Krężlik i ja. Zmieniliśmy też trochę for-
mułę ceremonii wręczenia certyfikatów, odbędzie się ona między 
wykładami, więc mam nadzieję, że polscy absolwenci między-
narodowego Curriculum Implantologii oraz posiadacze tytułów 
Fellowship i Diplomate też licznie się pojawią, aby z honorami 
odebrać dyplomy.
Poza tym podczas Kongresu odbędzie się oficjalna premiera 
pierwszego podręcznika wydanego przez PSI, którą będzie Słow-
nik implantologii stomatologicznej ICOI. 

MZ: To chyba kolejne duże przedsięwzięcie?

MD: Pomysł nie jest nowy, bo myślimy o tym już od kilku lat, ale 
rzeczywiście jest sporym wyzwaniem, zwłaszcza, że czasu na reali-
zację nie mamy dużo. Słownik będzie pierwszym polskim wyda-
niem „Glossary Implant Dentistry ICOI”, który w polskim tłumacze-
niu ukaże się pod moją redakcją, więc tym bardziej jestem dumny, 
że ta publikacja będzie dostępna dla polskich dentystów. Przed-
sprzedaż rozpoczniemy zapewne na Krakdencie, ale premiera jest 
zaplanowana podczas Kongresu.

MZ: A jaka jest aktualnie rola PSI na arenie międzynarodowej?

MD: Od poprzedniego kongresu w roku 2017 konsekwentnie kon-
tynuujemy działalność Stowarzyszenia: Curriculum Implantologii 
cieszy się dużym powodzeniem i ma ugruntowaną pozycję wśród 
polskich programów edukacji w implantologii, regularnie ukazu-
je się czasopismo - Implantologia Stomatologiczna, rośnie liczba 
absolwentów Curriculum i egzaminów umiejętności implantolo-
gicznych. 
Wsparcie ze strony ICOI, które jest największą na świecie, profe-
sjonalną organizacją skupiającą lekarzy implantologów, pozwala 

nam konsekwentnie realizować wspólne przedsięwzięcia edu-
kacyjne i współpracę naukową z najlepszymi ośrodkami, a także 
przynosi nam wiele korzyści i możliwości. Od ostatniego kongresu 
przybyło również ponad 150 aktywnych członków Stowarzysze-
nia, PSI skupia bowiem dzisiaj ponad 550 lekarzy dentystów. Kon-
gres będzie zatem kolejnym podsumowaniem działalności PSI  
i okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć, tym razem na na-
prawdę międzynarodowym forum.

Palti Simonpieri Zastrow

ValavanisBarbetseasDuda

Dominiak Szwarczyński Krężlik

11. Międzynarodowy Kongres 
PSI/ICOI/ICOI Europe

4-6 czerwca 2020 Poznań
www.psi-icoi.pl

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS
www.kongrespsi.pl
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Najlepiej egzamin teoretyczny zdał dr Przemysław Dąbek

Wyróżnienie za egzamin praktyczny otrzymali: dr Andrzej Dudek, 
dr Tomasz Bajijczuk, dr Marcin Jakubowski, dr Agnieszka Grzywna 
oraz dr Krzysztof Wróbel

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

Licencją Praktyka Implantologiczna PSI/ICOI 2019 otrzymali:
dr Tomasz Babijczuk
dr Piotr Bobrowski
dr Tomasz Dąbkowski
dr Agnieszka Grzywna
dr Marcin Jakubowski
dr Wojciech Kubik
dr Maciej Kwiatkowski
dr Arkadiusz Plech
dr Marcin Śmigielski
dr Beata Świątkowska-Kurnik
dr Kazimierz Szulist
dr Wiktor Szybist
dr Michał Wójcik
dr Krzysztof Wróbel
dr Krzysztof Wyrembelski
dr Andrzej Dudek
dr Przemysław Dąbek
dr Jacek Dworak
dr Łukasz Dzieliński
dr Grzegorz Firmanty
dr Michał Gorol
dr Krystyna Kabacińska
dr Paweł Kral
dr Kamil Knychalski
dr Bartosz Łukasiewicz
dr Marta Ostrowska
dr Dawid Pietrzak
dr Anna Wasij
dr Andrzej Tomalik

CURRICULUM IMPLANTOLOGII PSI 10+2 W EDYCJI 2018-2019

E D U K A C J A

Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowarzyszenia Implantolo-
gicznego w składzie: dr n.med. Mariusz Duda, prof. dr hab. Ryszard 
Koczorowski, prof. dr hab. n.med., dr hab.n.med. Krzysztof Osmo-
la, dr n.med. Andrzej Szwarczyński, lek. dent. Bożena Kalmuk,  
dr n.med. Dariusz Pituch, dr n.med. Maciej Marcinowski, lek. dent. 
Jerzy Szymczak, w dniu 29 listopada 2018 r. w Krakowie, przepro-
wadziła egzamin teoretyczny z zakresu implantologii stomatolo-
gicznej po ukończonym szkoleniu Curriculum Implantologii PSI- 
edycja 2018/2019

Uczestniczący w szkoleniu lekarze dentyści, którzy przystąpili do 
egzaminu, wcześniej pozytywnie zdali egzamin praktyczny ‒ su-
perwizję i hospitację oraz uzyskali zaliczenia w poszczególnych 
ośrodkach prowadzących szkolenie. 

Do egzaminu przystąpiło 29 lekarzy i wszyscy zdali egzamin po-
zytywnie.
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Monika Zmuda: Po 15 latach i certyfikowaniu 375 absolwentów, 
przyszedł czas na zmiany i Curriculum ewoluowało pod wzglę-
dem struktury, programu i lokalizacji, ale główna misja i cel 
szkolenia pozostają bez zmian, czyli kształcimy, egzaminujemy 
i certyfikujemy kolejnych lekarzy zajmujących się implantologią. 
Do kogo, Pana zdaniem, przede wszystkim adresowane jest Cur-
riculum Implantologii? 

Jerzy Zbożeń: Curriculum implantologii PSI jest unikalnym ro-
dzajem szkolenia zawodowego, które skierowane jest przede 
wszystkim dla lekarzy już zajmujących się implantoprotetyką, ale 
i do tych, którzy dopiero zaczynają swoją praktykę implantolo-
giczną. Dentyści z większym doświadczeniem mają możliwość 
usystematyzowania i zweryfikowania swojej wiedzy. Początkujący 
implantolodzy obok wiedzy teoretycznej zdobywają praktyczne 
umiejętności planowania i przeprowadzania zabiegów chirur-
gicznych, regeneracji kości oraz wyboru najlepszych rozwiązań 
protetycznych. 

MZ: Jak Pan ocenia ideę kształcenia z zakresu implantologii sto-
matologicznej w kilku ośrodkach szkoleniowych?

JZ: W mojej opinii program i kształt tegorocznego Curriculum po-
zwala poszerzyć materiał i zmniejszyć obciążenie dla uczestników 
związane z ilością wyjazdów. Oczywiście całościowa i szczegółowa 
ocena Curriculum w nowej wersji będzie możliwa po zakończeniu 
tej edycji, mam jednak nadzieję, że odzew będzie pozytywny. 

MZ: Czym charakteryzuje się Pana ośrodek?

• lek. dent. Jerzy Zbożeń  
Podstawy implantologii. Planowanie w implantologii stomatologicznej. Planowania leczenia implantologicznego 3D, stomatologia 
cyfrowa.

• dr n. med. Krzysztof Andruch 
Podstawy implantoprotetyki. Biomechaniczne podstawy obciążenia implantów śródkostnych oraz wynikające z tego implikacje 
kliniczne.

• dr n. med. Maciej Marcinowski 
Rola okluzji w interdyscyplinarnym planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

lek. dent. Jerzy Zbożeń

Prezentacja Ośrodka Szkoleniowego Curriculum Implantologii 2.0
Praktyka Dentystyczna i Chirurgiczna Profident, Kielce, ul. Legnicka 2

dr n. med. Maciej Marcinowski dr n. med. Krzysztof Andruch

CURRICULUM IMPLANTOLOGII 2.0 W PRAKTYCE

JZ: Profident jest ośrodkiem przystosowanym do prowadze-
nia dydaktyki. Posiada wygodną i nowoczesną salę wykłado-
wą umożliwiającą transmisję zabiegów z przestrzeni klinicznej  
z możliwością kontaktu z operatorem. Część kliniczna posiada 
gabinety zabiegowe z bezpośrednim dostępem do nowocze-
snej pracowni radiologicznej. Ponieważ wiele etapów odbudowy 
implantoprotetycznej jest w tej chwili opartych o sprzęt kom-
puterowy (cyfryzacja stomatologii stała się faktem) uczestnicy 
Curriculum doskonalą również technikę pobierania wycisków  
z poziomu implantów za pomocą skanerów wewnątrzustnych. 
Kolejną częścią ośrodka Profident jest laboratorium protetyczne 
do którego przesyłane są pliki ze skanowania. Tu następuje etap 
planowania w odpowiednim oprogramowaniu i w zależności od 
potrzeb projekt jest wysyłany na drukarki 3D lub frezarki CNC, aby 
w efekcie otrzymać gotową pracę protetyczną. Tak przygotowany 
program Curriculum PSI dodatkowo uzupełniony o aspekty oklu-
zji, pozwala absolwentom w krótkim czasie wprowadzić omawia-
ne procedury do swoich praktyk.

MZ: Doktorze, wiadomo, że każdy zabieg, aby zakończył się po-
wodzeniem, musi ostać wcześniej prawidłowo zaplanowany, ale 
co w planowaniu implantologicznym jest dzisiaj najważniejsze?

JZ: Wykonując zabiegi za pomocą nawigacji komputerowej mo-
żemy mieć korzyści ze strony optymalizacji leczenia, zarówno  
w aspekcie skrócenia zabiegu, efektywności preparacji łoża, pre-
cyzji, jak i najwyższej przewidywalności zabiegu. Po odpowiednim 
przeszkoleniu i uzyskaniu doświadczenia w planowaniu z użyciem 
programu komputerowego można zabieg implantacji wykonać 
szybciej, a przy odpowiednich warunkach bezpłatowo, tym sa-
mym zmniejszając dolegliwości pozabiegowe. Planowanie le-

E D U K A C J A
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czenia i projektowanie przyszłej pracy protetycznej wspomagane 
komputerowo staje się w dzisiejszych czasach postępowaniem 
standardowym, pozwala przewidzieć końcowy efekt. Przy dużej 
mnogości rozwiązań uczymy lekarzy dentystów posługiwania się 
nowoczesnymi narzędziami, wskazujemy najbardziej praktyczne  
i sprawdzone rozwiązania.

MZ: Czy w ośrodku prowadzone są zajęcia praktyczne? Jeżeli tak, 
to jak one przebiegają? 

JZ: Program Curriculum obejmuje również część zabiegową. 
Kwalifikacja pacjentów oraz planowanie zabiegów odbywa się 
podczas zajęć i zazwyczaj obejmuje przypadki podniesienia dna 
zatoki, implantacje pojedyncze i mnogie z zastosowaniem różne-
go rodzaju szablonów. 
Uczestnicy szkolenia czynnie asystują przy zabiegach lub sami pro-
wadzą zabieg w sytuacji kiedy przyjeżdżają ze swoim pacjentem.

MZ: Co nam, jako organizatorom, a co kursantom dają prezenta-
cje sponsorów i ich udział w szkoleniu?

JZ: Duża ilość sprzętu i materiałów, które używamy szczególnie  
w części warsztatowej jest dostarczana przez firmy współpracują-
ce z PSI. Taki rodzaj wsparcia połączony z informacjami na temat 
nowości i kierunku, w jakim idą prace poszczególnych firm z bran-
ży implantologicznej pozwalają często wybierać uczestnikom 
szkolenia rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. 

MZ: Doktorze, dziękuję bardzo za poświęcony czas, a czytelni-
ków zapraszamy na kolejną edycję szkolenia, która odbędzie 
się w roku 2021. Program i wszystkie informacje dostępne są na 
stronie www.psi-icoi.pl

E D U K A C J A
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• PREFERENCYJNE WARUNKI udziału w kongresach organizowa-
nych przez PSI/ICOI/ICOI Europe

• PREFERENCYJNE WARUNKI udziału w konferencjach pod patrona-
tem PSI i „Implantologii Stomatologicznej”

• MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU Curriculum Implantologii 
oraz przystąpienia do Egzaminu Umiejętności Fellowship/Diplo-
mate

• PREFERENCYJNE WARUNKI korzystania z konta premium na  
www.dentalxp.com

• DOSTĘP DO MATERIAŁÓW e-learningowych ICOI 

CZŁONKOSTWO W PSI
• SKŁADKA – 650,00 zł/rok kalendarzowy
• CERTYFIKAT PSI
• CERTYFIKAT ICOI
• CERTYFIKAT ICOI Europe
• DARMOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE dla pacjentów – Dental Ma-

ster*
• WZÓR ZGODY NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGU implantologicz-

nego w trzech wersjach językowych (po polsku, angielsku i nie-
miecku)

• WPIS PRAKTYKI DO BAZY członków PSI na www.psi-icoi.pl
• PRENUMERATA „Implantologii Stomatologicznej” – 2 numery/rok
• PRENUMERATA International Journal of Oral Implantology  

ICOI /Quintessence Publishing 
• PEŁNE CZŁONKOSTWO w ICOI i ICOI Europe
*roczna licencja

DODATKOWE KORZYŚCI

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

www.psi-icoi.pl

www.implantologiastomatologiczna.pl

E D U K A C J A
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Międzynarodowy weekend 
Curriculum Implantologii PSI / ICOI
Egzaminy Fellowship i Diplomate
Warsztaty praktyczne
Wystawa firm
COSMOparty

Main Podium: Ady Palti, Alain Simonpieri, 
Frank Zastrow, Konstantinos Valavanis,  
Andreas Barbetseas,

www.psi-icoi.pl
www.kongrespsi.pl

11. Międzynarodowy Kongres 
PSI/ICOI/ICOI Europe
4-6 czerwca 2020 Poznań

PSI Podium: Marzena Dominiak, Mariusz Duda, 
Arkadiusz Krężlik, Andrzej Szwarczyński

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS



OPŁATY:
Rejestracja wczesna:
Udział w kongresie – 1700 zł
PTE, PTSL, DC College, IMP – 1600 zł
PSI/ICOI  - 1500 zł
STUDENCI – 850 zł
Uczestnicy szkolenia Curriculum 
Implantologii 2018-2020 - 0 zł

Rejestracja zwykła:
Udział w kongresie – 1900 zł
PTS, PTSL, DC College, IMP – 1800 zł
PSI/ICOI – 1700 zł
STUDENCI – 950 zl
Uczestnicy szkolenia Curriculum 
Implantologii 2018-2020 - 0 zł

COSMOparty – 300 zł

Ceny zawierają podatek VAT oraz przerwy kawowe i lunche

CZWARTEK - 4 czerwca - Dzień Przedkongresowy
9.00-16.00 - prof. Ady Palti
Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii 2018-2020

15.00-18.00 - Egzaminy Fellowship i Diplomate

Warsztaty Sponsorów
10.00-18.00 - dr Mariusz Bołzan, CWITT
Podstawy współczesnej chirurgii stomatologicznej. Bezpieczna implantacja z uwzględnieniem 
augmentacji tkanek miękkich i twardych
16.00-21.00 - dr Konstantinos Valavanis, GLOBAL D
Poimplantacyjne zarządzanie tkankami miękkimi: protokół chirurgiczny i protetyczny
16.00-20.00 - dr Frank Zastrow, 3Z
Augmentacja kości - podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia
16.00-20.00 - dr Andreas Barbetseas, BEGO
Planowanie wsteczne oraz chirurgia nawigowana: Przewidywalna implantacja jednego dnia przy 
wykonywaniu uzupełnienia protetycznego na pełnym łuku zębowym

Rejestracja i szczegółowe informacje

www.kongrespsi.pl  www.psi-icoi.pl  www.icoi.org
      /Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne



ORGANIZATORZY:

PROGRAM
PIĄTEK - 5 czerwca

SOBOTA - 6 czerwca

9.00-11.00 - dr Ady Palti, prof. NYU 
Protokół cyfrowy w codziennej praktyce implantologicznej
Ceremonia wręczenia Certyfikatów Curriculum oraz Umiejętności Fellowship  
i Diplomate
11.30-12.15 - dr Andreas Barbetseas
Implantologia stomatologiczna  bez cyfrowych złudzeń

12.15-13.00 - dr Konstantinos Valavanis
Poimplantacyjne zarządzanie tkankami miękkimi: protokół chirurgiczny i protetyczny

14.00-18.30 - dr Frank Zastrow
Augmentacja kości- podejście biologiczne. Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia

18.30-19.30 - Walne Zebranie Członków PSI

20.30-2.00 - COSMOparty 

9.30-10.15 - prof. dr hab. Marzena Dominiak
Auto - i allogenne metody regeneracji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego
10.15-11.00 - dr n.med. Mariusz Duda
Augmentacja z zastosowaniem autogennej zębiny - od pojedyczych implantacji do pełnych 
rekonstrukcji

11.30-12.15 - lek. dent. Arkadiusz Krężlik
Implantoprotetyczne rekonstrukcje pełnych łuków zębowych z wykorzystaniem polimerów 
oraz baz tytanowych z przekierowaniem

12.15-13.00 - dr n.med. Andrzej Szwarczyński, MSc
Przewidywalność technik augmentacyjnych w materiale własnym

14.00-18.30 - dr Alain Simonpieri
Od biologii do estetyki. Pełen łuk z natychmiastowym obciążeniem - dotychczasowe osiągnięcia

Biuro PSI, Katowice, 
ul. Dyrekcyjna 10/1a
psi@icoi.pl, 32 203 27 85

ICOI, 55 Lane Road, Suite 305
Fairfield, NJ 07004
pamela@icoi.org

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS



PLATYNOWY SPONSOR

PARTNER MERYTORYCZNYZŁOTY SPONSOR

ORGANIZATORZY:

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

PARTNERZY MEDIALNI:

PATRON PRASOWY:

www.psi-icoi.pl www.kongrespsi.pl

ZŁOTY PARTNER CURRICULUM IMPLANTOLOGII

COSMO partner
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16.10.2020 AMSTERDAM

Szkolenie Expert Programm 

Partial Extraction Therapy oraz autogenne 
przeszczepy zębiny - wyzwaniem w obszarze estetycznym 
Wykłady oraz warsztaty z użyciem autorskich modeli opracowanych przez Doktor Snježana Pohl.

Partial Extraction Therapy (PET), autologiczne podejście w implantologii: czy to tylko trend? Co kryje się pod tym hasłem? 
Jakie są zasady biologiczne? Co mówią na ten temat publikacje? Dlaczego PET miałaby być lepszą metodą leczenia?
Ściany zębodołu są strukturą uzależnioną od samego zęba. Idealny materiał wypełniający powinien być biokompatybilny, 
biodegradowalny, o prostej obsłudze, ekonomiczny, minimalizujący ryzyko powstania zapalenia i reakcji na obce ciało, 
nie transmitować chorób, zapewniać długookresowe działanie i zabezpieczyć wyrostek zębodołowy. 
Zębina to materiał, który spełnia te wymagania. Dowiedz się więcej na temat techniki PET i zastosowania rozdrobnionej zębiny. 
Zdobądź wiedzę na temat jej produkcji i zastosowania. 
Podczas warsztatów zastosujesz technikę Socket Shield wraz z następującym po niej natychmiastowym osadzeniem implantu. 

Zapisy i informacje:
Denon Dental Sp. z o.o. 
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2. Warsaw Dental Medica Show

W dniach 5-7 września 2019 roku w halach Ptak Warsaw Expo  
w Warszawie odbyła się druga edycja targów stomatologicznych 
Warsaw Dental Medical Show.
Obok wystawy stomatologicznej, gdzie można było zobaczyć naj-
nowsze sprzęty stomatologiczne, odbywały się liczne konferencje 
edukacyjne oraz kursy praktyczne, które poprowadzili m. in. prof. 
dr hab. n. med Renata Górska, dr n. med. Michał Żarow, dr hab. n. 
med. Paweł Plakwicz, dr hab. n. med. Jan Kowalski, dr hab. n. med. 
Ewa Czochrowska, dr n. med. Piotr Okoński, dr n. med. lek. dent. 
Jacek Ciesielski, dr n. med. Lidia Majewska, lek. med. Bartosz Paw-
likowski, dr n. med. Elżbieta Podgórska, lek. med. Urszula Brumer, 
prof. Andrea Corbo.

Dr n.med. Maciej Żarow, przedstawił w swoim wystąpieniu ak-
tulanie rekomendowane standardy postepowania w przypadku 
rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba oraz poprawy 
estetyki odcinka przedniego. Przypomniał metody leczenia nie-
inwazyjnego z zastosowaniem wybielania, czy preparatu Icon,  
a nastepnie przeszedł do możliwosci wykorzystania różnego typu 
licówek. Licówki makroinwazyjne powinny być stosowane tylko 
w sytuacjach wymiany licówek na nowe, korekcie zrotowanych 
zębów czy przy rozległych wypelnieniach. W takich sytuacjach 
zarówno lekarze jak i pacjenci muszą być świadomi sporych ogra-

niczeń i kompromisów, związanych z starzeniem się adhezji. Naj-
częściej jednak powinny byś stosowane mikroinwazyjne licówki 
z preparacją, gdzie jesteśmy w stanie zachować dużo szkliwa  
i wprowadzić je na właściwe miejsce. Pozwalają one także na wy-
modelowanie estetyki brzegu siecznego.
Licówki bez preparacji mogą być z kolei świetną metodą podwyż-
szenia zwarcia, szczególnie przy rekonstrukcjach na implantach. 
Tutaj kompozyt może okazać sie najlepszym materiałem, chociaż 
jego trwałość będzie dużo mniejsza niż licówek z ceramiki. Audy-
torium dały do myślenia dane, z których wynika, że w przypadku 
koron protetycznych musimy często zredukować ilość twardych 
tkanek zęba o 63-72 % a przy licówkach zaledwie w przedziale od 
3-36 %.

Dr n.med. Paweł Plakwicz zwrócił uwagę w trakcie swojego wy-
kładu na tkanki miękkie, którą są kluczowe w uzyskaniu trwałych  
i stabilnych efektów leczenia implantologicznego, protetycznego 
lub ortodontycznego.
Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego wydaje się być zabie-
giem, który powinien być przeprowadzany w znaczniej większej 
ilości przypadków, niż ma to miejsce dzisiaj.

Dużą grupę lekarzy zainteresował także panel chirurgiczny pro-
wadzony przez duet złożony z dra Radka Jadacha oraz dra n.med. 
Łukasza Zadrożnego, którzy przedstawili szczegółową klasyfikację 
komplikacji śródoperacyjnych i pooperacyjnych.
Do problemów, które mogą wystąpić w trakcie zabiegu możemy 
zaliczyć krwawienie, ból, uszkodzenie sąsiedniego zęba, uszko-
dzenie nerwu, połknięcie lub aspirację narzędzia, uszkodzenie 
blaszki wyrostka zębodołowego, uszkodzenie błony śluzowej 
zatoki szczękowej, perforacja kości, przemieszczenie się tkanek 
miękkich lub twardych poddanych zabiegom, złamanie żuchwy 
lub stany nagłe prowadzące do utraty świadomości. 
Do komplikacji pooperacyjnych wczesnych możemy zaliczyć m.in 
duży obrzęk i krwawienie, podwyższona temperatura ciała, odsło-
nięcie się membrany po zabiegach regeneracji kości, odsłonię-
cie się śruby zamykającej implant, niegojąca się rana po zabiegu 
podniesienia zatoki szczękowej. Może to wystąpić w trakcie pracy 
piezotomem, ponieważ samo narzędzie nie uszkodzi błony, ale 
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budowy. Higienistki otrzymały do ćwiczeń modele wiernie naśla-
dujące naturalne uzębienie oraz tkanki miękkie. Carmen zachęcała 
higienistki, by ćwiczyły usuwanie kamienia na usuniętych zębach. 
Poradziła także, aby starać wyćwiczyć swoje dłonie oraz wsłuchi-
wać się w dźwięk przesuwanej po zębie kirety, by czuć i słyszeć 
usuwany kamień. Rola higienistki w gabinecie stomatologicznym 
w procesie profilaktyki, przygotowania pacjentów do leczenia in-
terdyscyplinarnego oraz w opiece pozabiegowej jest dziś kluczo-
wa dla zachowania trwałych i stabilnych efektów leczenia.

Wieczór targowy uświetnił swoją osobą Marek Sierocki, prowa-
dząc zabawę dyskotekową z główną gwiazdą wieczoru Lou Begą. 
Na zakończenie warto wspomnieć fakt, że warszawskie targi oka-
zują się być oknem na świat stomatologiczny dla lekarzy zza naszej 
wschodniej granicy, którzy w bardzo licznych grupach odwiedzili 
Warsaw Dental Medical Show.

Do zobaczenia podczas 3. Warsaw Dental Medica Show w dniach 
10-12 września 2020

fot. DentalRadio

temperatura powyżej 44 st.C wytwarzana przy końcówce jest w 
stanie doprowadzić do denaturacji białka, a w dalszym etapie do 
przerwania ciągłości błony Schneidera. 
Do komplikacji pooperacyjnych późnych możemy zaliczyć utwo-
rzenie się tkanki miękkiej wokół implantu zamiast kości, przerostu 
dziąsła, zapalenia zatok szczękowych, zmian okołowierzchołko-
wych przy implantach, resorpcji kości, odsłonięcia implantu w od-
cinku estetycznym, złamania implantu przewlekłego bólu, wrażli-
wości na dotyk implantu oraz jego ruchomości, nekroza żuchwy 
po bifosfonianach. Dr Jadach przypomniał, że wielu pacjentów 
jest dziś „ustawionych” na lekach przez lekarzy internistów i zmia-
na dawkowania lub zmiana leków powinna być z nimi zawsze 
skonsultowana. Może bowiem dojść do sytuacji, że przeprowa-
dzimy jakiś zabieg, a pacjent dostanie udaru dzień później. INR  
w przedziale 1,5- 2 daje nam możliwość przeprowadzania zabie-
gu. Przy wartościach niższych należy podejrzewać ryzyko zatoru,  
a powyżej 2, możemy nie być w stanie zatrzymać krwawienia. Na-
leży także wymagać od lekarzy prowadzących, wydania zaświad-
czenia o warunkach przeprowadzenia zabiegów z przerwaniem 
ciągłości tkanek, mając na uwadze, że i tak odpowiedzialność 
spoczywa na lekarzy operującym. Wielu pacjentów jeszcze 30 lat 
temu było obłożnie chorych, a dziś dzięki lekom mogą w miarę 
normalnie funkcjonować. Jeśli chcemy wykonywać jakąś proce-
durę to musimy też wiedzieć, jakie mogą być powikłania i jak je 
leczyć. To podsumowujące zdanie powinno być drogowskazem 
dla wszystkich, którzy zamierzają poszerzyć zakres wykonywanych 
przez siebie zabiegów.

Kolejnym ważny wydarzeniem były warsztaty dla higienistek sto-
matologicznych, które prowadziła dyplomowana higienistka sto-
matologiczna Carmen Lanoway, na co dzień pracująca w klinice 
prof. Markusa Huerzelera oraz prof. Otto Zuhra. Przedstawiła ona 
podstawy pracy kiretami ręcznymi, począwszy od omówienia ich 
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MEET THE MASTER 5

Hotel Narvil Conference & Spa położony wśród lasów i nad 
brzegiem Narwi, jedynie 40 minut od centrum Warszawy gościł 
uczestników V już edycji Meet The Master. Konferencja zorgani-
zowana przez stowarzyszenie Implant Masters Poland, odbywała 
się w dniach 27-28 września 2019 roku. Na każdym kroku można 
było znaleźć niecodzienne nawiązania do dwóch symboli hote-
lu ‒ żywiołu wody i spokoju lasu. Takie otoczenie okazało się, być 
doskonałym dodatkiem do uczty implantologicznej, czekającej na 
uczestników konferencji.
Lekarze mogli wziąć udział w 6 różnych warsztatach w piątek 
przed południem, a po południu w piątek i całą sobotę słuchać 
niezwykle ciekawych wykładów. Tematem przewodnim był pe-
riimplantitis, z którym spotyka się coraz więcej lekarzy zajmujących 
się implantologią. 
Dr Nadia Nanni rozpoczęła naukową część konferencji, prezentu-
jąc sytuacje kliniczne, które mogą indukować powstawanie pe-
riimplantitis. 
Zwróciła uwagę na wzrost rozpoznawanych sytuacji związanych 
z rozwojem tego typu schorzenia. Obecnie szacuje się, że to do-
tyczy ponad 20% implantów. Jest wiele czynników, które należy 
brać pod uwagę. Na pewno kanki miękkie i ich kondycja jest klu-
czowa w przeciwdziałaniu powstawania lub pogłębiania się pe-
riimplantitis. Istotne jest przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz 
utrzymanie doskonałej higieny w trakcie użytkowania uzupełnie-
nia protetycznego. Dobrze wykonana chirurgia, prawidłowa pro-
tetyka oraz opieka higienizacyjna może zminimalizować ryzyko 
periimplantitis.
Dr Robert Miller w swoim wykładzie szczegółowo omówił tema-

tykę leczenia periimplantitis i zwrócił uwagę na występowanie 
wokół implantów braku skeratynizowanych tkanek. Ruchoma bło-
na śluzowa nie jest wstanie ochronić implantu przed działaniem 
czynników zewnętrznych.
Prelegent pokazał też na filmach, jak przeprowadza swoje zabie-
gi. Pierwszym etapem jest zawsze odsłonięcie dziąsła za pomocą 
lasera, a następnie spiłowanie diamentowym wiertłem gwintu 
implantu. W trakcie tej procedury trzeba jednak uważać, aby opił-
ki nie dostały się do okolicznych tkanek, gdyż może to wywołać 
proces zapalny, jako odpowiedź na ciało obce . W dalszej części 
wykładu została przedstawiona możliwość wyczyszczenia po-
wierzchni implantu laserem. Zwrócona została także uwaga na 
mikro urazy, które mogą powstać poprzez użycie tępych wierteł 
oraz zbyt dużej siły w trakcie wprowadzania implantu. Wykładow-
ca przedstawił także inne sytuacje, w których może dochodzić 
do powstania periimplantitis. Okazuje się, że najgorsze mogą być 
cementy kompozytowe, na które osadzane są korony, ponieważ 
w wielu przypadkach nadmiar cementu tworzy cienką powłokę 
w okolicy połączenia łącznika z implantem, która jest trudna do 
usunięcia. Doktor zwrócił uwagę na to, że obok miejsca implanta-
cji nie powinno być zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi. 
Nawet minimalna zmiana okołowierzchołkowa może spowodo-
wać zakażenie implantu umieszczonego obok. Kolejnym ważnym 
aspektem omówionym w trakcie prezentacji był mikro przeciek, 
który może występować pomiędzy implantem a łącznikiem. Jeże-
li nastąpił zanik kości i chcemy wyczyścić powierzchnię implantu 
znajdującą się poniżej 2 mm pod dziąsłem to zalecany w takiej 
sytuacji jest zabieg płatowy. Pokazany został także przypadek, 
w którym na skutek niewyczyszczonej prawidłowo jamy poeks-
trakcyjnej doszło do zakażenia implantu od strony jamy nosowej. 
Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły badania,  
w trakcie których zaobserwowano rozdwajanie się powierzch-
ni implantu z powłoką TiUnite i uwalnianie się tytanu. Pokazany 
został przypadek, w którym implant w pozycji 11 kontaktował się  
z błoną śluzową z dna jamy nosowej, co wywoływało dolegli-
wości. Dr Miller przedstawił rekomendowane postępowanie po 
ekstrakcji zęba, które zakłada wykonanie debridgementu, skrwa-
wienie wiertłem jamy poekstrakcyjnej następnie użycie PRF oraz 
szycie rany szwem materacowym z antybiotykiem. Przy takim za-
rządzaniu gojeniem zębodołu, nie spotyka się nawet, po okresie 
gojenia, zaczerwienienia tkanek w miejscu wyjścia nici. W przy-
padku wykonywania implantacji natychmiastowej należy założyć 
przeszczep CTG pod śrubę gojącą, co powoduje narastanie kości, 
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powstającej zarówno z kolagenu jak i ze skrzepu. 
Jako złoty standard procedur augmentacyjnych zostało przypo-
mniane zastosowanie kości własnej pobranej od pacjenta, która 
zawiera czynniki wzrostu oraz kolagen. W przeszłości próbowano 
mieszać różne materiały augmentacyjne tworząc kompozytowy 
graft, lecz nie było wiadomo, jak go dokładnie użyć, co nie przy-
nosiło spodziewanych rezultatów.  Z tego powodu biomateriał 
stosowany do procedur augmentacyjnych powinien być jak 
najbardziej resorbowalny. Kolejnymi ważnymi wskazówkami, 
było zwrócenie uwagi na zabiegi polegające na redukcji kości  
w przednim odcinku szczęki i żuchwy, szczególnie w zabiegach 
implantacji natychmiastowej, kiedy dochodzi do znacznego 
spłycania przedsionka. Należy także uważać na występowanie 
ankylozy zębów po leczeniu endodontycznym, gdzie kość wo-
kół korzenia jest bardzo skondensowana. W takiej sytuacji może 
tylko pomóc zabieg dekortykacji. Z kolei w przypadku zastoso-

wania preparatów na bazie beta TCP i użycia do ich zwilżenia soli 
fizjologicznej dochodzi do natychmiastowego uwolnienie jonów 
wapnia i przejście ich do okolicznych tkanek. Efektem tego będzie 
powstanie małej ilości vital bone w miejscu augmentacji po wy-
gojeniu. Dr Miller mówił także o tym, jak ważny jest poziom wi-
taminy D. Wspomniał, że mimo że od lat mieszka na Florydzie to  
i tak ma obniżony poziom tej witaminy.

Kolejnym prelegentem kongresu był dr Darco Bozić, który mówił o 
zastosowaniu preparatów na bazie BMP oraz Emdogain. Wskazał 
na fakt, że białko BMP potrafi stymulować powstawanie kości nie-
zależnie, gdzie pod skórą zostanie umieszczone. Sugerował także 
miksowanie emdogain z własną kością, ponieważ spowoduje to 
zwiększoną prolifelację. 

Następnym wykładowcą był dr Konrad H. Meyenberg, który 
przedstawił badania dotyczące czystości chemicznej implantów. 

Skomplikowane procesy oczyszczania tytanu oraz sam proces 
produkcji, jest tym, co wpływa na ostateczną cenę implantu. Waż-
ny jest także kształt implantu, szczególnie w przypadku krótkich 
implantów. Jeśli mamy implant o długości 6mm, to tak napraw-
dę ma on czasem tylko 4mm aktywnej powierzchni. Przy takich 
implantach spotykamy właśnie duże recesje. Kolejnym omówio-
nym tematem była powierzchnia implantów. Dużo trudniej jest 
kontrolować stan kości przy implantach z szorstką powierzchnią 
niż polerowaną. Wykładowca przedstawił także badania, z których 
wynikało, że głębsze pozycjonowanie implantów nie warunkowa-
ło mniejszego zaniku kości. Kolejną radą było to, aby implanty do 
średnicy 3,5mm blokować ze sobą, wykonując pracę protetycz-
ną. Rekomendowane jest, aby co roku odkręcać suprastrukturę  
i czyścić ją w myjce ultradźwiękową. Wykładowca podkreślił, że po 
takich zabiegach pacjenci doceniają, poczucie idealnej czystości. 
Wracając do procedury cementowania koron, zwrócił uwagę, by 

czyścić nadmiar cementu skalerem jeszcze na tej samej wizycie. 
Uczestników wykładu zainteresowały przytoczone badania na te-
mat różnic w systemach CAD/CAM. Wskazywały one jak istotne 
jest wykształcenie i doświadczenie osoby obsługujących frezarkę.
Następnym zagadnieniem omówionym szczegółowo było pisa-
ne planów leczenia. Pacjent powinien otrzymać 2 plany leczenia. 
Pierwszy z nich możemy nazwać „maksymalnym”, który powinien 
zawierać opcje zastosowania najlepszych materiałów i rozwiązań. 
Drugi plan może być dopasowany do tego, czego życzy sobie 
pacjent. Wybierając drugi plan, pacjent musi być świadomy, że 
decyduje się często rozwiązanie kompromisowe. 

Dr Gerd Korner był kolejnym z wykładowców kongresu. Pokazał 
wiele ciekawych przypadków, w których odtwarzał tkanki miękkie 
przed odsłonięciem implantu. Zwrócił także uwagę, aby implant 
odtwarzający siekacz centralny umieszczać pod kątem, tak by nie 
miał kontaktu z otworem przysiecznym, co może powodować 
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dolegliwości. Podkreślił także znaczenie „transition zone” zwanej 
także „interface zone” stanowiącej miejsce połączenia implantu 
z suprastrukturą protetyczną. Błędy w pozycjonowaniu implantu 
wymuszające kompromisowy projekt odbudowy protetycznej, 
mogę w przyszłości prowadzić do periimplantitis i pogorszyć ro-
kowanie.
Równolegle z kongresem dla lekarzy odbyła się 2 dniowa konfe-
rencja dla higienistek „Co dwie głowy to nie jedna. Implantolo-
gia, czyli praca na cztery ręce i dwie głowy”. Wieczorem w piątek 
wszyscy uczestnicy konferencji mogli się zrelaksować podczas 
wieczornej Gala Party. Gościem specjalnym był Robert Kochanek, 
który porwał wszystkich do wspólnego tańca.

Chociaż piękna pogoda i wspaniałe otoczenie mówiło, by zostać 
jeszcze kilka godzin w tym urokliwym miejscu, to obowiązki redak-
cyjne kazały spakować się i ruszyć dalej…
Do zobaczenia na kolejnych konferencjach Meet the Master pod-
czas, których będziemy mieli zapewne okazję spotkać się z kolej-
nymi Mistrzami Implantologii.

foto. MTM

3. MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONGRES
STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

    Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn  |     +48 518 739 124  |     info@warsawexpo.eu  |     www.warsawexpo.eu  |     / warsawexpo

Paweł Piwowarczyk
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji targów 

+48 507 664 328 | p.piwowarczyk@warsawexpo.eu

www.dentalmedicashow.pl

SAVE THE DATE!

PT
A

K  
W

ARSAW  EXPO

TRADE FAIR CAPIT
A

L

stomatolodzy / asystentki i higienistki stomatologiczne 
/ technicy dentystyczni / medycyna estetyczna

10-12.09.2020

Polska
Stomatologia
Dziecięca

PSD powinno byc zrobione fontem
GothamNarrow  Bold
Pełny tytuł - AvenirNext DemiBold

Granat składowe
91/76/7/1

E D U K A C J A



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 1 (21) 2020 35

3. MIĘDZYNARODOWE TARGI I KONGRES
STOMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

    Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn  |     +48 518 739 124  |     info@warsawexpo.eu  |     www.warsawexpo.eu  |     / warsawexpo

Paweł Piwowarczyk
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji targów 

+48 507 664 328 | p.piwowarczyk@warsawexpo.eu

www.dentalmedicashow.pl

SAVE THE DATE!

PT
A

K  
W

ARSAW  EXPO

TRADE FAIR CAPIT
A

L

stomatolodzy / asystentki i higienistki stomatologiczne 
/ technicy dentystyczni / medycyna estetyczna

10-12.09.2020

Polska
Stomatologia
Dziecięca

PSD powinno byc zrobione fontem
GothamNarrow  Bold
Pełny tytuł - AvenirNext DemiBold

Granat składowe
91/76/7/1



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 1 (21) 202036

Wyniki rocznego randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego natychmiastowo 
obciążonych krótkich implantów umieszczonych w okolicy pojedynczego dolnego zęba 
trzonowego przy pomocy całkowicie cyfrowej organizacji pracy.
One-Year Results of a Randomized Controlled Clinical Trial of Immediately Loaded Short Implants Placed in the Lower 
Posterior Single Molar Using a Complete DigitalWorkflow

Słowa kluczowe: 
implanty, krótkie implanty, natychmiastowe obciążenie, stabilizacja pierwotna, cyfrowa organizacja pracy
Key words:
dental implants; short dental implants; immediate loading; primary stability; digital work flow
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Streszczenie

Celem niniejszego randomizowanego badania klinicznego jest ocena natych-
miastowo obciążonych pojedynczych implantów o zróżnicowanej długości 
umieszczonych w tylnym odcinku żuchwy za pomocą całkowicie cyfrowego, 
pozbawionego konieczności wykonywania modeli, opartego na wykonaniu 
uzupełnień protetycznych planu leczenia oraz porównaniu wyników klinicz-
nych i radiologicznych krótkich i długich implantów. Pięćdziesięciu dwóch 
pacjentów z brakiem pojedynczego zęba w tylnym odcinku żuchwy zostało 
losowo przydzielonych do grupy kontrolnej (długi implant CMI IS-III Acti-
ve®, 5,0 x 10 mm) i badawczej (krótki implant CMI IS-III Active®, 5,0 
x 6,6; 7,3; 8,5 mm). W przypadku każdego pacjenta pojedynczy implant 
został wszczepiony za pomocą szablonu chirurgicznego wykonanego z uży-
ciem oprogramowania komputerowego, a wszystkie uzupełnienia prote-
tyczne zostały wykonane/wytworzone za pomocą oprogramowania kompu-
terowego (CAD/CAM) na wirtualnych modelach. Pacjenci zostali zaopatrzeni 
uzupełnieniami tymczasowymi i ostatecznymi pełnoceramicznymi z cyrkonu 
odpowiednio po tygodniu i 12 tygodniach od implantacji. Wykonano pomia-
ry współczynnika stabilizacji implantu (implant stability quoitent, ISQ) oraz 
zdjęcia radiologiczne i oceniono wskaźniki periodontologiczne po 1, 3, 4, 
8, 12, 24, 36 i 48 tygodniach po zabiegu. Do analizy statystycznej wyko-
rzystano 19 długich oraz 27 krótkich implantów. Nie stwierdzono istotnych 
różnic pomiędzy grupami pod względem siły potrzebnej do wprowadzenia 
implantu, wartością ISQ (z wyjątkiem 3 tygodni), utratą kości brzeżnej oraz 
wskaźnikami tkanek miękkich otaczających implant (p>0,05). Obie grupy 
nie wykazały spadku stabilizacji we wczesnej fazie gojenia. Średnia utrata 
kości brzeżnej od sytuacji wyjściowej w czasie implantacji dla grupy kon-
trolnej i badawczej wynosiła -0,07 i 0,03 mm po 12 tygodniach oraz 0,06 i 
0,05 mm po 48 tygodniach. Wszystkie parametry tkanek miękkich były w 
granicach normy. W granicach obserwacji krótkoterminowej, natychmia-
stowe obciążenie pojedynczych krótkich implantów można uznać za jeden z 
przewidywalnych sposobów leczenia w żuchwie przy zmniejszonej wysoko-
ści kości, gdy można osiągnąć stabilizację pierwotną.

Abstract

The purpose of this randomized clinical trial is to evaluate immediately load-
ed single implants with varying lengths in the posterior mandible using a 
fully digital, model-free prosthetic-driven implant planning pathway, and to 
compare clinical and radiological outcomes of short and long implants. The 
52 patients with the single tooth missing in the posterior molar regions of 
the mandible were randomly assigned to the control (CMI IS-III active® 
long implant; 5.0 _ 10 mm) and experimental (CMI IS-III active® short 
implant; 5.5 _ 6.6, 7.3, 8.5 mm) groups. For each patient, a single implant 
was placed using the computer aided surgical template and all prostheses 
were fabricated by means of computer-aided design/computer-aided man-
ufacturing (CAD/CAM) system on the virtual model. The patients received 
provisional and definitive monolithic zirconia prostheses at 1 week and 12 
weeks after implant surgery, respectively. The implant stability quotient 
(ISQ) measurements and periapical radiographs were taken and peri-im-
plant parameters were evaluated at 1, 3, 4, 8, 12, 24, 36, and 48 weeks af-
ter surgery. Nineteen long implants and 27 short implants were finally used 
for the statistical analysis. There was no significant difference between the 
groups in terms of insertion torque, ISQ values (except 3 weeks), marginal 
bone loss, and peri-implant soft tissue parameters (p > 0.05). Both groups 
exhibited no stability dip during the early phase of healing. The average 
marginal bone loss from the baseline of implant placement for the control 
and experimental groups was 0.07 and 0.03 mm after 12 weeks and 0.06 
and 0.05 mm after 48 weeks. All of the soft tissue parameters were with-
in normal limits. Within the limits of the short term follow up, immediate 
loading of short single implants can be considered as one of predictable 
treatment modality in mandible with reduced bone height when primary 
stability can be achieved.
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Wprowadzenie

Dzięki postępom w obrazowaniu trójwymiarowym (3D) i tech-
nologii wspieranego komputerowo projektowania/wytwarzania 
(CAD/CAM) klinicyści mogą nie tylko uzyskać wymagane infor-
macje diagnostyczne podczas jednej wizyty, ale także ukończyć 
cały proces od implantacji do zacementowania ostatecznego 
uzupełnienia protetycznego w sposób całkowicie cyfrowy bez ko-
nieczności wykonania modeli [1]. Model wirtualny pacjenta moż-
na stworzyć w łatwy sposób poprzez połączenie plików DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine) uzyskanych  
z obrazowania CBCT (Cone Beam Computed Tomography)  
i plików standardowego języka teselacji (STL) uzyskanych ze ska-
nowania wewnątrzustnego za pomocą oprogramowania do 
wirtualnego planowania implantów [2]. Ponadto, wirtualne pla-
nowanie implantów i oparte na implantach przykręcane tymcza-
sowe uzupełnienia protetyczne wykonane w technice CAD/CAM 
mogą zostać zaprojektowane i wykonane cyfrowo zgodnie z za-
planowanym miejscem implantacji w tym samym programie [3]. 
Co więcej, zabiegi chirurgiczne wspierane komputerowo oferują 
pacjentom korzyści płynące z minimalnie inwazyjnych zabiegów 
bez uniesienia płata (techniki bezpłatowe). Takie zabiegi zapew-
niają wiele zalet, w tym zmniejszenie bólu i rozległości zabiegu, 
skrócenie okresu rekonwalescencji, zmniejszenie krwawienia 
śródzabiegowego oraz dalsze zachowanie tkanek miękkich i twar-
dych [4,5].

W tylnej części żuchwy wysokość kości jest ograniczona przez 
nerw zębodołowy dolny, a także fizjologiczną atrofię kości wystę-
pującą po ekstrakcji zęba. Wiele technik zabiegowych, takich jak 
sterowana regeneracja kości (guided bone regeneration, GBR), 
przeszczepy bloczków kostnych, osteogeneza dystrakcyjna oraz 
transpozycja nerwu zębodołowego dolnego jest używanych do 
zwiększenia wymiarów wyrostka zębodołowego w przypadkach 
znacznej pionowej i poziomej utraty kości [6,7]. Chociaż udo-
wodniono, że techniki augmentacji kostnej są przewidywalne  
i skuteczne [8], pacjenci mogą nie zgodzić się na ich zastosowa-
nie obawiając się powikłań występujących w miejscu pobrania 
przeszczepu, inwazyjnych zabiegów, dodatkowych kosztów i wy-
dłużenia czasu leczenia [9,10]. Krótkie implanty o długości mniej-
szej niż 10 mm mogą być uważne jako skuteczna alternatywna 
metoda leczenia w przypadkach zmniejszonej wysokości kości  
w celu uniknięcia inwazyjnych zabiegów augmentacji kostnej.

Wiele wczesnych artykułów przeglądowych wykazało niższe 
wskaźniki przeżycia dla krótkich implantów niż dla implantów  
o standardowej długości [11,12]. Herrmann i wsp. (2005) stwier-
dzili, że długość implantu istotnie koreluje ze wskaźnikami suk-
cesu implantacji [13]. Jednak ostatnie badania wykazały, że dzięki 
ulepszeniom technologicznym w projektowaniu implantów, ob-
róbce powierzchni i technikach chirurgicznych, długość implan-
tu nie wpływała znacząco na wskaźnik przeżycia [14,15]. W kilku 
badaniach krótkie implanty wydawały się być metodą z wyboru 
w przypadkach augmentowanych tylnych obszarów żuchwy  
w porównaniu z implantami długimi [16,17]. Pomimo pozytyw-
nych wyników badań dotyczących krótkich implantów, niektó-
rzy klinicyści nadal mają wątpliwości co do nich, ze względu na 
mniejszą powierzchnię kontaktu kości z implantem i niekorzystny 
stosunek długości korony do implantu.

Wraz z pojawiającym się zapotrzebowaniem na skrócenie czasu 
leczenia implantologicznego oraz postępem dotyczącym po-
wierzchni implantu, protokoły natychmiastowego i wczesnego 
obciążenia implantów według ostatnich badań a także wśród 
klinicystów zyskały przewidywalność [18,19]. Jeśli chodzi o poje-
dyncze implanty, ostatnie przeglądy systematyczne wykazują, że 
natychmiastowe obciążenie pojedynczych implantów powoduje 
większe narażenie na uszkodzenie, niż w przypadku uzupełnień 
odbudowujących pełny łuk zębowy, ponieważ siły zgryzowe 
mogą oddziaływać bezpośrednio na implant przy braku stabiliza-
cji całego łuku zębowego [20]. Jednak niektórzy autorzy zauwa-
żyli, że w przypadkach natychmiastowego i konwencjonalnego 
obciążenia pojedynczego implantu korony wykazywały porówny-
walny czas przeżycia oraz utratę kości brzeżnej przy implantacji  
z momentem obrotowym potrzebnym do wprowadzenia im-
plantu wynoszącym ≥ 20 do 45 Ncm lub współczynnikiem stabil-
ności implantu (implant stability quotient, ISQ) ≥ 60‒65 [21].

Celem niniejszego randomizowanego badania klinicznego jest 
ocena natychmiastowo obciążonych pojedynczych implantów 
o różnej długości wszczepionych w tylnym odcinku żuchwy wy-
konywanych w sposób całkowicie cyfrowy, pozbawiony modeli, 
oparty na uzupełnieniu protetycznym i porównaniu wyników kli-
nicznych i radiologicznych dla krótkich i długich implantów pod-
czas 48-tygodniowego okresu obserwacji.

Materiały i metody

Projekt badania klinicznego

W badaniu wykorzystano dwa różne typy implantów: długi im-
plant CMI IS-III Active® (Neobiotech Co., Seul, Korea) w grupie 
kontrolnej i krótki implant CMI IS-III Active® (Neobiotech Co., Seul, 
Korea) w grupie badawczej. Rycina 1 pokazuje charakterystykę 
dwóch typów implantów użytych w niniejszym badaniu. Implan-
ty w grupie kontrolnej miały średnicę 5,0 mm i 10 mm długości, 
podczas gdy implanty w grupie badawczej miały 5,5 mm średnicy 
i 6,6; 7,3 lub 8,5 mm długości. Stabilizację implantu oceniono za 
pomocą maksymalnego momentu obrotowego przy implantacji 
i współczynnika stabilizacji implantu (ISQ). Wykonano zdjęcia ra-
diologiczne w celu określenia utraty kości brzeżnej dookoła im-
plantu (peri-implant marginal bone loss, PIMBL). Kolejna zmienna 
obejmowała ocenę tkanek miękkich dookoła implantu, w tym głę-
bokość sondowania, szerokość skeratynizowanej błony śluzowej 
oraz wskaźnik kamienia nazębnego. (ryc.1)
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Badana populacja i kryteria włączenia

Wymaganą wielkość próby oszacowano na podstawie badania 
nierównoważności przy użyciu wzoru testu zgodności chi kwa-
drat:

gdzie Z𝛼=5%, Z𝛽=20%, λ=1, Po=Pt=0,968, Pc=0,971 i d=0,145. 
przyjęto współczynnik rezygnacji w wysokości 30%. Ponieważ każ-
dy badany otrzymał jeden implant, liczba uczestników wymagana 
dla każdej grupy wynosiła około 26.

W sumie 108 potencjalnych uczestników badania zgłosiło się 
dzięki reklamom w wagonach metra. Badana populacja zosta-
ła stworzona z uczestników leczonych w Narodowym Szpitalu 
Stomatologicznym w Seulu pomiędzy kwietniem 2016 a lipcem 
2018 roku. Pięćdziesięciu sześciu z całkowitej liczby 108 kandy-
datów zostało wykluczonych z powodu niespełnienia kryteriów 
wstępnych. Całkowita liczba 52 pacjentów została losowo przypo-
rządkowana do grupy kontrolnej (implant długi CMI IS-III Active®)  
i badawczej (implant krótki CMI IS-III Active®) przy użyciu kompu-
terowego generatora liczb losowych. Kryteriami włączenia były: 
(1) wiek powyżej 18 lat, (2) brak pojedynczego zęba trzonowego 
w tylnym odcinku żuchwy od co najmniej 3 miesięcy, (3) zdolność 
pacjenta do poddania się zabiegom chirurgicznym i odtwórczym, 
(4) wystarczająca objętość kości pozwalająca na implantację bez 
konieczności augmentacji kostnej: co najmniej 8,0 mm średnicy i 
9,0 mm długości, (5) obecność nienaruszonej powierzchni żującej 
w zębie przeciwstawnym do bezzębnego odcinka, oraz (6) brak 

zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych (temporomandi-
bular disorders, TMD) lub innych zaburzeń zgryzowych. Kryteria-
mi wykluczenia były: (1) ogólne przeciwwskazania do leczenia 
implantologicznego, (2) choroby psychiczne, (3) zaawansowane 
choroby przyzębia w okolicy poddawanej zabiegowi, (4) typ D4 

kości, (5) moment obrotowy przy implantacji wynoszący mniej niż 
35 Ncm lub więcej niż 45 Ncm, ISQ < 65, (6) nasilone parafunkcje 
oraz (7) brak miejsca w zgryzie.

Wszystkie zabiegi zostały wykonane zgodnie z Helsińską Dekla-
racją dotyczącą eksperymentów z udziałem ludzi [22]. Protokół 
badania został sprawdzony i zatwierdzony przez Instytucjonalną 
Komisję Kontrolną Narodowego Uniwersytetu Stomatologiczne-
go w Seulu (IRB nr CDE16004) i zgłoszony zgodnie z CONSORT 
(Consolidated Standards of Reporting Trials) [23]. Uczestnicy zo-
stali poinformowani o charakterze badania i podpisali świadomą 
zgodę.

Przebieg leczenia

1. Planowanie cyfrowe, szablony chirurgiczne 3D, indywi-
dualne łączniki Ti-Customized i tymczasowe uzupełnienia 
protetyczne

Wszyscy pacjenci zostali poddani badaniu CBCT (CS9300; Care-
stream Health, Rochester, NY) oraz skanowaniu wewnątrzustne-
mu (Trios3, 3Shape, Kopenhaga, Dania) przed implantacją w celu 

Z� [(1+𝜆𝜆)Po(1–Po)] + Z�[𝜆𝜆P�(1–P�)+P�(1–P�)

𝜆𝜆(P�–P�–d)

0.5 0.5{ }2

= 18.133=19 uczestników

Kształt implantu
Kształt gwintu
Wysokość gwintu
Skok gwintu
Połączenie implantu z łącznikiem
Kąt inklinacji bocznej części gwintu
Przygotowanie powierzchni
Mikrogwint

prosty
Odwrócony stożek

0,9 mm
0,4 mm

Wewnętrzny Hex
20

SLA
Bioseal lub brak

Prosty
Odwrócony stożek

0,9 mm
0,4 mm

Wewnętrzny Hex
20

SLA
brak

GRUPA EKSPERYMENTALNA GRUPA KONTROLNA

Ryc. 1 Cechy charakterystyczne systemów implantologicznych użytych w badaniu: CMI IS-III Active® (Neobiotech, Seul, Korea), krótkie i 
długie implanty.
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wykonania planowania chirurgicznego i oceny wymiarów kości 
dookoła miejsca implantacji. Proces dopasowania obu skanów 
oraz zaprojektowanie szablonu chirurgicznego wykonano za po-
mocą oprogramowania Implant StudioTM (3Shape, Kopenhaga, 
Dania). Na podstawie wirtualnego planowania metodą stereoli-
tografii (Objet30; Stratasys Ltd., MN, USA) wytworzono szablony 
chirurgiczne. W docelowych położeniach implantów umieszczo-
no tytanowe tuleje prowadzące. Wysokość tulei prowadzących 
wynosiła 4 mm; odległość od brzegu tulei do koronowej części 
implantu wynosiła 5,0 mm (ryc. 2). Projekt 3D zarówno indywi-
dualnego łącznika tytanowego jak i uzupełnienia tymczasowego 
wykonano za pomocą Dental Designer TM (3Shape, Kopenhaga, 
Dania) i wytworzono za pomocą systemu CAD/CAM. W celu wy-
korzystania łącznika indywidualnego jako transferu w wycisku cy-
frowym wszystkie łączniki indywidualne wykonane metodą CAD-
-CAM zostały wypiaskowane za pomocą tlenku glinu o grubości 
50 μm (0,4 MPa, w odległości 10 mm przez 10 sekund). 

2. Implantacja z użyciem szablonu chirurgicznego oraz ocena 
stabilizacji implantu

Rycina 3 przedstawia projekt niniejszego badania klinicznego. 
Przed zabiegiem pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej 
z dwóch grup różniących się rodzajem implantu. Badanie przed 
zabiegiem obejmowało zdjęcie pantomograficzne, tomografię 
komputerową oraz badanie wewnątrzustne. Po implantacji, każ-
dy z pacjentów otrzymał antybiotykoterapię (Cefdinir 100 mg 
trzy razy dziennie) przez 5 dni oraz leki przeciwbólowe (Acetami-
nophen, 650 mg w razie potrzeby i zalecenie używania płukanki  
z 0,1% roztworem chlorheksydyny dwa razy dziennie przez 7 dni. 
U każdego z pacjentów wykonano implantację w okolicy zębów 
trzonowych żuchwy w znieczuleniu miejscowym zgodnie z pro-
tokołem stworzonym przez producenta (procedura NeoGuide®). 

Łoże implantu zostało przygotowane w sposób minimalnie inwa-
zyjny (bezpłatowo) z użyciem szablonu chirurgicznego.

Najwyższa wartość momentu obrotowego przy wprowadzaniu 
implantu została zanotowana jako maksymalna wartość momen-
tu obrotowego (Ncm). Stabilizacja pierwotna została określona 
poprzez zmierzenie współczynnika stabilizacji implantu (ISQ) jako 
zmienna określająca końcowy punkt badania. Analiza częstotli-
wości rezonansowej (resonance frequency analysis, RFA) została 
zarejestrowana przy użyciu Osstell Mentor® (Osstell AB, Göteborg, 
Szwecja). Docelowe wartości maksymalnego momentu obroto-
wego przy umieszczaniu implantu i ISQ wyniosły odpowiednio 
35‒45 Ncm i więcej niż 65. Założono śruby gojące oraz wykonano 
radiologiczne zdjęcia zębowe. (ryc. 3)

3. Opieka pozabiegową
Zalecono właściwą higienę jamy ustnej oraz dietę. Pacjenci zo-
stali poinstruowani, aby stosować płukankę z 0,1% roztworem 
chlorheksydyny oraz w razie potrzeby środki przeciwbólowe. Wy-
konano pomiary ISQ oraz radiologiczne zdjęcia punktowe po 1, 3, 
4, 8, 12, 24, 36 i 48 tygodniach po zabiegu.

4. Zaopatrzenie protetyczne
Tydzień po implantacji, wszczepy, które wykazały wartość ISQ 
wynoszącą 65 lub więcej zostały funkcjonalnie obciążone uprzed-
nio wykonanymi tytanowymi łącznikami indywidualnymi oraz 
uzupełnieniami tymczasowymi. Tytanowe łączniki indywidualne 
wykonane przed leczeniem zostały przykręcone do implantów  
z użyciem momentu obrotowego wynoszącego 20 Ncm,  

Ryc. 2 Zabieg chirurgiczny wspomagany komputerowo. (a) Cyfrowe planowanie implantu 3D za pomocą oprogramowania, (b) szablon 
chirurgiczny.

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



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XI nr 1 (21) 202040

a uprzednio wykonane korony tymczasowe z PMMA zostały zace-
mentowane za pomocą cementu tymczasowego. Uzupełnienia 
zostały dopasowane w zgryzie w taki sposób, aby uniknąć ewen-
tualnych ekscentrycznych kontaktów zgryzowych oraz wykonano 
zdjęcia zębowe.

Po 8 tygodniach od implantacji wykonano ostateczne uzupełnie-
nie protetyczne za pomocą całkowicie cyfrowej organizacji pracy. 
Sześciu uczestników zostało wykluczonych, ponieważ nie mogli 
wypełnić standardów przyjętych w protokole badania, natomiast 
46 uczestników było gotowych, do pobrania ostatecznych wy-
cisków. Wewnątrzustne cyfrowe wyciski zostały pobrane za po-
mocą wcześniej wypiaskowanych indywidualnych łączników ty-
tanowych z użyciem skanera Trios3® (3Shape, Kopenhaga, Dania) 
oraz wykonano ostateczne uzupełnienie protetyczne z cyrkonu  
z użyciem systemu CAD/CAM. W dniu dostarczenia uzupełnienia, 
12 tygodni po implantacji, ostateczne uzupełnienia protetycz-
ne przykręcane oraz cementowane (screw and cement retained 
prostheses, SCRP) zostały zamocowane na wszczepach, które wy-
kazały wartość ISQ wynoszącą 65 lub więcej. Dostosowano okluzję 
oraz zredukowano przedwczesne kontakty w odcinkach bocznych.

W dniu dostarczenia uzupełnień, dla każdego implantu powtórzo-
no pomiary ISQ za pomocą urządzenia Osstell. Ostateczne przykrę-

cane i cementowane uzupełnienia protetyczne zostały wykonane 
12 tygodni po zabiegu (7 wizyta). Dostosowano okluzję oraz kon-
takty boczne w celu równomiernego rozłożenia sił zgryzowych 
wokół uzupełnienia protetycznego. Dodatkowo, we wszystkich 
przypadkach wykonano pozabiegowe CBCT bezpośrednio po 
umieszczeniu ostatecznego uzupełnienia protetycznego z uży-
ciem tych samych parametrów w celu analizy porównawczej.

5. Pomiary utraty kości brzeżnej
Utrata kości brzeżnej wokół implantu (peri-implant marginal bone 
loss, PIMBL) została oceniona za pomocą radiologicznych zdjęć 
punktowych wykonanych bezpośrednio po zabiegu oraz 12 i 48 
tygodni po implantacji (ryciny 4 i 5). W celu oceny poziomu kości 
brzeżnej, współczynnik powiększenia każdego obrazu został obli-
czony na podstawie podanego przez producenta skoku gwintu 
wynoszącego 0,9 mm, który jest znany dla każdego z systemów 
implantologicznych zastosowanych w tym badaniu. Odległość 
od szczytu platformy implantu (punkt odniesienia) do poziomu 
wyrostka zębodołowego kości zmierzono na powierzchniach 
mezjalnych i dystalnych implantu i przeliczano na wartość rze-
czywistą za pomocą współczynnika powiększenia. Wartość tę 
następnie porównano z pomiarem wykonanym podczas zabiegu 
(sytuacja początkowa). (ryc. 4 )

Ryc. 3 Schemat przedstawiający protokół leczenia w kontrolowanym badaniu klinicznym opisanym w niniejszym artykule.

108 chętnych zgłosiło się do badania

włączono 52 uczestników / 52 implanty

badanie pantomograficzne, CT, skan jamy ustnej, cyfrowy szablon 
chirurguczny, tymczasowe uzupełnienie protetyczne

Zabieg chirurgiczny:
 moment obrotowy, ISQ, jakość kości, zdjęcie punktowe

Po tygodniu: 
dostarczenie uzupełnienia tymczasowego, ISQ, zdjęcie punktowe

Po 3-4 tygodniach:
ISQ, zdjęcie punktowe, kontrola okluzji, ocena wskaźników tkanek 

miękkich otaczających implant

Po 8 tygodniach:
skan jamy ustnej w celu wykonania ostatecznego uzupełnienia
protetycznego, ISQ, zdjęcie punktowe, kontrola okluzji, ocena 

wskaźników tkanek miękkich otaczających implant

46 uczestników/ 46 implantów zostało 
włączonych do badania

Po 12 tygodniach:
ostateczne uzupełnienie protetyczne, ISQ, CT, zdjęcie punktowe,
kontrola okluzji, ocena wskaźników tkanek miękkich otaczających 

implant

Po 24, 36, 48 tygdoniach:
ISQ, zdjęcie punktowe, kontrola okluzji, ocena wskaźników tkanek 

miękkich otaczających implant

56 uczestników zostało wykluczonych 
przez kryteria włączenia

6 uczestników zostało wykluczonych powodu:
 wycofania zgody - 1, 

kryteriów wykluczenia - 5
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6. Zabiegi kontrolne oraz sukces implantacji
Pacjenci zostali umówieni na wizyty kontrolne 9 i 12 miesięcy po 
implantacji. Wykonano badanie kliniczne i radiologiczne w czasie 
okresu kontrolnego. Na ostatniej wizycie sprawdzono okluzję oraz 
zmierzono wartości ISQ. Dodatkowo, oceniono tkanek miękkich 
takie jak wskaźnik płytki nazębnej, wskaźnik krwawienia z kieszo-
nek oraz szerokość skeratynizowanej błony śluzowej (keratinized 
mucosa, KM) oraz wykonano zdjęcia zębowe. Do oceny powo-
dzenia implantacji wykorzystano następujące kryteria opisane 
przez Buser i wsp. [24]: (1) brak klinicznie uchwytnej ruchomości; 
(2) brak bólu lub innych objawów dyskomfortu lub toczącego się 
procesu patologicznego; (3) brak nawracającego peri-implantitis 
i ropienia; (4) brak przejaśnienia wokół implantu na zdjęciu radio-
logicznym.

Analiza statystyczna

Analiza statystyczna porównująca obie grupy została wykona-
na w oparciu o analizy intencji leczenia (Intention to Treat, ITT)  
i analizy per protocol (PP). Do oceny porównawczej w zależno-
ści od normalności danych (Shapiro-Wilk) zastosowano test χ2 
dla zmiennych nominalnych i test t dla dwóch prób niezależnych 
lub test Manna-Whitneya dla zmiennych ciągłych. Dla zmiennych 
ciągłych obliczono wartości średnie i odchylenie standardowe  
i wykryto znaczące różnice. Powtórzone na dwa sposoby pomia-
ry analiz wariancji przeprowadzono po weryfikacji sferyczności 
przy użyciu metody Huynh-Feldta w celu oceny różnic we wzor-
cach zmiany ISQ w czasie. Poziom istotności ustalono na wartość  
p <0,05.

Wyniki

Uczestnicy i wszczepione implanty

Pięćdziesięciu sześciu z całkowitej liczby 108 kandydatów zostało 
wykluczonych za pomocą kryteriów wstępnych. W czasie dwóch 
miesięcy po zabiegu, sześciu uczestników wycofało się z udzia-
łu, ponieważ nie mogli spełnić standardów protokołu. W dniu 
zabiegu, jeden z badanych wycofał swoją zgodę na dalszy udział  
w badaniu, a pięciu dodatkowych badanych zostało wykluczo-
nych przez niską jakość kości (D4) i niską wartość stabilizacji pier-
wotnej (ISQ<65, moment obrotowy przy wprowadzeniu implan-
tu <35) (rycina 3). W rezultacie do końcowej analizy statystycznej 
wykorzystano dane dotyczące 46 implantów u 46 uczestników.

Charakterystyka demograficzna uczestników

Demograficzna i kliniczna charakterystyka badanej populacji dla 
każdego z systemów implantologicznych jest przedstawiona  
w tabeli 1. Średni wiek 19 pacjentów (15 mężczyzn i 4 kobiet) 
w grupie kontrolnej wynosił 55,42 ± 11,75, podczas gdy grupa 
badawcza składała się z 27 pacjentów (18 mężczyzn i 9 kobiet) 
o średnim wieku 52,06 ± 11,05 lat. W obu grupach, jakość kości  
w miejscach implantacji podczas zabiegu została określona jako 
D1, D2, D3 w oparciu o klasyfikację Mischa [25]. Podczas pierwsze-
go wiercenia za pomocą wiertła o średnicy 2,2, głębokość wierce-
nia została podzielona na trzy części w celu wyznaczenia jakości 
kości w formacie D113. D113 wskazuje na to, że kość jest typem 
D1, D1 i D3 w zależności od głębokości. Analiza statystyczna wyka-
zała, że nie było statystycznie istotnych różnicy w wieku, płci, typie 
implantu i jakości kości pomiędzy dwiema grupami (p>0,05).

Ryc. 4 Standardowe punktowe zdjęcia radiologiczne implantów wszczepionych u pacjentów z grupy kontrolnej (CMI IS-III Active® długi 
implant, Neobiotech Co., Seul, Korea): (a) w momencie zabiegu chirurgicznego, (b) po 12 tygodniach i (c) po 48 tygodniach.
Ryc. 5 Standardowe punktowe zdjęcia radiologiczne implantów wszczepionych u pacjentów z grupy badawczej (CMI IS-III active® krótki 
implant, Neobiotech Co., Seul, Korea): (a) w momencie zabiegu chirurgicznego, (b) po 12 tygodniach i (c) po 48 tygodniach.
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Porównanie stabilizacji implantu pomiędzy długimi i krótkimi 
implantami

Pierwotną stabilizację oceniono za pomocą maksymalnego mo-
mentu obrotowego i ISQ podczas zabiegu (Tabela 2). Grupa kon-
trolna miała nieco większy średni moment obrotowy i wartości 
ISQ przy wprowadzaniu implantu niż grupa badawcza, ale nie 
zaobserwowano istotnych statystycznie różnic między długimi  
i krótkimi implantami (wartość p> 0,05).

Wartości ISQ były nadal oceniane podczas wizyt kontrolnych 
przez okres pooperacyjny wynoszący 12 miesięcy (48 tygodni), 
jak pokazano na rycinie 6. Do 8 tygodni po operacji wartości ISQ  
w grupie kontrolnej były stale wyższe niż te z grupy badawczej, ale 

nie było statystycznie istotnych różnic między dwiema grupami 
(wartość p> 0,05), z wyjątkiem pomiaru po 3 tygodniach (wartość 
p = 0,018). Wartość ISQ nie spadła nawet po tygodniu od zabiegu 
z tymczasowym uzupełnieniem protetycznym i stopniowo rosła  
z czasem. Podobnie w każdej grupie implantów wartości ISQ wy-
kazywały niewielką zmianę do 8 tygodni, ale od dwunastego tygo-
dnia do czterdziestego ósmego tygodnia wartość ISQ pozostała 
stała, a zarówno grupa kontrolna (implanty długie), jak i badaw-
cza (implanty krótkie) wykazały prawie te same wartości (wartość  
p> 0,05). Nie było statystycznie istotnej różnicy, ale wartości ISQ 
po 24 i 48 tygodniach były nieco wyższe w grupie badawczej. 
Wyniki te sugerują, że spadek stabilności, który zwykle pojawia się  
w ciągu 4 tygodni po zabiegu, nie wystąpił w żadnej z grup.

Zmienne Grupa kontrolna (Neobiotech 
CMI IS-III Active® długi implant)

Grupa badawcza (Neobiotech 
CMI IS-III Active® krótki implant) Wartość p

Dotyczące uczestników 
(n=46)

Liczba uczestników 19 27 0,514
Wiek (średnia ± SD) 55,43 ± 11,75 55,06 ± 11,05 0,305

20-60 13 18 0,740
Ponad 60 6 9

Płeć
Mężczyźni/kobiety 15/4 19/8 0,514

Dotyczące implantów 
(n=46)

Liczba implantów 19 27
Dolny pierwszy
ząb trzonowy/

drugi ząb trzonowy
9/10 4/23

Typ implantu
Ø5,00 x 10 mm 19 /
Ø5,50 x 8,5 mm / 10 1,000
Ø5,50 x 7,3 mm / 9
Ø5,00 x 6,6 mm / 8

Jakość kości
D112 0 4
D122 3 3
D211 0 1
D222 6 7 0,378
D223 1 1
D232 0 1
D233 3 7
D333 6 3

„Grupa kontrolna” oznacza implanty długie Neobiotech CMI IS-III Active®, a „grupa badawcza” implanty krótkie Neobiotech CMI IS-III Active®.
Dane, oprócz wieku są przedstawione jako ilość implantów lub uczestników. Jednostką wieku jest rok.
Wartości p zostały obliczone za pomocą testu χ2 (Pearson Chi-Square) dla wszystkich zmiennych oprócz wieku. Wartość p dla wieku obliczono za pomocą testu Manna ‒ 
Whitneya.
Jakość kości została oceniona zgodnie z klasyfikacją Misch (1993) podczas wiercenia. Podczas nawiercania podzielono głębokość kości na trzy części i oceniono jej jakość. 
D113 wskazuje na typ kości D1, D1 i D3 w zależności od głębokości.
SD ‒ standard deviation, odchylenie standardowe.

* Wartości p dla momentu obrotowego i ISQ obliczono za pomocą testu t.
ISQ ‒ implant stability quotient, współczynnik stabilizacji implantu; SD ‒ standard deviation, odchylenie standardowe

Tabela 1 Dane demograficzne dotyczące uczestników badania.

Tabela 2 Porównanie stabilizacji pierwotnej długich i krótkich implantów

Grupa kontrolna Neobiotech 
CMI IS-III Active® implant długi

Grupa kontrolna Neobiotech 
CMI IS-III Active® implant krótki

Ilość uczestników 19 27 Wartość p*
Moment obrotowy (Ncm)
(średnia ± SD) 40,53 ± 5,35 38,89 ± 4,85 0,298

ISQ przy zabiegu
(średnia ± SD) 81,53 ± 6,26 78,69 ± 5,08 0,120
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Porównanie ubytku kości brzeżnej pomiędzy długimi i krótkimi 
implantami

Utratę kości brzeżnej po wszczepieniu implantu oceniono dla 46 
implantów za pomocą zdjęć radiologicznych wykonanych po 
12 i 48 tygodniach po zabiegu (tabela 3 oraz ryciny 4 i 5). Śred-
nia utrata kości brzeżnej z wierzchu platformy implantu dla grup 
kontrolnej i badawczej wynosiła odpowiednio ‒0,07 ± 0,78 mm  
i 0,03 ± 0,63 mm po 12 tygodniach oraz 0,06 ± 0,82 mm i 0,05 ± 
0,77 mm po 48 tygodniach. Po 12-tygodniowym okresie gojenia 
dystalna powierzchnia wykazywała nieco większą utratę kości niż 
mezjalna, ale pod koniec badania żadne różnice w utracie kości 
brzeżnej między dwiema grupami implantów nie zyskały istotno-
ści statystycznej (wartość p> 0,05). (tabela 3)

Ocena parametrów tkanek miękkich wokół implantu i wskaźni-
ków powodzenia implantacji dla implantów długich i krótkich

Wszystkie średnie wartości parametrów tkanek miękkich w trak-
cie badania klinicznego były klinicznie w granicach normy (Tabela 
4). Nie było istotnych statystycznie różnic w parametrach tkanek 
miękkich pomiędzy dwiema grupami implantów (wartość p> 
0,05). Kryteria sukcesu opisane przez Buser i wsp. [24] zastosowa-

no do oceny sukcesu implantacji. Implanty, które nie spełniały 
kryteriów sukcesu, uznano za niepowodzenia. Pod koniec 48-ty-
godniowego okresu obserwacji wszystkie 46 implantów spełniło 
surowe kryteria sukcesu. W związku z tym ogólne wskaźniki sukce-
su wyniosły 100%. (tabela 4)

Dyskusja

Niniejsze badanie kliniczne zostało przeprowadzone z pomocą 
całkowicie cyfrowej organizacji pracy, która obejmowała zabieg 
implantologiczny wspomagany komputerowo, natychmiastowe 
zaopatrzenie implantu uzupełnieniem tymczasowym oraz odbu-
dowę ostateczną. Poprzednie badania wykazały, że użycie szablo-
nu chirurgicznego znacząco zwiększa dokładność i przewidywal-
ność preparacji łoża implantu w porównaniu do preparacji bez 
szablonu [26]. Całkowicie cyfrowa organizacja pracy, która została 
wykorzystana w niniejszym badaniu zredukowała czas leczenia, 
koszty oraz pracę manualną, eliminując konwencjonalne wyciski 
i modele gipsowe. Ponadto, chirurgia wspierana komputerowo 
oferuje pacjentom korzyści z udanego wszczepienia implantu bez 
uniesienia płata, a także zmniejsza ból i dyskomfort pooperacyjny 
w porównaniu z konwencjonalną chirurgią implantologiczną [5].

*wartości p zostały obliczone z użyciem dwuczynnikowej wariancji z powtarzanym pomiarem ANOVA
ISQ, implant stability quotent, współczynnik stabilizacji implant; SD, standard deviation, odchylenie standardowe

Ryc. 6 Porównanie stabilizacji pod względem wzoru zmiany ilorazu stabilizacji implantu (ISQ) podczas 48-tygodniowego okresu obser-
wacji po wszczepieniu implantu.

tygodnietygodnie

Implant krótkiImplant krótki

IS
Q

IS
Q

Implant długiImplant długi

ZabiegZabieg
chirurgicznychirurgiczny

ilość Zabieg 
chirurgiczny 1 tydz. 3 tyg. 4 tyg. 8 tyg. 12 tyg. 24 tyg. 36 tyg. 48 tyg.

Grupa kontrolna ‒ długi 
implant (średnia ± SD) 19 81,53 ± 6,26 82,49± 

5,14
84,34 ± 

5,57
83,74 ± 

5,21
87,51 ± 

2,29
88,46 ± 

1,62
89,98 ± 

2,67
90,75 ± 

1,47
90,76 ± 

2,09
Grupa badawcza ‒ krót-
ki implant (średnia ± SD 27 78,69 ± 5,08 80,99 ± 

5,17
80,33 ± 

5,16
80,83 ± 

5,54
85,46 ± 

4,80
87,82 ± 

3,38
89,99 ± 

2,46
89,39 ± 

3,07
91,51 ± 

1,79
Wartość p* pomiędzy 
grupami implantów 0,105 0,348 0,018 0,087 0,098 0,454 0,994 0,086 0,207

Efekt wewnątrz grupy 
uczestników (wizyty) p < 0,01 (Huynh-Feldt, przyjęta sferyczność)

Efekt wewnątrz grupy 
uczestników (wizyty i 
grupy implantów)

p = 0,074 (Huynh-Feldt, przyjęta sferyczność)
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Krótkie implanty i ich stabilność

W literaturze nie ma zgodności co do definicji krótkiego implantu, 
ale ogólnie implanty w zakresie od 6 do 10 mm zostały uznane 
za implanty krótkie. Autorzy zdefiniowali krótkie implanty jako 
≤7 mm [6,27], ≤8 mm [28], ≤10 mm [29,30] lub ≤11 mm [31].  
W niniejszym badaniu wszczepiono implanty 6,6; 7,3 lub 8,5 mm 
w grupie badawczej w celu porównania ze standardową grupą 
implantów 10 mm jako grupę kontrolną.

Ogólnie twierdzi się, że krótkie implanty są związane z niższymi 
wskaźnikami przeżycia niż implanty o standardowej długości 
[32,33]. Jednak nowsze badania nie ujawniły żadnej widocznej 
różnicy w wytrzymałości pomiędzy krótkimi i długimi implantami 
i sugerowały, że stosowanie krótkich implantów może być realną 
i skuteczną alternatywną metodą leczenia [5]. Wyniki te wydają 
się być związane z technicznymi innowacjami zarówno w zakre-
sie charakterystyki powierzchni, jak i geometrii (makro- i mikro) 
konstrukcji implantu, co pomogło zrekompensować niekorzystny 
stosunek długości korony do implantu i mniejszą powierzchnię 
kontaktu kości z implantem [35].

W badaniu przeprowadzonym przez Anitua i wsp. [36] stwier-

dzono, że natychmiastowe obciążenie krótkich implantów nie 
jest czynnikiem ryzyka dla sukcesu leczenia i może być związane 
z dobrą jakością kości i osiągnięciem odpowiedniej stabilizacji 
pierwotnej. Lai i wsp. [37] wykazali, że wysokie wskaźniki przeżycia 
zarówno dla implantów, jak i uzupełnień protetycznych można 
osiągnąć po 5‒10 latach w przypadku krótkich implantów SLA 
(długość wewnątrz kości ≤8 mm) na których oparte są pojedyn-
cze korony, bez poważnej utraty kości brzeżnej i powikłań. Zale-
cili jednak ostrożne stosowanie krótkich implantów w przypadku 
kości typu IV. Renouard i Nisand [28] podkreślili także znaczenie 
przygotowania chirurgicznego, które uwzględnia jakości kości  
i starannej selekcji pacjentów pod względem warunków biome-
chanicznych krótkiego implantu. Wraz z tym w przeglądzie wyko-
nanym przez Schrotta i wsp. [38] wydaje się, że stabilizacja pier-
wotna ma ogromne znaczenie dla natychmiastowego obciążenia. 
Z tych samych powodów wysoki stopień stabilizacji pierwotnej 
jest bardziej rygorystyczny dla pojedynczego implantu [39,40].  
W poprzednich publikacjach nie określono absolutnie optymal-
nego momentu obrotowego lub wartości ISQ. W większości pu-
blikacji zaproponowano 30‒35 Ncm jako minimalny moment ob-
rotowy [41,42] i 60‒65 jako minimalną wartość ISQ dla udanego 
wczesnego lub natychmiastowego obciążenia [19,43].

Grupa kontrolna
Neobiotech CMI IS-III Active® długi implant 

Grupa badawcza
Neobiotech CMI IS-III Active® krótki implant

Ilość uczestników 19 27
Czas obserwacji lokalizacja Średnia ± SD (mm) Średnia ± SD (mm) Wartość p*

12 tygodni 
Mezjalnie -0,22 ± 0,98 -0,15 ± 0,79 0,893
Dystalnie 0,08 ± 0,81 0,20 ± 0,78 0,728
Średnia -0,07 ± 0,78 0,03 ± 0,63 0,885

48 tygodni 
Mezjalnie -0,15 ± 0,94 -0,13 ± 0,82 0,719
Dystalnie 0,27 ± 0,80 0,23 ± 0,92 0,573
średnia 0,06 ± 0,82 0,05 ± 0,77 0,655

* Wartości p obliczono za pomocą testu Manna ‒ Whitneya.
Test normalności nie powiódł się (Shapiro-Wilk, p <0,05).
Lokalizacja, obszar pomiaru radiologicznego do obliczania ubytku kości brzeżnej; Średnia, średnia wartość utraty kości mezjalnie i dystalnie; SD, odchylenie standardowe

* Wartości p obliczono za pomocą testu Manna ‒ Whitneya.
Wskaźnik płytki nazębnej: wartość 0, brak płytki nazębnej; wartość 1, płytka widoczna po sondowaniu zgłębnikiem po brzeżnej powierzchni implantu; wartość 2, płytka 
nazębna widoczna gołym okiem; wartość 3, obfita płytka nazębna. Wskaźnik kamienia nazębnego: wartość 0, brak kamienia nazębnego; wartość 1, kamień naddziąsłowy 
obejmujący ≤ 1/3 odsłoniętej powierzchni zęba; wartość 2, kamień naddziąsłowy pokrywający > 1/3, ale <2/3 powierzchni zęba, drobiny kamienia poddziąsłowego na 
brzegu szyjki zęba; wartość 3, kamień naddziąsłowy pokrywający > 2/3 powierzchni, ciągłe pasmo kamienia poddziąsłowego. Wskaźnik krwawienia z kieszonki dziąsłowej: 
wartość 0, brak krwawienia, przy sondowaniu brzegu dziąsłowego przylegającego do implantu; wartość 1, widoczne pojedyncze miejsce krwawienia; wartość 2, krew tworzy 
zlewającą się czerwoną linię na brzegu dziąsłowym; wartość 3, ciężkie lub obfite krwawienie.
SD, odchylenie standardowe.

Tabela 3 Porównanie utraty kości brzeżnej pomiędzy długimi i krótkimi implantami.

Tabela 4 Porównanie parametrów tkanek otaczających implant pomiędzy długimi i krótkimi implantami po rocznym okresie obserwacji.

Grupa kontrolna
Neobiotech CMI IS-III Active® 

długi implant

Grupa badawcza
Neobiotech CMI IS-III Active® 

krótki implant
Ilość uczestników 19 27
parametry Średnia ± SD Średnia ± SD Wartość p*
Wskaźnik płytki nazębnej 0,22 ± 0,20 0,32 ± 0,22 0,168
Wskaźnik kamienia nazębnego 0,00 ± 0,02 0,02 ± 0,05 0,465
Wskaźnik krwawienia z kieszonki 0,03 ± 0,07 0,09 ± 0,11 0,051
Głębokość kieszonki 3,38 ± 0,63 3,31 ± 0,47 0,760
Szerokość skeratynizowanej 
błony śluzowej (mm) 2,17 ± 0,54 2,18 ± 0,42 0,928
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Niniejsze badanie dotyczyło aspektów klinicznych po uzupełnie-
niu braku pojedynczego dolnego zęba trzonowego przy użyciu 
krótkich implantów z koncepcją bezpośredniego obciążenia funk-
cjonalnego. W tym badaniu kość typu IV została wykluczona pod 
ścisłymi kryteriami włączenia, a wartości docelowe przy zabiegu 
zostały osiągnięte dla maksymalnego momentu obrotowego i 
ISQ wynoszących odpowiednio 35‒50 Ncm i więcej niż 65. Dłu-
gie i krótkie implanty wykazały średni moment obrotowy 40,53 ± 
5,35 Ncm i 38,89 ± 4,85 Ncm oraz średnią wartość ISQ odpowied-
nio 81,53 ± 6,26 i 78,69 ± 5,08, podczas zabiegu, bez znaczącej 
różnicy między dwiema grupami ani w przypadku momentu ob-
rotowego ani wartości ISQ (wartość p> 0,05).

Długość i stabilizacja implantu

Stabilizacja implantu składa się ze stabilizacji pierwotnej i wtórnej 
[44]. Stabilizację pierwotną uzyskuje się poprzez mechaniczne po-
łączenie z kością po wszczepieniu implantu, natomiast stabilizacja 
wtórna jest związana z odpowiedzią biologiczną na gojenie się ko-
ści [39]. Stabilizacja pierwotna jest ważnym czynnikiem powodze-
nia implantacji, zwłaszcza gdy planowane jest natychmiastowe 
obciążenie, ponieważ przeniesienie mikroruchu na implant może 
spowodować utratę kości w okolicy implantu lub niepowodzenie 
osteointegracji [44,45].

We wczesnym okresie gojenia stabilizacja pierwotna stanowi 
największą część całkowitej stabilizacji, ale później stabilizacja 
biologiczna staje się dominująca podczas apozycji kości [44]. Do-
niesiono, że całkowita stabilizacja maleje na początkowym etapie 
gojenia i następnie wzrasta wraz z postępem gojenia, co pokazuje 
przejściowy spadek na krzywej stabilizacji ogólnej [46,47]. W tym 
badaniu monitorowano wartości ISQ przez rok, aby ocenić prze-
bieg stabilizacji i wzór gojenia. Grupa krótkich implantów wykazała 
doskonałą wartość ISQ wystarczająco wysoką dla wymaganej sta-
bilizacji, bez statystycznie istotnych różnic w stosunku do długich 
implantów, z wyjątkiem 3 tygodni po zabiegu. Dodatkowo, obie 
grupy wykazały wartości znacznie powyżej minimalnej wartości 
ISQ wynoszącej 65 oraz tendencję wzrostową w ciągu rocznego 
okresu monitorowania bez wyraźnego spadku stabilizacji. Wynik 
ten jest sprzeczny z wcześniejszymi badaniami, w których stwier-
dzono przejściowy spadek całkowitej stabilizacji podczas począt-
kowego etapu gojenia [46,47].

Utrata kości brzeżnej i wskaźnik sukcesu dla długich i krótkich 
implantów

Zarówno grupa kontrolna, jak i grupa badawcza wykazały mini-
malny ubytek kości brzeżnej i brak statystycznie istotnych różnic 
podczas całego okresu obserwacji. Nie zaobserwowano korelacji 
pomiędzy długością implantu a ubytkiem kości brzeżnej. Utrata 
kości brzeżnej jest kluczowym czynnikiem w długoterminowej 
stabilizacji implantu i wskaźniku przeżycia [48], a autorzy muszą 
zwrócić większą uwagę na utratę kości przy krótkim implancie ze 
względu na jego stosunkowo wyższe ryzyko wynikające z mniej-
szej rezerwy wysokości kości otaczającej implant. Kilku autorów 
nalegało, aby w raportach dotyczących ubytku kości brzeżnej 
uwzględnić ubytek kości w pierwszym roku, ponieważ wskaźnik 
resorpcji kości jest najwyższy w pierwszym roku obciążenia [49,50]. 
Dlatego minimalna brzeżna utrata kości wykazana w tym badaniu 

w pierwszym roku po zabiegu może być pozytywnie interpreto-
wana na dalsze rokowanie. Obserwowana tkanka miękka wokół 
implantu była również klinicznie zdrowa z znikomymi złogami 
płytki nazębnej i kamienia nazębnego oraz minimalną tendencją 
do krwawienia (tabela 4).

Ogólny 48-tygodniowy wskaźnik powodzenia w przedstawionym 
badaniu wyniósł 100%, tak samo jak wskaźnik przeżycia, analizo-
wany od czasu zaopatrzenia uzupełnieniem protetycznym do 
ostatecznej wizyty kontrolnej. W tym badaniu krótkie implanty 
wykazały pomyślne wyniki porównywalne z długimi implan-
tami pod względem wskaźników sukcesu, stabilizacji i zmian  
w poziomie kości brzeżnej, pomimo niesprzyjających warunków, 
takich jak długość i natychmiastowe obciążenie. Wyniki te były 
porównywalne z wynikami poprzednich badań dotyczących na-
tychmiastowo obciążonych pojedynczych krótkich implantów 
[36,51]. Cannizzaro i wsp. [51] po 6 tygodniach ocenili pojedyncze 
implanty o długości 6,5 mm wszczepione bez uniesienia płata na-
tychmiast lub wcześnie obciążone i doszli do wniosku, że poje-
dyncze implanty o długości 6,5 mm wszczepione bez uniesienia 
płata można obciążyć natychmiast i zachować sukces leczenia aż 
do 4 lat od obciążenia.

Nawiązując do poprzednich badań udany wynik niniejszego ba-
dania można tłumaczyć głównie dobrą jakością kości i stabilizacją 
pierwotną. Pod ścisłymi kryteriami selekcji pacjentów przebadali-
śmy pacjentów palących nałogowo, z parafunkcjami i gęstością 
kości D4, uważanymi za niekorzystne czynniki sukcesu implantacji, 
i próbowaliśmy osiągnąć stabilizację pierwotną podczas zabiegu 
chirurgicznego pod względem momentu obrotowego 35‒45 
Ncm przy różnych wariantach zabiegu chirurgicznego, takich jak 
under-drilling. Sugeruje się, że under-preparation miejsca implan-
tacji, które nie jest zgodne z całym standardowym protokołem 
wiercenia, może być sposobem poprawy stabilizacji pierwotnej 
[52].

Implanty zastosowane w niniejszym badaniu, Neobiotech CMI 
IS-III Active®, zostały zaprojektowane z różnymi cechami ma-
krodesignu, takimi jak głęboki gwint w kształcie odwróconego 
stożka, stożkowe uszczelnienie implantu, mikrorowki na kołnie-
rzu implantu i samogwintujący stożkowy wierzchołek. Jednym  
z kluczowych czynników udanej stabilizacji i osteointegracji jest 
nawet rozkład naprężeń w obrębie kości dookoła implantu [53,54]. 
Poprzednie badania wykazały, że wyżej wspomniane elementy 
makroskopowe zmniejszają niepożądane naprężenia i obciąże-
nia wokół implantów oraz poprawiają mechaniczną retencję we 
wczesnej fazie procesu gojenia po operacji [55,56]. Z tych powo-
dów można uniknąć gwałtownego spadku stabilizacji pierwotnej, 
nie wykazując spadku stabilizacji w okresie gojenia i jest to zbieżne 
z wynikami naszego poprzedniego badania z użyciem tego same-
go systemu implantów [57].

W tym badaniu zastosowano krótkie implanty o większej średnicy 
(5,5 mm) w porównaniu z grupą kontrolną (5,0 mm), aby uzupeł-
nić powierzchnię kontaktu kości z implantem o krótkiej długości. 
Implant o dużej średnicy został zastosowany w celu poprawy 
wskaźnika powodzenia w trudnych sytuacjach, takich jak słaba 
jakość i/lub ilość kości oraz wymiana standardowego implantu 
po niepowodzeniu [58,59]. W kilku badaniach podano, że odsetek 
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niepowodzeń był wyższy w przypadku krótkich implantów o stan-
dardowej średnicy w porównaniu z krótkimi implantami o dużej 
średnicy [11,58]. Ponadto Simunek i współpracownicy [44] doszli 
do wniosku, że na stabilizację pierwotną większy wpływ miała 
średnica niż długość. Zgodnie z tymi badaniami zakłada się, że 
szerokość krótkich implantów jest jednym z czynników przyczy-
niających się do pomyślnego zastosowania krótkich implantów  
w naszym badaniu.

Wnioski

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem 
protokołu natychmiastowego obciążenia i zastosowaniem całko-
wicie cyfrowej organizacji pracy, uzupełnień protetycznych opar-
tych na implantach krótkich i standardowej długości odbudowu-
jących pojedynczy ząb w tylnym odcinku żuchwy i nie wykazało 
istotnych różnic pod względem wskaźnika powodzenia, wartości 
ISQ, ubytku kości brzeżnej i parametrów tkanek miękkich otacza-
jących implant podczas rocznego okresu obserwacji. W ramach 
ograniczeń tego badania wydaje się, że krótki implant, na którym 
oparta jest pojedyncza korona przy protokole natychmiastowego 
obciążenia jest skuteczną metodą leczenia w żuchwie przy ogra-
niczonej wysokości kości, o ile można osiągnąć odpowiednią sta-
bilizację pierwotną; moment obrotowy 35‒45 Ncm i ISQ powyżej 
65. Aby wzmocnić to alternatywne rozwiązanie przy zmniejszonej 
kości, wymagane są jednak dodatkowe randomizowane kontro-
lowane badania z większymi próbkami i dłuższymi okresami ob-
serwacji.
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Sterowana regeneracja kości (GBR) z użyciem allogenicznej płytki kortykalnej (ACP).
Opis przypadku
GBR-ACP Guided Bone Regeneration (GBR) under Allogenic Cortical Plate (ACP).  Case Report
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I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E

Regeneracja kości jest efektem złożonej techniki, ale też magii 
procesów tkankowych.
Postęp, jaki dokonał się w ostatnich kilku latach, spowodował 
poddanie w wątpliwość wielu obowiązujących dotychczas dog-
matów, ale pozostawmy na jakiś czas te śmiałe dokonania na na-
leżnym im piedestale, jako że są one kwintesencją wykorzystania 
wiedzy, zręczności chirurga stomatologicznego oraz potencjału 
gojenia danego pacjenta.
W każdej sytuacji klinicznej możliwych jest zazwyczaj kilka sposo-
bów postępowania terapeutycznego. Ich różnorodność pokazu-
je, że kilka różnych metod leczenia, często bardzo odmiennych, 
może przynieść oczekiwany skutek. Dlatego też nie należy wrzu-
cać technik rozszczepania wyrostka, technik kanapkowych czy 
tunelowych do jednego worka technik biologicznych i przeciw-
stawiać im technikę sausage (kiełbaski).
Osobiście uważam, że przyszłość to umiejętność zrozumienia 
oraz nabierania wprawy i biegłości w różnorodnych technikach 
zabiegowych. W tej publikacji skupię się jednak na opisie decyzji 
i wyboru procedur chirurgicznych stosowanych w konkretnym 
przypadku klinicznym, które mogą być reprezentatywne dla 
podobnych przypadków i stanowią powtarzalną opcję terapeu-
tyczną pozwalającą na osiągnięcie wysoce satysfakcjonującego 
wyniku.
W naszym przekonaniu możliwości, jakie mamy obecnie do dys-
pozycji, jedynie w części odzwierciedlają postęp w dziedzinie re-
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konstrukcji kości, natomiast to, czym dysponowaliśmy wcześniej, 
wydaje się być dziś odległą przeszłością i możemy tylko mieć na-
dzieję, że w przyszłości uzyskamy jeszcze bardziej przewidywalne  
i długoczasowo stabilne wyniki leczenia.

Jakie są możliwości zwiększenia pionowego wymiaru kości w od-
cinku bocznym żuchwy?

Przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji musimy przeanalizować 
związane z nią potencjalne korzyści i ryzyka. 
Pacjentka (wiek 59 lat) zgłosiła się do naszego gabinetu z zawan-
sowaną pionową utratą tkanki kostnej w żuchwie, spowodowaną 
przez wolno postępujące zapalenie przyzębia w 3-cim kwadran-
cie uzębienia. Badanie CBCT (Cone Beam Computed Tomography 
- tomografia komputerowa wiązki stożkowej) wykazało, że możli-
we jest w tym przypadku wprowadzenie krótkich implantów.
Naszą pierwszą myślą było przeprowadzenie prostego zabiegu 
o przewidywalnych rezultatach, aby uniknąć leczenia operacyj-
nego, które mogłoby być postrzegane jako działania nadmierne. 
Leczenie takie byłoby szybsze, obarczone mniejszym ryzykiem 
powikłań i tańsze. 

Jakość dostępnej kości była dobra, co sprzyjało możliwości prze-
prowadzenia leczenia minimalnie inwazyjnego (Ryc. 1).

Bardzo istotny był jednak zakres pionowej utraty kości: wynosił on 
około 7 mm. 
Stanęliśmy więc w obliczu niemal całkowitego braku grzbietu 
wyrostka zębodołowego. Wprowadzenie implantów na poziomie 
przyczepów mięśniowych, bez dziąsła przyczepionego, nie po-
zwoliłoby na zapewnienie prawidłowej higieny jamy ustnej. 
Ponadto wprowadzenie krótkich implantów w takim przypadku 
skutkowałoby powstaniem niekorzystnej proporcji między długo-
ścią implantu i korony protetycznej.
Zagadnienie to wzbudza często kontrowersje, niemniej jednak 
wydaje się być czynnikiem istotnym.
Równolegle do analizy aktualnej sytuacji klinicznej mającej na celu 
ocenę możliwych konsekwencji wyboru metody leczenia, próbo-
waliśmy określić możliwe czynniki ryzyka.
Oczywiście najważniejsze były czynniki miejscowe wiążące się 
z takim zabiegiem: wprowadzenie implantu w sytuacji bardzo 

wąskiego wyrostka z zastosowaniem niepewnego biomateriału 
- dwufazowego cementu kostnego, brak obecności dziąsła ske-
ratynizowanego. 
Aby zredukować ryzyko wystąpienia periimplantitis celowym wy-
dawało się, aby przed wprowadzeniem implantów odtworzyć naj-
pierw część kostną wyrostka, a następnie część dziąsłową. 
Im bardziej zaawansowana jest technika zabiegu, tym bardziej 
wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, czasami 
trudnych do przewidzenia. 
Ponadto, im poważniejsze zabiegi chirurgiczne przeprowadzamy 
u pacjentów z przebytymi w przeszłości zmianami w przyzębiu 
lub z przebytym periimplantitis, tym bardziej musimy starać się 
minimalizować ryzyko, rozdzielać kolejne etapy i stopniowo we-
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ryfikować, czy wstępny plan leczenia pozostaje w dalszym ciągu 
najkorzystniejszą opcją postępowania. Musimy wykonać sumien-
ną pracę, a nie zrobić czegoś szybko i pobieżnie.
Wyjaśniamy zatem pacjentce znaczenie rekonstrukcji grzbietu 
wyrostka: odtworzenie korzystnych warunków anatomicznych, 
uzyskanie dużej objętości kości wokół implantów, oddalenie się 
od poziomu przyczepów mięśniowych sprzyjające w przyszłości 
łatwiejszemu utrzymaniu higieny, możliwość wykorzystania wol-
nego przeszczepu dziąsłowego (płata nabłonkowo-łącznotkanko-
wego) pozwalającego na pogłębienie przedsionka oraz, optymal-
nie, uzyskanie szczelnego połączenia z pojedynczymi koronami 
bez konieczności stosowania cementu. 
Wyjaśniamy też, jakie ryzyka są związane z tym typem zabiegu: 
rozejście się brzegów rany pooperacyjnej, uszkodzenie nerwu 
bródkowego, infekcje/zakażenia wtórne, a także ryzyko wystąpie-
nia resorpcji w dłuższej perspektywie czasowej. Po wyjaśnieniu 
powyższych kwestii, początkowo rozczarowana pacjentka zaczęła 
stawać się naszym sojusznikiem.
Przedstawiony plan leczenia stał się dla niej sensowny, gdy zro-
zumiała nasze wyjaśnienia. Położyliśmy nacisk na kwestie wpływu 
jej ogólnego stanu zdrowia/procesów biologicznych/potencjału 
gojenia organizmu na ostateczny wynik leczenia. 
Rzeczywiście zależy nam na tym, aby mieć pewność, że pacjenci 
w pełni zrozumieją, iż wyniki leczenia mogą być bardziej lub mniej 
satysfakcjonujące i stabilne w zależności od ich stylu życia, wystę-
pujących u nich niedoborów itp.
Pacjenci odgrywają bardzo istotną rolę w osiągnięciu sukcesu lub 
w niepowodzeniu leczenia. 

Czy materiał augmentacyjny w formie rozdrob-
nionej (granulat) zapewnia większą stabilność?

Zagadnienie przewidywalności ma ogromne znaczenie, zwłasz-
cza gdy chodzi o augmentację pionową kości w bocznym odcin-
ku żuchwy.
Wiemy, że użycie rozdrobnionej kości w formie granulatu jest  
w aspekcie rewaskularyzacji i osteogenezy o wiele korzystniejsze, 
niż wykorzystanie bloków kostnych.
Wiemy, że nie wszystkie biomateriały zapewniają uzyskanie takich 
samych rezultatów.
Pod względem stabilności kortykalno-gąbczaste materiały alloge-
niczne przypominają kość dwufazową, zapewniając optymalną 
równowagę między stabilnością (czasem osteogenezy) a resorp-
cją (umożliwiającą tworzenie się nowej kości autogennej).
Biomateriały mają w swoim składzie również kolagen (chemotak-
sja, angiogeneza).
Musimy sobie wyobrazić, że tak, jak to jest w przypadku implan-
tów, proces gojenia kości wokół biomateriałów to w pierwszej 
fazie również etap stabilizacji, a po uzyskaniu integracji następuje 
faza wtórna. Tak więc zabieg sterowanej regeneracji kości (GBR) 
można postrzegać jako proces 2-fazowy: stabilizacja początkowa 
związana z uzyskaniem objętości/gęstości/stabilności biomate-
riału, a potem stabilizacja wtórna związana z osteogenezą zacho-
dzącą wokół cząstek biomateriału, a na końcu stabilizacja tkanki 
kostnej zależna bezpośrednio od biologii pacjenta.

Którą technikę wybrać? Jak ustabilizować obję-
tość augmentacji pionowej kości w żuchwie?

Głównym problemem błon PTFE (politetrafluoroetylenowych) 
wzmacnianych tytanem było odcięcie obwodowego dopływu 
krwi wpływające na spowolnienie osteogenezy, co prowadziło do 
słabszego unaczynienia kości w jej peryferyjnych obszarach, gdzie 
będzie ona zatem prawdopodobnie mniej stabilna po usunięciu 
błony. 
Technika biologiczna doktora Fouada Khoury’ego stanowi tutaj 
niewątpliwie trudny do pobicia punkt odniesienia. 
Jednakże jest ona związana z dość długim zabiegiem chirurgicz-
nym, bardziej inwazyjnym i generalnie trudniejszym do wykona-
nia.
Liczne analizy preparatów histologicznych pozyskanych w związ-
ku z wykonywanymi przez nas zabiegami GBR oraz moje osobiste, 
obecnie dziewięcioletnie doświadczenie obejmujące w praktyce 
ponad 1985 przeszczepów GBR i zabiegów sinus-liftu z wykorzy-
staniem kości z banku tkanek, upoważnia nas do potwierdzania 
wysokiej jakości dokonanych rekonstrukcji, jeśli warunki operacji 
były optymalne a dobór pacjentów został dokonany prawidłowo.
Do chwili obecnej wykonaliśmy ponadto 45 rekonstrukcji metodą 
GBR/ACP (z wykorzystaniem allogenicznej płytki kortykalnej) wzo-
rując się na technice doktora Fouada Khoury’ego oraz korzystając 
z pomocy i doświadczenia doktorów Enguerrana i P. Kellera.
Na dzień dzisiejszy postępujemy następująco: aby zwiększyć pio-
nowy wymiar wyrostka w żuchwie, stosujemy płytkę allogenicz-
nej kości kortykalnej w formie daszka, a pozostała część zabiegu 
może być porównana do tradycyjnej metody GBR z użyciem 
małych granulek kości kortykalno-gąbczastej (pozyskanej z banku 
tkanek BIOBank) i wolno resorbowalnej membrany kolagenowej 
(Créos-Nobel Biocare) stabilizowanej, jeśli jest to potrzebne, kilko-
ma pinami kostnymi (stabilizacja pinami jest regułą w przypadku 
zabiegu GBR z użyciem techniki sausage, natomiast w technikach 
z użyciem płytek stabilizacja nie zawsze jest konieczna, zwłaszcza 
w żuchwie).

Przygotowanie pola zabiegowego

Cięcie na środku pozostałego dziąsła skeratynizowanego. 
Koniecznie jest wytworzenie płata tkankowego pełnej grubości 
odsłaniającego kość do wysokości górnej krawędzi bródki. 
Po podniesieniu płata można zebrać za pomocą skrobaczki wió-
ry kości autogennej. Jest bardzo prawdopodobne, że pobudzi to 
osteogenezę i aktywuje biomateriał (dostarczając do jego obsza-
ru białka autogenne). W tym konkretnym przypadku nie widzieli-
śmy takiej potrzeby.
W bardzo interesującym badaniu z dziedziny histologii przepro-
wadzonym przez zespół doktora Dorigttiego De Avalia wykazane 
zostało, że korzystne jest wykonywanie mini-perforacji blaszki kor-
tykalnej kości. Należy jednak uważać, aby nigdy nie używać wier-
tła o średnicy większej, niż średnica stosowanych później śrub do 
osteosyntezy czy też stępionych wierteł mogących działać szko-
dliwie poprzez przegrzewanie kości w miejscu biorczym. 
Na koniec przeprowadza się plastykę allogennej płytki kortykalnej. 
Należy ją odpowiednio przyciąć i wygładzić krawędzie (stosując 
diamentowe wiertło lub krążek).
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Jak ustabilizować płytkę?

Stabilizacja pionowa płytki może, ale nie musi być problemem!
Proponuję zacząć od wprowadzenia śruby podporowej wyzna-
czającej pozycję referencyjną dla pozycjonowania płytki. Powinna 
ona zostać wkręcona w kość w środku rekonstruowanego obsza-
ru. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nie wprowadzić jej  
w miejscu, w którym w przyszłości planujemy wprowadzenie im-
plantów, gdyż śruba ta nie będzie usuwana. 
Najlepiej zastosować śrubę o średnicy 1,2 mm, aby nie zaburzała 
ona w przyszłości regeneracji biologicznej obszaru między im-
plantami. 

Tak naprawdę, to wkręcenie śrub do osteosyntezy w grzbiet wy-
rostka pod różnymi kątami jest już wystarczające dla uzyskania 
dobrej stabilizacji pytki i utrzymania przeszczepu w pożądanej 
odległości od grzbietu wyrostka. Użycie śruby podporowej jest 
jedynie dodatkowym elementem służącym ułatwieniu pozycjo-
nowania płytki. 
Następnie, po wykonaniu w płytce dwóch nieznacznie szerszych, 
nawierconych wstępnie otworów pilotujących, możemy ustabili-
zować ją dwoma śrubami do osteosyntezy o średnicy 1,5 mm (są 
wytrzymalsze, niż śruby o średnicy 1,2 mm) o długości ustalonej 
po zmierzeniu głębokości otworów sondą periodontologiczną. 
Dzięki śrubie podporowej i dwóm śrubom fiksacyjnym płytka po-
winna uzyskać idealną stabilność. 
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Tradycyjny zabieg GBR!

Pozostała część zabiegu to zwykłe wypełnienie utworzonej prze-
strzeni. 
Pierwszą wolno resorbowalną błonę kolagenową (w tym przypad-
ku była to błona Créos) umieszczamy od strony językowej. 
Krew pozyskana podczas odwarstwiania płata na początku zabiegu 
zostaje zmieszana z biomateriałem (w tym przypadku były to małe 
granulki kości kortykalno-gąbczastej z banku tkanek BioBank). 
Oprócz tego, że krew pełni integralną rolę biologiczną (płynny 
narząd odpowiedzialny za proces gojenia), ułatwia ona również 
po zmieszaniu z biomateriałem jego wprowadzanie za pomocą 
szpatułki. 
Biomateriał zostaje następnie wprowadzony pod płytkę zarówno 
od strony językowej jak i przedsionkowej z jego lekką kondensacją. 
Zalecamy również pokrycie płytki cienką warstwą biomateriału. 
Drugą błoną kolagenową pokrywamy całość wychodząc dość da-
leko poza obszar augmentacji. 

Zaszycie rany pozabiegowej jest jednym z najważniejszych eta-
pów warunkujących powodzenie zabiegu, jest też jednym z naj-
bardziej wrażliwych technicznie etapów postępowania. 
Wykonujemy dwa podcięcia okostnej - od strony językowej  
i przedsionkowej. Połączenie płatów bez napięcia musi być prze-
prowadzane z bezpiecznym zapasem, tak aby było możliwe po-
łożenie płatów naprzeciwko siebie bez ich cofania się. Szwy nie 
powinny nigdy być zakładane w sposób utrzymujący płaty brzeg 
do brzegu, ale w postaci wewnętrznych szwów materacowych 
powodujących wywinięcie krawędzi płatów. 
Poniżej obraz powłoki skórnej po 6 dniach od zabiegu. Zazwyczaj 
ból nie występuje lub występuje jedynie ból o niewielkim nasile-
niu. Gojenie kości, a potem działania kształtujące tkanki miękkie. 
Czas wstępnego gojenia obszaru przeszczepu kostnego (BGR) 
wynosi około 6 dni.
Bazując na naszym doświadczeniu wiemy, że jest o wiele łatwiej 
wykonać przeszczep tkanki dziąsłowej na zrekonstruowanym 
grzbiecie wyrostka, niż na płaskim wyrostku (przed jego augmen-
tacją). 

Aby niepotrzebnie nie wydłużać czasu trwania leczenia, przygo-

towaliśmy następujący plan czasowy obejmujący wszystkie etapy 
postępowania:
• BGR > 4 miesięcy gojenia
• Przeszczep nabłonkowo-łącznotkankowy z pogłębianiem 

przedsionka > 2 miesięcy gojenia
• Implantacja.
Po 4 miesiącach gojenie kości jest już bardzo zaawansowane, co 
można zobaczyć na pooperacyjnym  CBCT i na tym etapie nie za-
burzą go już zabiegi na tkankach miękkich. Czas gojenia dziąsła 
może w ten sposób przebiegać równolegle z kończącym się pro-
cesem gojenia kości. 

Analiza procesu gojenia kości

Kryteria oceny radiologicznej powodzenia zabiegu GBR to:
• Wykształcenie się nowej blaszki kortykalnej
• Zanik starej blaszki kortykalnej
• Ubeleczkowanie w części środkowej

Obrazowanie 3D pozwala nam porównać sytuację przed/ w dniu 
0/ oraz po zabiegu.
Można zauważyć, że w ciągu zaledwie 4 miesięcy formowanie 
blaszki kortykalnej na obwodzie jest już dalece zaawansowane 
(głównie po stronie przedsionkowej), podobnie jak widoczne jest 
ubeleczkowanie w części środkowej. 
W Państwa własnych porównaniach proponujemy oceniać tylko 
porównywalne okolice, jak na przykład obszar powyżej górnej 
granicy bródki.
W tym przypadku przyrost wymiaru pionowego wynosi 7 mm. 
Widzimy też pewne zmiany. Osobiście nie postrzegam ich jako 
resorpcji, ale jako przebudowę kości. Najważniejszą rzeczą jest 
nie tyle samo zachowanie objętości, co jakość biologiczna nowo 
uformowanej kości. 
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Przeszczep nabłonkowo-łącznotkankowy

Istotne jest, aby przed prowadzeniem skomplikowanych zabie-
gów implantologicznych opanować techniki chirurgii śluzówko-
wo-dziąsłowej. Wykonanie mobilizacji płata niezbędnego do zszy-
cia brzegów tkanki pod koniec zabiegu GBR powoduje, że niemal 
zawsze niezbędne jest przeprowadzenie pogłębienia przedsion-
ka, co wiąże się z czteromiesięcznym wgojeniem wolnego przesz-
czepu nabłonkowo-łącznotkankowego. 
Pogłębianie przedsionka przeprowadzane jest od grzbietowej 
części pozostałego dziąsła skeratynizowanego, płatem częściowej 
grubości, co najmniej 3 mm. 
Istotne jest uwzględnienie nowej głębokości przedsionka, który 
stanie się miejscem zakotwienia dla szwów stabilizujących w dnie 
przedsionka i implantów.
Należy upewnić się, że została dokonana ocena, czy nie występują 
przeszkody natury anatomicznej. 
Widoczne poniżej szwy wykonano nicią 5/0 PGA Rapid.

Odsłonięcie i wprowadzenie implantów:

W tej technice odsłonięcie obszaru augmentacji nie pociąga za 
sobą konieczności odwarstwiania dużych płatów tkankowych, 
jako że trzeba usunąć jedynie dwie śruby z grzbietu wyrostka.
Pozwala to uniknąć urazu tkanki kostnej związanego z konieczno-
ścią odwarstwiania tkanek przed usunięciem siatki tytanowej lub 
wzmocnionej tytanem błony PTFE. 
Zabieg implantacji jest raczej prosty i nie wymaga skomplikowa-
nego odwarstwiania tkanek.
Podczas zabiegu odsłaniania konieczna jest ocena jakości nowo 
uformowanej kości. 
W tym przypadku dokładnie widzimy rewaskularyzację wprowa-
dzonego przeszczepu allogenicznego kości kortykalnej pozyska-
nej z banku tkanek.
Od strony przedsionka, na poziomie wprowadzonego materiału 

w formie granulatu pokrytego błoną kolagenową, widzimy rów-
nież piękną, nowo uformowaną kość kortykalną. 
Dowodem jakości integracji biomateriału kostnego jest brak ja-
kichkolwiek jego cząstek widocznych na powierzchni po 6 mie-
siącach. 
W przypadku obecności nieprzebudowanego, nieunaczynione-
go obszaru blaszki kortykalnej, wydaje się sensowne zniesienie jej 
wiertłem do miejsca wytworzenia obszaru żywej, nowo uformo-
wanej kości. 
Po usunięciu śrub do osteosyntezy, ze środkowej części przesz-
czepu kostnego pobraliśmy (wiertłem o średnicy zewnętrznej  
3 mm) próbkę do badania histologicznego. 
Gęstość, jakość i inne właściwości próbki były znakomite, porów-
nywalne z kością klasy D1/D2.
Na zdjęciu wykonanym podczas zabiegu wprowadzania im-
plantów widoczna jest, pod dystalną krawędzią 35 mm otworu, 
główka pozostawionej śruby do osteosyntezy (śruba podporowa, 
znajdująca się na tym samym poziomie, co próbka do badania hi-
stologicznego). 
Brak zauważalnego klinicznie obszaru przejścia między płytką 
kostną, obszarem zrekonstruowanym za pomocą rozdrobnionej 
kości i poziomem kości sprzed zabiegu, jest równie ważnym, moc-
nym kryterium oceny klinicznej.

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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Pozostaje to w pełnej zgodności z niezwykle „naturalnym” obra-
zem radiologicznym.
Jakość zrekonstruowanej kości pozwala na wprowadzenie czte-
rech implantów (In-Kone Global D) poniżej poziomu blaszki kor-
tykalnej (1,5 mm). 
Wprowadzamy je poniżej poziomu blaszki kostnej (subkrestalnie) 
jako dodatkowe zabezpieczenie.
Implanty subkrestalne oraz typu tissue level to dwa rodzaje im-
plantów, które wydają się zapewniać najlepszą stabilność tkanki 
kostnej na poziomie krawędzi implantu.
Subkrestalne wprowadzenie implantów to dodatkowe zabezpie-
czenie, na wypadek wystąpienia wtórnych zmian w tym obszarze. 
Dlatego zalecamy takie rozwiązanie, aby zoptymalizować procesy 

biologiczne w obrębie tkanki kostnej na poziomie krawędzi im-
plantu przy równoczesnej minimalizacji ryzyka. 
Możliwość wprowadzenia czterech implantów o standardowej 
długości pozwoli na zastosowanie czterech pojedynczych koron 
przykręcanych do implantów. 
Przykręcenie pojedynczych koron jest jedynym rozwiązaniem za-
pewniającym uzyskanie dobrej szczelności odbudowy na implan-
cie (w tym przypadku zbieżność połączenia stożkowego wynosi 8°).

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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W celu zmniejszenia ryzyka nawrotu periimplantitis, które było 
traumatycznym przeżyciem dla pacjentki, wykonaliśmy następu-
jące działania:

• Dokładnie przyjrzeliśmy się jej stylowi życia w aspekcie 
zdrowotnym

• Wprowadziliśmy program poprawy i utrzymywania pra-
widłowej higieny jamy ustnej

• Zmieniliśmy kształt grzbietu wyrostka zębodołowego  
i wprowadziliśmy implanty w nowo uformowaną kość  
o odpowiedniej objętości i jakości, co pozwoliło na uzy-
skanie satysfakcjonującego poziomu kontaktu implan-
tów z kością (BIC ‒ Bone to Implant  Contact)

• Poprawiliśmy fenotyp dziąsła i odtworzyliśmy prawidło-
wą głębokość przedsionka

• Wprowadziliśmy implanty pojedyncze, co pozwoliło na 
wykonanie pojedynczych koron przykręconych śrubami 
do tytanowych filarów, tej samej marki co implanty, bez 
jakiegokolwiek negatywnego wpływu na kość oraz na 
zapewnienie szczelnego połączenia.

Analiza jakości procesu gojenia i porównanie 
stanu „przed/w trakcie/po”

Zalecamy wykonywanie zdjęć dokumentujących leczenie skom-
plikowanych przypadków, gdyż umożliwia to monitorowanie 
efektów wykonanych działań. W tym przypadku to cenne narzę-
dzie umożliwiło ocenę zmiany sytuacji z bardzo negatywnej na 
korzystną.
Ponadto minimalnym warunkiem umożliwiającym prawidłową 
analizę obrazu radiologicznego jest użycie urządzenia wysokiej 
jakości (w tym przypadku był to tomograf CBCT Carestream 9300) 
dającego możliwość wykonania:
• trójwymiarowych obrazów z wizualizacją nowej blaszki kor-

tykalnej
• trójwymiarowych obrazów pozwalających, po 4 czy 6 mie-

siącach, na radiologiczną ocenę powodzenia zabiegu GBR.
Staje się dla mnie coraz bardziej oczywiste, że musimy, i to bez do-
puszczania jakichkolwiek kompromisów, oceniać efekty naszego 

leczenia, analizować tak obiektywnie, jak to tylko możliwe obraz 
przed i po zabiegu, ocenić sytuację w całej jej złożoności (cechy 
pacjenta, rodzaj defektu kostnego, wywiad medyczny) oraz badać 
zachowanie tkanek i stosowanych materiałów po zabiegu prze-
prowadzonym daną techniką.
Nie należy wahać się przed pobraniem próbki kości do badania 
histologicznego.

Jest to wciąż najlepsza metoda analizy jakościowej nowotworzo-
nej kości. Jednak najważniejszymi, uniwersalnymi i miarodajnymi 
kryteriami są: dostrzegalna klinicznie i radiologicznie nowa blaszka 
kortykalna, proces beleczkowania oraz remodeling kostny. 
Musimy je oceniać w sposób usystematyzowany, aby móc „pod-
pisać się” pod wykonanym z sukcesem zabiegiem chirurgicznym. 
Im więcej czasu poświęcimy analizie zdjęć obrazujących sytuację 
przed zabiegiem i na etapie odsłonięcia obszaru augmentacji, im 
lepiej porównujemy obrazy radiologiczne na różnych etapach le-
czenia, tym większe korzyści płyną z naszej analizy i tym bardziej 
staje się ona obiektywna. Musimy być samokrytyczni. 
Im bardziej zaawansowane są techniki zabiegowe, tym bardziej 
widoczny jest wpływ takich czynników jak umiejętności chirur-
giczne operatora oraz potencjał biologiczny gojenia u pacjenta 
na efekt końcowy postępowania (oraz długoterminowe utrzyma-
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nie uzyskanego rezultatu).
Nie należy zapominać o fakcie, że biomateriały pomagają uniknąć 
pobierania materiału autogennego od pacjenta, ale nie zmienia-
ją niczego, jeżeli chodzi o poziom technicznego skomplikowania 
rekonstrukcji i wykonywanie zabiegu podcinania tkanek miękkich,  
a także nie mają wpływu na zmienne zależne od pacjenta.
Nie możemy też zapominać o tym, że każdy z pacjentów ma indy-
widualny potencjał gojenia i jego jakość zależy od uwarunkowań 
genetycznych, higieny (ogólnej/jamy ustnej) i nierozsądne jest 
przeprowadzanie takich zabiegów na „niebezpiecznym gruncie”. 
Czy tego chcemy czy nie, gojenie zależy głównie od pacjenta. 

Badanie histologiczne jest najbardziej obiektywnym dowodem 
pozwalającym na dokonanie na poziomie komórkowym oceny 
rzeczywistej jakości nowo uformowanej kości i zachowania płytki 
z kości kortykalnej po gojeniu. 
W tym przypadku udział procentowy nowej kości w obszarze au-
gmentacji jest bliski 50%. Tworzy się ona w kontakcie z materia-
łem augmentacyjnycm, co świadczy o jego jakości biologicznej/
zdolności wiązania osteoblastów (badanie histologiczne prepara-
tów barwionych hematoksyliną i eozyną w laboratorium Novotec  
w Bron). 

reklama
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Nasze spojrzenie na zabiegi w technice GBR wciąż ewoluuje. 
Jak wynika z naszych doświadczeń, połączenie allogennych płytek 
kości kortykalnej i granulatu kości kortykalno-gąbczastej pozwala 
skutecznie i z przewidywalnym rezultatem uzupełnić standardo-
wy zabieg GBR.
Daje to dodatkową możliwość leczenia w najbardziej skompliko-
wanych przypadkach, które, niestety, stają się zjawiskiem coraz 
bardziej powszechnym. 
Oczywiście mamy do dyspozycji również inne metody postępo-
wania (na przykład osteodystrakcję czy bloki kości autogennej). 

Nowa kość kortykalno-gąbczasta. Płytka kostna po osteointegracji

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

To nowe podejście uzupełnia jednak wachlarz naszych możliwo-
ści chirurgicznych i ogranicza ryzyko powikłań, pozwalając jed-
nocześnie na osiągnięcie pożądanego celu odbudowy zarówno 
pod względem objętości jak i jakości kości. To właśnie przyświe-
cało nam przy podejmowaniu decyzji o wyborze tej metody au-
gmentacji.

Artykuł był wcześniej publikowany
La Lettre de Stomato; 81, 2019, s. 37 to 47.
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Wykorzystanie tkanek guza szczęki w chirurgii
The use of maxillary tumor tissue in surgery
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Guz szczęki jest doskonale znaną stomatologom strukturą anato-
miczną. Jako źródło tkanek autogennych może być on wykorzy-
stany zarówno, jeśli chodzi o tkanki miękkie, jak i twarde. Tkanki 
miękkie pobierane z guza szczęki nie różnią się bardzo od tkanek 
pobieranych z najpopularniejszego miejsca dawczego, czyli pod-
niebienia twardego. Istnieją natomiast różnice w proporcjach 
składowych tych tkanek oraz parametrach wolumetrycznych 
pobieranego z tej okolicy przeszczepu dziąsłowego. Składowe 
dziąsła występującego zarówno na podniebieniu twardym jak  
i na guzie szczęki to epithelium, lamina propria oraz submucosa. 
Nabłonek występujący w tej okolicy jest gruby i jego usuwanie 
z przeszczepu dziąsłowego pochodzącego z guza szczęki nie 
wymaga takiej pieczołowitości jak deepitelializacja przeszczepu 
dziąsłowego z podniebienia. (ryc. 1 i ryc. 2)
Leżąca pod nabłonkiem lamina propria, która w wielu metodach 
pokrywania recesji dziąsłowych stanowi złoty standard, tu wystę-
puje jako podstawowa składowa i najczęściej jest bardzo gruba 

stanowiąc dobre źródło tkanki łącznej do wykorzystania w terapii 
rekonstrukcyjnej dziąsła. Jeśli chodzi o najgłębiej leżącą tkankę 
podśluzową, która na podniebieniu występuje w grubości do-
chodzącej do 4.6mm i stanowi średnio 25% masy przeszczepu  
z podniebienia, na guzie nie występuje prawie wcale, ograniczając 
potrzebę oczyszczania graftu z tkanki tłuszczowej i gruczołowej. 
(ryc. 3) O ile ilość kolagenu w blaszce właściwej jest w obydwu 
przypadkach podobna, to profil immunochemiczny różni się, 
wykazując między innymi większą ekspresję przeciwciał w komór-
kach nabłonka (np. metaloproteinazy [2] i cytokeratyn [10] i [ 13]  
w przypadku przeszczepów z guza szczęki.
Parametry wolumetryczne tkanki miękkiej z guza szczęki pozwa-
lają na znaczne zwiększenie objętości w miejscu biorczym. Będąc 
przy bezpośrednim porównaniu - z podniebienia możemy po-
brać szeroki, ale płytki fragment tkanki, a z guzowatości zdecydo-
wanie grubszy, ale z kolei ograniczony w swojej szerokości. (ryc.4) 
Istnieją jednak możliwości, aby taką pobraną paczkę tkanki łącznej 
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rozciąć w sposób niepełny i otworzyć zwiększając jej powierzch-
nię. (ryc.5) Sama tkanka łączna jest również gęstsza i bardziej zbita 
w swej budowie, co poza oczywistymi zaletami, posiada również 
pewne wady ‒ mianowicie jest ona bardziej podatna na martwi-
cę, co obliguje operatora do możliwie pełnego przykrycia takiej 
przeszczepionej tkanki płatem. (ryc.6) Dopiero takie postępowa-
nie zapewni gojenie pierwotne przeszczepu.
Samo pobieranie tkanki miękkiej z tej okolicy różni się dosyć zna-
cząco od podniebiennego odpowiednika. Region znajdujący się 
za ostatnim górnym trzonowcem nie jest miejscem łatwo dostęp-
nym. W sukurs przyjść może ostrze 12C o odpowiednio zagiętym 
kształcie lub specjalne łamane trzonki z uchwytem na ostrze. 
(ryc.7) Przydatne mogą być również mikroostrza, które można do-
wolnie wyginać.
Zabezpieczenie miejsca po pobraniu zazwyczaj wiąże się z szy-
ciem, ewentualnie można posłużyć się klejem tkankowym, ta-
kim jak cyjanoakryl, celem odizolowania otwartej rany miejsca 
dawczego przeszczepu od środowiska jamy ustnej. Niewątpliwą 
zaletą operowania w tym regionie anatomicznym jest brak wy-
stępowania tętnicy podniebiennej, która uchodząc w otworze 
podniebiennym większym biegnie ku przodowi, anastomozując 
ostatecznie z tętnicą przysieczną. Tętnica ta zawsze budzi lekki 
niepokój podczas pobierania przeszczepu z podniebienia twar-
dego, tu natomiast ryzyko jej skaleczenia znacznie maleje. 
Chyba największą zaletą pobierania przeszczepu z tej właśnie 
okolicy, zwłaszcza z perspektywy pacjenta, jest znaczne ograni-
czenie odczuwalnego ból. Nawet przy stosunkowo skromnym 
zaopatrzeniu rany widoczna jest znaczna różnica w komforcie 
pozabiegowym, który na podniebieniu jest znacznie ograniczony 
nawet pomimo zastosowania różnych środków prewencji tegoż 
bólu (płytka podniebienna, kolagen, oksycelulowa, Periacryl, PRF, 
szycie).
Samą tkankę dziąsłową wykorzystać można do pogrubienia bio-
typu, pokrywania recesji czy rekonstrukcji brodawek dziąsłowych. 
(ryc 8a, 8b, 8c) Możliwe są też zabiegi odtwórcze, które są szcze-
gólnie pomocne, kiedy wyrostek zębodołowy goi się w niepożą-
dany sposób na przykład po trudnej ekstrakcji. Zabiegi te mają 
charakter inlay lub onlay graftów. (ryc. 8d, 8e).
Kość występująca w guzie szczęki również może być wyko-
rzystana. Bardziej jednak aniżeli blok kostny wykorzystuje się ją  

w rozdrobnionej formie. Po pobraniu kości z tej okolicy i jej roz-
drobnieniu można na przykład wypełnić nią pionowy defekt ko-
stny (po jego oczyszczeniu) w terapii periodontologicznej. Takie 
rozwiązanie wydaje się być dobrą alternatywą dla popularnego  
w sterowanej regeneracji kości wykorzystania ksenograftu i mem-
brany kolagenowej pochodzenia zwierzęcego, które mają jedynie 
właściwości osteokondukcyjne, podczas gdy takie przeszczepio-
ne partykuły kości własnej pacjenta wykazują również potencjał 
osteoindukcyjny, prowadząc do naturalnej osteogenezy.
Istnieje jeszcze rozwiązanie łączące pobranie z guza szczęki tka-
nek miękkich i twardych. Pobranie przeszczepu, który zawiera za-
równo tkankę kostną jak i dziąsłową wiąże się z użyciem młotka 
oraz mikrostrza. ryc.9 Jest to rozwiązanie przydatne między innymi 
przy zanikach kostnej blaszki policzkowej, jako terapia odtwórcza 
przed- lub nawet równolegle z implantacją lub kształtowaniem 
profilu wyłaniania przez przęsło mostu. (ryc. 10a, 10b ryc. 11a, 11b)
Trwałość rezultatów osiągniętych z pomocą przeszczepów 
dziąsłowych i kostno-dziąsłowych z guza szczęki jest bardzo obie-
cująca. Przeszczepy te nie tylko nie obkurczają się w czasie, ale 
wręcz mają tendencje do zwiększania swojej objętości. Fenomen 
ten spowodowany jest przeniesieniem tkanki z miejsca o niższym 
ukrwieniu (miejsce dawcze ‒ guz szczęki) do miejsca o wyższym 
ukrwieniu (miejsce biorcze). W związku z tym w procesie remode-
lingu tkanka ta może nieznacznie przerastać zabezpieczając osią-
gnięty efekt. W niektórych przypadkach, gdzie celem nadrzędnym 
jest bardzo wysoki poziom estetyki, takie zjawisko niekoniecznie 
jest pożądane, a ujawnić może się czasami dopiero po latach.
Reasumując: zminimalizowane ryzyko komplikacji, ograniczenie 
bolesności pozabiegowej oraz unikalne właściwości na poziomie 
klinicznym i histologicznym wskazują na potrzebę zwiększenia 
uwagi poświęconej guzowatości szczękowej przy planowanych 
zabiegach chirurgii periodontologicznej, śluzówkowo-dziąsłowej 
i implantologicznej. Największym minusem guza szczęki jest to, 
że nie zawsze jest on obecny w odpowiedniej ilości, zwłaszcza 
obecność górnych zębów mądrości jest czynnikiem warunkują-
cym jego niedostateczną obecność. Jeśli jednak ostatnim zębem  
w szczęce jest drugi lub nawet pierwszy trzonowiec naszym 
oczom ukazuje się prawdziwy naturalny bank tkanek autogen-
nych.
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Ryc. 3 Opracowanie przeszczepu z podniebienia celem pozbawienia podśluzowej tkanki tłuszczowej

Ryc. 1 Deepitelializacja przeszczepu z podniebienia
Ryc. 2 Deepitelializacja przeszczepu z guza szczęki

ryc. 1 ryc. 2
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Ryc. 4 Przeszczep z guza szczęki
Ryc. 5 Opracowanie przeszczepu z guza szczęki celem zwiększenia jego powierzchni
Ryc. 6 Powierzchowna martwica przeszczepu
Ryc. 7 Pobieranie przeszczepu z guza szczęki

Ryc. 8a Pogrubienie biotypu
Ryc. 8b Pokrycie recesji
Ryc. 8c Rekonstrukcja brodawki dziąsłowej

ryc. 4 ryc. 5

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 8a ryc. 8b ryc. 8b
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Ryc. 8d Inlay graft
Ryc. 8e Onlay graft

Ryc. 9 Pobranie przeszczepu kostno-dziąsłowego
Ryc. 10a Przeszczep kostno-dziąsłowy równolegle z implantacją i wykonanie korony tymczasowej na implancie

ryc. 8a ryc. 8e

ryc. 9 ryc. 10a
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Ryc. 10b Stan po odbudowie korony na implancie
Ryc 11a Przeszczep kostno-dziąsłowy jako przygotowanie do implantacji lub odbudowy z pomocą mostu
Ryc. 11b Stan po zdjęciu szwów - wygojona, żywa tkanka

ryc. 10b ryc. 11b

ryc. 11a
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Wstęp

O sukcesie leczenia implantologicznego decyduje nie tylko po-
wodzenie w procesie osteointegracji, ale również zachowanie 
pełnej wysokości i objętości wyrostka zębodołowego. Wpływa 
to na idealną estetykę biało-czerwoną, między innymi na zacho-
wanie brodawek dziąsłowych czy równych zenitów zębów. Jest 
to szczególnie ważne dla dobrego efektu terapii prowadzonej  
w strefie estetycznej.
Po ekstrakcji zęba dochodzi do przebudowy struktury wyrostka 
zębodołowego, czego efektem jest jego przyspieszony zanik. 
Utrata kości na wysokość i szerokość rozpoczyna się już w ósmej 
dobie od ekstrakcji. Po trzech miesiącach prowadzi to do zaniku 
horyzontalnego wynoszącego średnio 3,8 mm i 1,24 mm werty-
kalnego [9]. W wartościach procentowych kształtuje się to nastę-
pująco: po sześciu miesiącach zanika ok. 25%, a po dwóch latach 
zanikłe jest już 60% pierwotnej objętości wyrostka zębodołowego 
[11]. Dlatego też panującym powszechnie konsensusem implan-
tologicznym jest jak najszybsze podjęcie leczenia, mającego za-
pobiec resorpcji blaszki przedsionkowej wyrostka, wybierając na 
przykład socket preservation czy implantację natychmiastową. 
Niestety pomimo podejmowanych procedur leczenia, w znacznej 
części przypadków dochodzi do zaniku blaszki przedsionkowej, 
co często skutkuje niedoborem tkanek wokół wszczepu i niezado-
walającym efektem estetycznym, pojawiającym nie bezpośrednio 
po zabiegu, ale po jakimś czasie [5].
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Zanik blaszki przedsionkowej wyrostka jest wynikiem utraty za-
opatrzenia w krew, które pochodzi z dwóch źródeł. Jednym jest 
okostna (dlatego też jej odwarstwienie powoduje zanik), a drugim 
jest ozębna. Utrata jednego z tych źródeł, na przykład w wyniku 
ekstrakcji, powoduje resorpcję. Aby temu zapobiec w 2010 roku 
Hurzeler i Zuhr zaprezentowali odmianę zabiegu z zakresu tzw. 
partial extraction therapy, czyli Socket Shield Technique [1,2,3]. 
Polega ona na pozostawieniu części korzenia od strony przed-
sionkowej lub od strony braku zęba sąsiadującego z zębodołem.
Pomimo upływu lat od pierwszego opisu metody, zabieg ten 
budzi w dalszym ciągu szereg kontrowersji. Wynika to z tego, że 
pozostawienie części korzenia jest traktowane jako niestaranność  
w pracy lekarza. Obawy budzi możliwość powikłań ze strony 
pozostawionej łuski korzenia, takich jak stany zapalne czy wręcz 
pozostawienie czynnego ogniska zapalnego [9]. Wątpliwości do-
tyczą również tego, czy pomiędzy powierzchnią implantu, a po-
zostawioną częścią korzenia wytworzy się tkanka kostna. Poważne 
zastrzeżenia dotyczą również samej techniki operacyjnej, która 
jest trudna i operator powinien mieć już bogate doświadczenie 
chirurgiczne. Wynika to z faktu, że sama implantacja natychmia-
stowa nie jest łatwą procedurą i powoduje częściowe usunięcie 
korzenia, który podczas częściowej ekstrakcji często ulega frag-
mentacji na skutek jego dehydratacji. Obróbka pozostawionej 
łuski korzenia bez zwichnięcia jej powodują dalsze utrudnienie 
podczas zabiegu. Obruszanie, zwichnięcie jej musi skutkować od-
stąpieniem od tej procedury.
Powyższe kontrowersje powodują podział środowiska implan-
tologów na zwolenników i przeciwników tej metody. O ile na 
większą część argumentów można odpowiedzieć merytorycznie, 
opierając się na dostępnych badaniach i publikacjach, o tyle nale-
ży się zgodzić z przeciwnikami tej metody, którzy podnoszą argu-
ment trudności operacyjnej tej techniki. 
Howard Gluckman i inni w 2017 roku opublikował badania histo-
logiczne udowadniające wytworzenie się tkanki kostnej pomię-
dzy implantem, a pozostawionym korzeniem[1] (ryc. 1).

Odpowiedzią na argumenty dotyczące infekcji pojawiających się 
ze strony pozostawionego korzenia zęba jest wykonanie zabiegu 
za pomocą urządzenia piezoelektrycznego. 
Urządzenia te w trakcie pracy końcówki roboczej emitują wibracje 
o częstotliwościach wahających się od 22kHz do 36kHz. Drgania 
o takim zakresie częstotliwości wywołują efekt kawitacji w soli 
fizjologicznej, czyli pojawienie się mikroskopijnych baniek gazu  
w płynie. Działa on bardzo silnie bakteriobójczo, przeciwzapalnie, 
hemostatycznie. 
Efekt bakteriobójczy jest wynikiem pojawienia się mikrobaniek 
w soli fizjologicznej, które pod wpływem zmian ciśnienia ulegają 
naprzemiennie eksplozjom i implozjom, uwalniając wolne rodniki 
tlenu. Zarówno eksplozje, jak i implozje mikrobąbelków powodu-
ją pękanie błon i ścian komórkowych bakterii obecnych w polu 
operacyjnym. Przeciwzapalny i bakteriobójczy wpływ w polu ope-
racyjnym mają również wolne rodniki tlenu uwalniane z mikroba-
niek. Dlatego też ryzyko infekcji, czy wręcz wystąpienia ogniska 
zapalnego ze strony pozostawionej w zębodole łuski korzenia jest 
znikome, a ilość niepowodzeń, komplikacji pozabiegowych jest 
porównywalna z klasyczną implantacją natychmiastową [8]. Ko-
lejną zaletą zastosowania chirurgii piezoelektrycznej jest również 
wysoka precyzja i bezpieczeństwo pracy. Również prędkość pracy 
najnowszymi urządzeniami, których moc sięga 50 - 70W, jest po-
równywalna, a w niektórych przypadkach nawet szybsza niż trady-
cyjnymi narzędziami rotacyjnymi.
Wszystko to pozwala na bezpieczną pracę i zmniejszenie ryzyka 
terapii implantologicznej, nawet w miejscach z czynnym stanem 
zapalnym. 
Poniżej przedstawiono porównanie przypadków implantacji na-
tychmiastowej wykonanej standardową procedurą i implantacji 
natychmiastowej wykonanej techniką socket shield z minimal-
nym czasem obserwacji od 3 do 5 lat.

Opis przypadków

Przypadek 1
Pacjent zgłosił się z czynią przetoką w okolicy z. 11. Na badaniu 
CBCT (ryc.2) widoczny był przewlekły stan zapalny tkanek około 
wierzchołkowych i fenestrację blaszki przedsionkowej. Ząb był już 
po leczeniu endodontycznym i protetycznym wykonanym kilka 
lat wcześniej. Stosując klasyczny protokół leczenia trzeba by było 
usunąć korzeń zęba i w późniejszym okresie wykonać zabieg lub 
zabiegi augmentacyjne. Biorąc pod uwagę dodatkowy zabieg, 
koszty i większe ryzyko niepowodzenia w zakresie estetyki, zdecy-
dowano się na zabieg implantacji natychmiastowej techniką soc-
ket shield  (SST) z równoczesnym wykonaniem zabiegu resekcji 
wierzchołka korzenia. 
Po usunięciu korony został usunięty lany indywidualny wkład ko-
ronowo - korzeniowy (ryc.3), a brzeg korzenia od strony wargowej 
został opracowany za pomocą wiertła diamentowego. Korzeń 
został przecięty wzdłuż przy pomocy urządzenia piezoelektrycz-
nego, i również przy jego pomocy usunięta została podniebienna 
część korzenia (ryc.4,5). W następnej kolejności zostało opraco-
wane urządzeniem piezoelektrycznym łoże implantu i został on 
wprowadzony we właściwym położeniu. W przypadku tej meto-
dy właściwe pozycjonowanie wszczepu jest bardzo ułatwione, 
ponieważ jego pozycja jest determinowana przez pozostałą część 
korzenia. Po wprowadzeniu wszczepu został wykonany zabieg 
resekcji „łuski korzenia”, przy pomocy piezo (ryc.6). Powstała prze-ryc. 1
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strzeń została wypełniona materiałem kościozastępczym i przykry-
ta membraną kolagenową.
Po półrocznym okresie wgajania, który przebiegał bez powikłań, 
została wykonana korona porcelanowa na podbudowie cyrkono-
wej, wraz z łącznikiem cyrkonowym.
Po trzech latach obserwacji nie widać żadnych zmian patologicz-
nych, brak zaniku, a efekt estetyczny jest bardzo zadowalający 
(ryc.7).

Przypadek 1

ryc. 3 ryc. 4 ryc. 5

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 2
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Przypadek 2
Kolejny opisywany przypadek jest już po czteroletniej obserwacji 
od zakończenia leczenia. Pacjentka była leczona wiele lat temu 
endodontycznie w zakresie zębów 11, 21 i 22, na zębach tych wy-
konane były korony ceramiczne na podbudowie metalowej. Nie-
stety w przeciągu kilku lat zęby te były poddane kilkukrotnym nie-
skutecznym zabiegom resekcji, z powodu przewlekłych stanów 
zapalnych tkanek okołowierzchołkowych oraz pojawiających się 
przetok ropnych. 
W pierwszej kolejności wykonany został zabieg implantacji na-
tychmiastowej techniką SST przy pomocy piezo.  Po upływie 
około miesiąca pacjentka zdecydowała się na wykonanie takiego 
samego zabiegu na zębie 11 (ryc.8).
Przebieg zabiegu był podobny jak powyżej. W pierwszej kolejno-
ści została usunięta korona, wraz z indywidualnym wkładem ko-
ronowo-korzeniowym. Następnie brzeg korzenia został opraco-
wany od strony wargowej przy pomocy wiertła diamentowego,  
a korzeń wzdłuż swojej osi przecięty został przy pomocy urządze-
nia piezo (ryc.9). To samo urządzenie zostało użyte do ekstrakcji 
podniebiennej części korzenia (ryc.10).  Na rycinie nr 11 widać 
gładką linię osteotomii wykonaną przez piezo oraz skrócenie ko-
rzenia po przebytych zabiegach resekcji. Następnie został wpro-
wadzony implant, a wolne przestrzenie pomiędzy wszczepem  
a ścianami zębodołu i łuską korzenia zostały wypełnione granula-
tem pochodzenia wołowego (ryc.12).
Po półrocznym okresie wgajania, który przebiegł bez żadnych 
komplikacji, wykonane zostały korony porcelanowe na podbudo-
wie metalowej (ryc.13).

Przypadek 2

ryc. 8 ryc. 9 ryc. 10

ryc. 11

ryc. 13

ryc. 12

Po czterech latach od zakończenia leczenia brak jest jakichkol-
wiek zmian patologicznych i zaników wyrostka zębodołowego 
(ryc.14). Niestety, pomimo wielu prób nakłonienia do zabiegu 
usunięcia blizn po przebytych zabiegach resekcji, pacjentka nie 
wyraziła zgody na ich usunięcie.

Podsumowanie

Pomimo upływu już wielu lat od prezentacji pierwszych przy-
padków, zabieg implantacji natychmiastowej techniką socket 
shield budzi w dalszym ciągu wiele kontrowersji i obaw.
Na podstawie dostępnych badań i publikacji, jak również obecnej 
już wiedzy dotyczącej działania i wpływu urządzeń piezoelektrycz-
nych na otaczające tkanki, można przyjąć, że zabiegi implantacji 
natychmiastowej techniką SST, są bezpieczne i przewidywalne  
w dłuższym okresie obserwacji. 
Kolejną zaletą tej techniki jest w długoczasowym okresie stabilny  
i przewidywalny dobry efekt estetyczny oraz zahamowanie zani-
ku blaszki przedsionkowej zębodołu. 
Nie mniej jednak należy przyznać, że technika ta ze względu na 
stopień trudności przewidziana jest dla lekarzy implantologów  
z doświadczeniem, a dla zwiększenia bezpieczeństwa powinna 
być wykonana z zastosowaniem urządzenia piezoelektrycznego, 
co wymusza na operatorze posiadania umiejętności pracy tego 
typu urządzeniami.
Stosując tylko klasyczne narzędzia nie mamy możliwości grun-
townego, całkowitego oczyszczenia i odkażenia łuski korzenia 
oraz zębodołu. Zwiększa się również ryzyko całkowitej ekstrakcji 
podczas preparacji łoża implantu za pomocą wierteł.

ryc. 14
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Wstęp

Zabiegi implantacji z zastosowaniem szablonów chirurgicznych 
zostały wprowadzone ponad 25 lat temu i miały na celu ułatwie-
nie planowania wszczepienia implantów oraz uniknięcie powikłań 
śródoperacyjnych, takich jak uszkodzenie nerwu zębodołowego 
dolnego, perforacje zatok, dehi-scencje i fenestracje kości [1‒4]. 
W tym czasie dostępnych było tylko kilka systemów które pozwa-
-lały na implantacje z szablonem chirurgicznym. Wraz z rozwojem 
implantologii i świadomości le-karzy dentystów obecnie niemal 
każdy system posiada w swoim portfolio możliwość zastosowania 
szablonów chirurgicznych z pełną nawigacja.
Precyzyjne zaplanowanie z uwzględnieniem istotnych struktur 
anatomicznych, celów regeneracyj-nych oraz przyszłej odbudo-
wy protetycznej jest niezbędne do prawidłowego pozycjonowa-
nia im-plantu dentystycznego. Szczególnie dużym wyzwaniem 
dla implantologa jest maksymalna precyzja przy wszczepianiu im-
plantów w sytuacji bezzębia oraz braku punktów anatomicznych 
np. zęba czy ubytków poekstrakcyjnych. Pomimo dokładnej dia-
gnostyki między innymi przy pomocy tomografii komputerowej, 
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Przegląd literatury i przypadki kliniczne. 
The use of surgical templates in implant practice. Literature review and clinical cases.

Słowa kluczowe: 
szablony do nawigacji, nawigacja, CAD/CAM
Key words:
surgical guides, Navigation , CAD/CAM

dr n. med. Daniel Ciapiński 
DENTRUM centrum implantologii i stomatologii estetycznej
40-114 Katowice 
Ul. Ściegiennego 49

lek. dent. Mateusz Kuboń
NOVADENTIS
Warszawa
ul. Zaściankowa 96/1A

Daniel Ciapiński Mateusz Kuboń

Streszczenie

Zabiegi implantacji z zastosowaniem szablonów chirurgicznych mają na celu uła-
twienie planowa-nia wszczepienia implantów oraz uniknięcie powikłań śródopera-
cyjnych. Wraz z rozwojem implan-tologii i świadomości lekarzy dentystów obec-
nie niemal każdy producent implantów daje możli-wość zastosowania szablonów 
chirurgicznych z pełną nawigacją. Zastosowanie szablonów implan-tologicznych 
umożliwia precyzyjne przeniesienie planu zabiegu na pole operacyjne. Szablony 
chi-rurgiczne dzielą się na: nonlimiting design, partially limiting design, completly 
limiting design. 

Abstract

Implantation procedures using surgical templates are designed to facilitate 
implantation planning and avoid intraoperative complications. Along with 
the development of implantology and aware-ness of dentists, almost every 
implant manufacturer now gives the possibility of using surgical templates 
with full navigation. The use of implant templates allows for precise transfer 
of the treatment plan to the surgical field. Surgical templates are divided 
into: nonlimiting design, par-tially limiting design, completly limiting de-
sign.
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nie jest możliwe przeniesienie planu zabiegu na pole operacyjne 
bez zastosowania szablonów implantologicznych. 

Klasyfikacja nawigacji:

Przedzabiegowe planowanie jest coraz bardziej powszechne 
dzięki dostępności tomografii kompu-terowej CBCT i skanerów 
wewnątrzustnych. Jest kilka koncepcji planowania komputero-
wego w celu przeniesienia wirtualnego obrazu z komputera na 
pole operacyjne, między innymi nawigacja komputerowa statycz-
na i nawigacja komputerowa dynamiczna. Najczęściej stosuje się 
statyczny przewodnik chirurgiczny. Prowadnice w tym systemie 
wytwarzane są w laboratoriach dentystycz-nych przy użyciu dru-
karek 3D lub frezarek. Zastosowanie szablonów implantologicz-
nych umożliwia precyzyjne przeniesienie planu zabiegu na pole 
operacyjne.[5]
Systemy dynamiczne na żywo śledzą położenie wiertła za pomocą 
kamer i kierują chirurga w cza-sie rzeczywistym, dostarczając infor-
mację zwrotną na ekranie jak należy prowadzić wiertło [8,9,10,11]. 
Zabieg z użyciem dynamicznej nawigacji nie jest często wykony-
wany, głównie ze względu na wysokie koszty sprzętu [13].
Nadal w większości implanty są wszczepiane w miejsca z najwięk-
szą objętością kości. Małą uwagę przykłada się do przyszłego po-
łożenia docelowej odbudowy protetycznej na implancie [7]. Brak 
uwzględnienia protetycznych aspektów przy planowaniu pozycji 
implantu może prowadzić do nie-prawidłowego dostosowania 
do warunków okluzji i artykulacji co niesie za sobą ryzyko niezado-
wa-lających efektów estetycznych i biomechanicznych [5,6].

Podział Szablonów chirurgicznych
Szablony chirurgiczne dzielą się na: 
• nonlimiting design,
• partially limiting design,
• completly limiting design, 

Szablony typu nonlimiting obrazują jedynie położenie planowa-
nej korony w stosunku do wybranego miejsca implantacji. Sza-
blony takie powstają zazwyczaj w oparciu o szablony protetyczne. 
Kąt na-wiercania i pozycjonowanie implantu zależą od chirurga, 
który w nawigacji kieruje się sąsiednimi i przeciwstawnymi zęba-
mi, co może być przyczyną nieakceptowalnego pozycjonowania 
implantu poza tkanką kostną. 
Typ partially limiting określa tor wprowadzenia tylko pierwszego 
wiertła (pilotowego) do osteoto-mii. Dalszy przebieg implantacji 
jest przeprowadzany przez chirurga „z wolnej ręki”, co może im-
-plikować błędy w angulacji przy nawiercaniu i ostatecznie nie-
prawidłową lokalizacje wszczepu; zwłaszcza u pacjentów z niską 
gęstością kości (typ IV). Mimo licznych modyfikacji, materiałów,  
z którego szablon powstawał, jak i budowy oraz typu obrazowa-
nia, nie jest możliwe osiągniecie kompletnego ograniczenia błę-
dów w czasie osteotomii. 
Typ completly limiting zapewnia odpowiednią angulację dla wszyst-
kich wierteł w sekwencji użytych do osteotomii. Jest to typ szablonu 
zapewniający największą możliwą dokład-ność nawiercania, jed-
nak badania wykazały, że implanty wszczepione przy użyciu tego 
typu szablo-nu również wykazują pewną dyslokację przestrzenną  
w stosunku do zaplanowanej wcześniej pozycji [12].
Szablony chirurgiczne mogą opierać się bezpośrednio na kości, 
błonie śluzowej lub sąsiadujących zębach. Szablony opierające się 

bezpośrednio na kości lub śluzówce wymagają dodatkowej stabi-
li-zacji przy użyciu dodatkowych pinów stabilizujących.

Zabiegi z użyciem szablonów chirurgicznych mogą być przepro-
wadzane bez odwarstwiania płata śluzówkowo-okostnowego. 
Unikanie niepotrzebnego uwalniania płata pozwala na utrzyma-
nie okostnowego łożyska naczyniowego, które pomaga zapew-
nić optymalne ukrwienie. Liczne badania wskazują, że pacjenci 
leczeni tym podejściem mogą doświadczyć szybszego gojenia się 
tkanek i lepszego przebiegu pooperacyjnego. [14,15] Wykonywa-
nie zabiegów bezpłatowych jest ściśle zwią-zane z zastosowanie 
szablonów chirurgicznych.
Coraz większą popularność wśród klinicystów i pacjentów zyskuje 
możliwość wczesnego wirtualne-go zaplanowania zabiegu wspo-
magane komputerowo oraz operacje chirurgiczne bez płatów  
w celu umieszczenia implantu przy użyciu szablonów stereolito-
graficznych. Zaletami tego systemu jest wizualizacja anatomicz-
nych struktur tkanek twardych i miękkich, wirtualny prototyp 
ostatecz-nej protezy, dokładność umieszczenia implantu, małoin-
wazyjne zabiegi chirurgiczne, większa przewidywalność i skróce-
nie czasu niezbędnego do ostatecznej rehabilitacji. Pozwala także 
na op-tymalizację pozycji implantów i ich równoległości ze wzglę-
du na wysoką precyzję planowania, za-pobiegając w ten sposób 
uszkodzeniom struktur anatomicznych i pomagając w uzyskaniu 
odpo-wiedniej natychmiastowej tymczasowej rehabilitacji przed 
operacją [16,17].
Ponadto zastosowanie szablonów chirurgicznych poszerzyło 
możliwości procedur rekonstrukcji ja-my ustnej, czyniąc proces 
planowania bardziej precyzyjnym, szybszym, czystszym oraz bar-
dziej przewidywalnym.

Dyskusja

Na przestrzeni lat dokonywano wielu badań in vitro, na zwłokach 
i badań klinicznych mających na celu ocenę dokładności pozy-
cjonowania implantów. Chociaż obecny stan oprogramowania  
i tech-nologii sprzętowej poprawił się, mogą występować niedo-
kładności w implantacji i mogą zależeć od różnych czynników, 
takich jak wsparcie szablonu (kość, błona śluzowa, zęby, implanty), 
czynniki wewnętrzne prowadnicy chirurgicznej (tolerancja śred-
nicy między wiertłem i tuleja prowadząca, dokładność wykonania 
prowadnicy) [17,18] i czynniki związane z człowiekiem podczas 
przebiegu wirtualnego planowania i operacji z przewodnikiem 
[19, 20].
Pierwsza istotna publikacja dotycząca przeglądu piśmiennictwa 
ukazała się w 2009 r. pt. A system-atic review on the accuracy 
and the clinical outcome of computer- guided template-based 
implant dentistry” autorstwa: Davida Schneidera, Pascala Marqu-
ardta, Marcela Zwahlena, Ronalda E. Jun-ga.
Analiza i badania wszczepionych implantów wykazały średnie od-
chylenie w punkcie wejścia 1,07 mm (0,76-1,22 mm) i na szczycie 
1,63 mm (1,26-2 mm). Nie stwierdzono istotnych różnic pomię-
-dzy badaniami dotyczącymi metody produkcji szablonów lub 
wsparcia i stabilizacji szablonu.[13].
Badania nad dokładnością, precyzją szablonów chirurgicznych na 
przestrzeni lat nie wykazują większych odchyleń.
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Przypadek 1
Zastosowanie szablonu do pełnej nawigacji u pacjenta w podeszłym wieku celem ograniczenia regeneracji kości. Szablon wykonany 
przy użyciu programu Implat Studio (3shape).

ryc. 1 ryc. 2

ryc. 3 ryc. 4 ryc. 5

Ryc. 3 Wszczepione implanty po stronie prawejRyc. 44 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach od przodu po leczeniu.
Ryc. 4 Niewielka regeneracja kości przy implancie w poz. 35
Ryc. 5 Odsłonięcie implantów z przeszczepem FGG (free gingival flap)

Ryc. 6 Zdjęcie pantomograficzne przed zabiegiem
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Przypadek 2
Przypadek pokazuje zastosowanie szablonu chirurgicznego do pełnej nawigacji u pacjentki z jednoczasowym usunięciem zębów oraz 
regeneracją kości na szerokość oraz wysokość techniką prof. Khury.

Ryc. 7 Zdjęcie pantomograficzne wykonane po zabiegu implantacji i regeneracji kości.

Ryc. 8 Zdjęcie po usunięciu mostów oraz separacji korzeni
Ryc. 9 Zdjęcie ukazuje znaczny deficyt kości w okolicy odpowiadającej zębowi 35 w której ujście znajduje także nerw bródkowy.
Ryc. 10 Szablon chirurgiczny wykonany przy użyciu programu Implant Studio (3shape)

Ryc. 11 Stan po wszczepieniu implantów Thomenn Medical w poz. 35 oraz 36
Ryc. 12 Stan po regeneracji kości techniką prof. Khurego
Ryc. 13 Wygojona rana po okresie 2 tygodni

ryc. 8

ryc. 8

ryc. 9 ryc. 10

ryc. 12ryc. 11 ryc. 13
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ryc. 14

ryc. 15

Ryc. 14 Zdjęcie pantomograficzne przed zabiegiem
Ryc. 15 Zdjęcie pantomograficzne wykonane po zabiegu implantacji i regeneracji kości.

Ryc. 16 Szablon do niepełnej nawigacji w 3 ćwiartce 
Ryc. 17 Pomiar odległości od szczytu wyrostka do górnej części tulei. Ze względu na to, iż przy zastosowaniu nawigacji niepełnej i wy-
korzystaniu wierteł pilotowych różnych długości autorzy zalecają pomiar celem weryfikacji tej odległości i doliczeniu długości implantu 
można być pewnym jak długie wiertło pilotowe można zastosować.
Ryc. 18 Równoległościomierze po wykonaniu kolejnych nawiertów pokazują odpowiednią głębokość oraz równoległość. Pozycja im-
plantów została zaplanowana na podstawie wirtualnego wax-upu i wynika z optymalnej pozycji przyszłej odbudowy protetycznej, łącz-
nik prosty. Niestety ze względu na wieloletni brak zęba doszło do znacznej utraty tkanki kostnej przez co konieczna stała się odbudowa 
kostna ubytku.

Przypadek 3
Zastosowanie szablonu chirurgicznego do niepełnej nawigacji celem ograniczenia zakresu zabiegu i zastosowanie krótkich implantów 
Thomenn Medical 6,5mm. Zdecydowano się na takie postępowanie ze względu na podeszły wiek pacjentki (78 lat) i choroby ogólne 
które ograniczały możliwość regeneracji kości na szerokość i wysokość. Stosując w takich wypadkach krótkie implanty ograniczamy 
także czas i koszt zabiegów. Szablon zaplanowany przy użyciu programu DDS pro.

ryc. 16 ryc. 17 ryc. 18
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Ryc. 22 Zdjęcie pantomograficzne bezpośrednio po zabiegu
Ryc. 23 Zdjęcie pantomograficzne  wykonane po odbudowie protetycznej. W przyszłości planowane jest wykonanie uzupełnienia na 
implantach. 

Ryc. 19 Implanty po wszczepieniu w przygotowane łoża. Implanty należy w przypadku użycia szablonów do niepełnej nawigacji 
wszczepiać z „wolnej ręki” 
Ryc. 20 Pomiar odległości od szczytu wyrostka do górnej części tulei w 4 ćwiartce..
Ryc. 21 Równoległościomierze po wykonaniu kolejnych nawiertów.

ryc. 19 ryc. 20 ryc. 21

ryc. 22

ryc. 23
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Podsumowanie

Dostępne są różne metody nawigacji komputerowej. Wiele syste-
mów implantologicznych wpro-wadza swoje autorskie programy 
do nawigacji implantologicznej. Różnią się oprogramowaniem, 
szablonem, urządzeniem prowadzącym, stabilizacją.
Literatura wskazuje, że należy zaakceptować pewną niedokład-
ność wynoszącą ± 2,0 mm, która początkowo wydaje się duża, 

ale jest wyraźnie mniejsza niż w przypadku zabiegów chirurgicz-
nych „z wolnej ręki”. W celu znalezienia najlepszego systemu do 
nawigacji zapewniają-cego optymalną dokładność, konieczne są 
bardziej randomizowane badania kliniczne oraz dłuższe okresy 
obserwacji. 
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Introduction

The rehabilitation of the edentulous posterior maxilla with dental 
implants often represents a clinical challenge due to the insuffi-
cient bone volume resulting from pneumatization of themaxillary 
sinus and crestal bone resorption.The resultant atrophic residual 
ridge is one of low-density trabecular bone with a minimal cortical 
component [1]. The maxillary sinus lifting technique is a common 
surgical technique to augment bone volume in atrophic poste-
rior maxilla [2] and healing was allowed for about 6 to 8months 
before implant insertion [3]. One of the most problematic regions 
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Abstract

Background. One of the most problematic regions for endosseous implants 
is the posterior maxilla, not only having poor bone density, but also lacking 
adequate vertical height as a result of sinus pneumatization. The purpose 
of the present study was a radiologic, histological, and histomorphometrical 
evaluation, in humans, of specimens retrieved from sinuses augmented 
with decellularized bovine compact particles, after a healing period of 6 
months. Methods. Four patients, with atrophic resorbed maxillas, under-
went a sinus lift augmentation with decellularized bovine compact bone 
from bovine femur. The size of the particles used was 0.25–1 mm. A to-
tal of four grafts and 5 biopsies were retrieved and processed to obtain 
thin ground sections with the Precise 1 Automated System. Results. The 
mean volume after graft elevation calculated for each of the 4 patients 
was 2106mm3 in the immediate postoperative period (5–7 days), ranging 
from 1408.8 to 2946.4mm3. In the late postoperative period (6 months) 
it was 2053mm3, ranging from 1339.9 to 2808.9mm3. Histomorphometry 
showed that newly formed bone was 36 ± 1.6% and marrow spaces were 
34 ± 1.6%, while the residual graft material was 35 ± 1.4%. Conclusion. 
In conclusion, based on the outcome of the present study, Re-Bone can be 
used with success in sinus augmentation procedures and 6 months are con-
sidered an adequate time for maturation before implant placement.
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is the posterior maxilla, not only having poor bone density, but 
also lacking adequate vertical height for endosseous implants as 
a result of sinus pneumatization. Sinus floor augmentation can 
provide the necessary bone mass to place and stabilize implants 
essential for the initial steps towards osseointegration [4].
Different materials are used in sinus lifting, such as autogenous 
bone grafts [5‒7], allografts [8, 9], alloplast [8‒11], and xenografts 
[8, 12, 13]. Bovine bone particles were used with success in sinus 
lifting [14]. No pathological inflammatory cell infiltrate or foreign 
body reactions were reported with the use of anorganic bone 
[15, 16]. Bovine bone has been shown to be highly biocompati-
ble with hard oral tissues in animals and man [17, 18]. Theaimof 
the present study was a radiologic, histological, and histomor-
phometrical evaluation, in humans, of specimens retrieved from 
sinuses augmented with decellularized bovine compact particles, 
after a healing period of 6 months. 

Materials and Methods

Four patients, with atrophic resorbed maxillas, underwent sinus 
lift augmentation with decellularized bovine compact bone from 
bovine femur (Re-Bone, UBGEN Padova, Italy) (Figures 1‒4). The 
graft was condensed at each stage and a collagen membrane 
(SHELTER, UBGEN Padova, Italy) The sizes of particles used were 
0.25‒1 mm. The sinus lift procedures were carried out as de-
scribed by Boyne and James in 1980 (Figures 2‒4). In all cases the 

sinus lifting procedure was considered to be successful and the 
insertion of implants of at least 12mm was performed in all cas-
es after 6 months. Biopsy specimens were retrieved at 6 months. 
A biopsy of the regenerated tissues was carried out with a small 
trephine under generous saline irrigation (Figures 5‒7). A total 
of four grafts and 5 biopsies were retrieved.The cores were ob-
tained at a mean depth of 12 mm. The specimens were retrieved, 
washed in saline solution, and immediately fixed in 4% paraform-
aldehyde and 0.1%glutaraldehyde in 0.15 M cacodylate buffer 
al 4ºC and pH 7.4, to be processed for histology. Thespecimens 
were processed to obtain thin ground sections with the Precise 
1 Automated System (Assing, Rome, Italy) [19]. The specimens 
were dehydrated in an ascending series of alcohol rinses and em-
bedded in a glycolmethacrylate resin (Technovit 7200 VLC, Kulzer, 
Germany). After polymerization the specimens were sectioned 
with a high precision diamond disc at about 150 𝜇m and ground 
down to about 30 𝜇m. The slides were stained with basic fuchsin, 
toluidine blue, and von Kossa. The histochemical analysis of acid 
and alkaline phosphatases was carried out according to a previ-
ously described protocol. For general morphologic observations, 
sections were stained with toluidine blue and observed under 
light microscopy. To determine the relative distribution of the 
new matrix bone and osteoblast activity, morphological analyses 
were performed. A polarized light was used to distinguish lamellar 
bone and woven bone.

fig. 1 CBCT of an edentulous patient with bilateral severely atrophic maxilla. 
fig. 2 Sinus lifting procedure.The maxillary sinus lateral wall is exposed and a bone window is removed.
fig. 3 Sinus filled with cortical bovine bone.
fig. 4 A membrane is placed over the antrostomy.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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Results

The mean volume after graft elevation calculated for each of the 
4 patients was 2106mm3 in the immediate postoperative period 
(5‒7 days), ranging from 1408.8 to 2946.4mm3. In the late postop-
erative period (6 months) it was 2053mm3, ranging from1339.9 to 
2808.9mm3 (Figures 5 and 6). Table 1.

No perforation of the sinus membrane was evident in any of the 
cases. No acute infection, with pain or fever, was observed. In all 
cases, bone augmentation showed hyperdensity for comparison 
between the immediate postoperative period and the late post-
operative period, with more density than native bone at both 
times. The statistical analysis demonstrated a significant differ-
ence in volume alterations (P = 0.0119).
In general, bone morphology was well present with well differen-
tiated cellular constituents mineralized bone, osteoid, osteoblasts, 
osteocytes, and blood vessels. At low magnification, trabecular-
mature bonewas observed (Figures 7 and 8). The initial formation 
of immature bone extending from the periphery of the bone 
cavities was evident.The rest of the bone cavity contained mature 
tissue and biomaterial with a mild inflammatory reaction.
Re-Bone particles were easily distinguished from the newly 
formed bone: they tended to be less stained due to the low con-
tent of collagen. The particles were surrounded by newly formed 
bone (Figures 8 and 9). In a few marrow space areas, in which it 
was possible to find small capillaries, some particles were present 
at the interface. In some areas osteoblasts were observed in the 
process of posing bone directly onto the particle surface. Some 
positive osteoclast for acid phosphatase and a few positive oste-
oblast for alkaline phosphatases were observed. Histomorphom-
etry showed that newly formed bone was 36 ± 1.6% and mar-
row spaces were 34±1.6%, while the residual graftmaterialwas 
35±1.4%. 

Discussion

Oral rehabilitation with osseointegrated implants is very success-
ful and predictable in patients with normal bone volume and den-
sity, which provide adequate stabilization of implants of standard 
diameter and length [20]. Rehabilitation of the edentulous pos-
terior maxilla with dental implants is often difficult because bone 
height is insufficient and cancellous [2].
Although there is a high risk of implant displacement/ migration 
into the maxillary, this has been only rarely reported [10, 21]. Dif-
ferent biomaterials can be successfully used for sinus lifting. Many 
research data show that bovine bone grafting in this areas is not 
contraindicated and represent a procedure with low morbidity [2, 

4].This xenograft is the one most commonly used material for si-
nus floor augmentation and has the most powerful scientific evi-
dence for sinus grafting [2, 4, 14, 19, 22‒24] because its structure is
similar to that of human [22].

In fact the outcomes of the present study showed that the Re-
Bone particles appeared to be surrounded by an abundant quan-
tity of newly formed bone.This biomaterials appeared to under-
go a slowresorption process; in fact in the present study, after 6 
months of observation, most of the grafting material was still in 
place. This study is consistent with other studies reported that the 
use the bovine bone as a grafting material yielded a bone forma-
tion and no presence of inflammatory cell infiltrate [25, 26]. Close 
contact between most of the materials and the newly formed os-
seous tissue was present, near but not in contact with the implant 
surface [14]. Several authors have discussed the use of different 
graft materials and have documented results both similar and 
varied when compared to those in the present study [14, 23]. A 
biomaterial similar to Re-Bone is the Bio-Oss; this has a similar size, 

Nº Sinus Immediate postoperative After 6 months
1 1408 1339
2 2265 2265
3 1808 1800
4 2946 2808

Mean 2106,75 2053,25
SD 660 629

Table 1 Volume after graft elevation mm3.

fig. 5 Postoperative CBCT scan panoramic view at 6 months 
after maxillary sinus lifting.
fig. 6 The lateral wall is completely closed by new hard tissues.

fig. 5

fig. 6
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structure, and biological response with conducive to vessel in-
growth [15, 21]. According to our experience and previous litera-
ture,we did not observe histological differences between Bio-Oss 
and Re-Bone [14, 23]. The outcomes of this study revealed new 
bone formation around the graft particles (36 ± 1.6%) within the 
maxillary sinus after six months of healing. The particles showed 
absence of gaps at the bone-particles interface, and the bone 
was always in close contact with the particles. This xenograft has 
excellent osteoconductive properties; in fact the outcomes of 
the present study showed that the Re-Bone particles appeared 
to be surrounded by an abundant quantity of newly formed 
bone. Probably, also Re-Bone can be resorbed by osteoclasts [21, 
24]. The grafted biomaterial was clearly distinguishable from the 
remaining original bone due to its density and structure. This is 
the first case reported in the literature to use Re-Bone granules as 
bone grafts in sinus lifts. The granular nature of the material facil-
itated its application between the sinus filling and newly formed 
bone. Through surgery, the scaffold can be easily adapted to the 
dimension and of the sinus. During graft placement it can quickly 

adsorb the blood molecules and cells promoting bone formation. 
Its architecture favors cell attachment and proliferation. In addi-
tion, the properties exhibited make Re-Bone a valid alternative to 
autogenous grafting, preventing the added morbidity of a donor 
surgical site. Our results were similar with a recent randomized 
clinical trial published in 2016 to compare histological bone qual-
ity and radiographic volume stability inmaxillary sinuses grafted 
with porcine bone and bovine bone that confirms the validity of 
the bovine bone when used for sinus lifting [26]. The outcomes 
of the present bone core histomorphometric study showed a 35 
± 1.6% presence of Re-Bone and 36 ± 1.6% newly formed bone 
during the 6-month healing period.This means bone formation 
with low standard variation between 5 biopsies was not statis-
tically significant. Therefore, 6 months are considered adequate 
time for Re-Bone maturation before implant placement or the un-
covering of implants placed at the same time as grafting.
Obviously, with only 4 grafts and 5 biopsies, the data presented in 
this study cannot be considered conclusive. However, these re-
sults help to set practice parameters thatwill assure a study with a 
large number of patients in the future. In conclusion, the findings 
fromthe present four case reports support the use of Re-Bone as a 
bone substitute in maxillary sinus augmentation procedures.
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fig. 7 (a-b) Bone core biopsy carried out with a small trephine. 
(c) Newly formed trabecular bone (T) is present, with wide 
marrow (M) spaces and biomaterials (B). Toluidine blue 10x.

fig. 7 a b c

fig. 8 At higher magnification previous image: a few lamellar bones are visible (LB). Toluidine blue 50x.
fig. 9 No gaps are present at the bone-particles interface, and newly formed bone is always in close contact with the particles.The bio-
material (B) seems to be totally incorporated in the trabecular bone (T). Toluidine blue 100x.

fig. 8

fig. 9
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Interdyscyplinarne leczenie zatrzymanego górnego kła
Interdisciplinary treatment of a retained upper canine
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Wprowadzenie

Kieł szczęki jest najczęściej zatrzymanym zębem przedniego 
odcinka szczęki i patologia ta dotyczy 2 % populacji ogólnej.  
W postępowaniu z tym typem przypadków wymagana jest współ-
praca ortodonty i chirurga oraz wykorzystanie nowoczesnych 
technik obrazowych w celu uzyskania dokładnej oceny położenia 
zęba, aby wyodrębnić go spośród otaczających struktur anato-
micznych. Kierunek i siła trakcji powinny być ostrożnie i dokład-
nie przeanalizowane, aby w optymalny sposób przemieścić ząb 
do finalnie przewidzianego dla niego miejsca w łuku zębowym. 
Użyte oprogramowanie AMIRA umożliwiło wykrycie obszarów 
ankylozy obejmujących korzenie określonych zatrzymanych kłów 
oraz dobranie planu leczenia innego niż konwencjonalne chirur-
giczno-ortodontyczne sprowadzenie kłów do łuku. Zasadniczym 
celem leczenia jest przemieszczenie zatrzymanego kła bez nara-
żania sąsiadujących zębów na uraz.  Obszary ankylozy, dotykające 
korzenie niektórych zatrzymanych kłów są rozpoznawane przez 
inwersję kierunku meshingu na powierzchni zęba i w większej 
mierze przez wpuklanie się tkanek okolicznych w strukturę zęba 
przy różnych gęstościach mierzonych w jednostkach Houndsfiel-
da przez oprogramowanie AMIRA.   
Ankyloza jest najczęściej wykrywana wtórnie jako opór zatrzyma-
nego zęba na postępowanie ortodontyczne. W tym badaniu po-
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twierdza się, że pierwotna ankyloza korony zęba może być wykry-
ta przez lekarza ortodontę za pomocą badania radiologicznego 
oraz, że powstała wskutek urazu ankyloza powinna być traktowa-
na z zasady jako nieprzewidywalna  i możemy ją  podejrzewać, 
gdy ząb opiera się siłom trakcji przez 3 miesiące przy nieobecności 
innych czynników powodujących opór. W związku z tym, ryzyko 
ankylozy związane ze stopniem trudności działań chirurgicznych 
rośnie wraz z głębokością zatopienia korony zęba wewnątrz ko-
ści. Co więcej, natychmiastowe wykonanie trakcji po uwolnieniu 
zmniejsza ryzyko ankylozy, zaś czasowe zawieszenie trakcji jest 
czynnikiem ryzyka dla wtórnej wierzchołkowej ankylozy.
Na podstawie istniejących dowodów, otwarte chirurgiczne odsło-
nięcie kła wydaje się przewyższać technikę zamkniętą pod wzglę-
dem czasu leczenia i ryzyka ankylozy. 
Z powodu małej liczby zbadanych przypadków niezbędne jest 
prowadzenie dalszych badań celem uzyskania jednoznacznych 
zaleceń klinicznych. 
W analizie uwzględniono 433 pacjentów z całkowitą liczbą 453 za-
trzymanych kłów; z 48,6% otwartym odsłonięciem i 51,4% odsłonię-
ciem zamkniętym.  Grupa ostateczna do tego badania prospektyw-
nego składała się ze 118 pacjentów ortodontycznych (72 kobiet i 46 
mężczyzn), którzy byli poddawani leczeniu chirurgicznemu i orto-
dontycznemu w okresie  ponad 18 lat. Wiek pacjentów na początku 
leczenia mieścił się się w przedziale od 11,2 do 46,1 lat. 
Z grupy 157 zatrzymanych kłów, 38 wyrznęło się spontanicznie po 
uzyskaniu przestrzeni, a pozostałe 119 zostało przeleczone chirur-
gicznie przy użyciu otwartej (57 przypadków)  lub zamkniętej (62 
przypadki) techniki odsłonięcia. 11 z pośród 119 kłów, które zo-
stało przeleczone chirurgicznie było dotknięte ankylozą, powstałą 
przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego. Odsetek ankylozy 
wynosił 3,5% przy technice otwartej oraz 14,5% przy technice 
zamkniętej. Na podstawie statystycznych obliczeń wykazano za-
leżność między wiekiem i obecnością ankylozy oraz stopniem 
zatrzymania i obecnością ankylozy. Literatura wskazuje, że chirur-
giczne uwolnienie kła jest jak miecz obosieczny.  Z jednej strony 
samo może wywołać ankylozę z drugiej zaś strony bywa jedynym 
możliwym sposobem jej leczenia. Jeśli dotknięty ankylozą ząb nie 
odpowiada na działania ortodontyczne, może być to wskazaniem 
do zabiegu chirurgicznego, którego celem jest ułatwić przemiesz-
czenie zęba do właściwej pozycji, włącznie z odcinkową osteoto-
mią pojedynczego zęba w celu repozycji kości zębodołu zawiera-
jącej dotknięty ankylozą ząb. 

Przypadek kliniczny

Pacjent 42 letni, mężczyzna, z I klasą trzonowcową i zatrzymanym 
od strony podniebiennej lewym górnym kłem oraz przetrwałym 
kłem mlecznym. U pacjenta występowały również objawy za-
burzeń czaszkowo-żuchwowych: ból okolicy stawu skroniowo-
-żuchwowego i mięśnia skroniowego oraz ograniczenie ruchów 
żuchwy (maksymalne otwarcie - 35 mm).
Stan pierwotny został przedstawiony na rycinach od 1 do 11. 
Rokowania sprowadzenia kła do łuku były wątpliwe z powodu:
• wieku pacjenta
• ustawienia guzka kła bardziej mezjalnie w stosunku do osi 

górnego bocznego siekacza
• zwiększona odległość guzka kła od górnej płaszczyzny zgry-

zowej
• zwiększony kąt pomiędzy osią kła i osią bocznego siekacza
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Po uprzedzeniu pacjenta o niepewnych rokowaniach dla sprowa-
dzenia kła, rozpoczęliśmy leczenie od użycia szyny relaksacyjnej  
w dolnym łuku. Została wykonana szyna o jak najmniejszym wy-
miarze pionowym celem dysokluzji tylnej, z przednim obustron-
nym prowadzeniem kła; wykonano ją w łuku dolnym, ponie-
waż leczenie ortodontyczne miało trwać dłużej w łuku górnym  
w porównaniu z dolnym.  Pacjent używał szyny w trakcie poby-
tu w domu oraz w nocy przez 3 miesiące aż do ustąpienia bólu 
i zwiększenia rozwarcia żuchwy do 40mm (ryc. 12 do 15). Następ-
nie rozpoczęto leczenie od chirurgicznego odsłonięcia zatrzy-
manego kła i zamocowania na nim zaczepu do zamontowania 
łańcuszka oraz  umieszczenia mikroimplantu podniebiennego 
w pozycji dystalnej. Celem odsunięcia kła od korzenia siekacza 
bocznego użyto łańcuszka rozpiętego między mikroimplantem  
a zaczepem na kle. (ryc. 16) Gdy kieł zaczął się przemieszczać, zosta-
ły założone górne zamki oraz okrągły drut .016” NiTi w celu wyrów-
nania górnych zębów (ryc. 17-20). Kontrolne badanie RTG można 
zobaczyć na rycinie 21. Następnie zostały założone dolne zamki  
i założono okrągły drut .016” NiTi w celu wyrównania dolnych zę-
bów (ryc.22 do 26)
Leczenie kontynuowano prostokątnym drutem NiTi .016” x .022” 
w celu kontroli torku (ryc. 27 do 31). Postęp z użyciem tych sa-
mych drutów jest widoczny na rycinach od 32 do 36. Konieczne 
było również użycie Aqualizera do kontroli bólu (ryc. 37). Na ry-
cinach 38 i 39, łańcuszek elastyczny był aktywowany bez skutku  
i wobec czego zadecydowano o ekstrakcji kła i ściągnięciu apara-
tu ortodontycznego (ryc. 40 do 47)
Po odczekaniu 4 miesięcy wykonano skan (ryc. 48 I 49) i założono 
implant (ryc. 50 do 52). Po kolejnych 3 miesiącach założono koro-
nę protetyczną (ryc.53 do 55).

Wniosek

Ponieważ bardzo ciężko jest postawić wczesną i dokładną diagno-
zę ankylozy, gdyż może się ona pojawić w czasie leczenia chirur-
gicznego lub ortodontycznego zatrzymanego zęba, istotne jest 
przestrzeganie procedur zgodnych z dostępną literaturą:
• ważne jest, by wykonanie leczenie przetrwałych lub zatrzy-

manych zębów przeprowadzać z pomocą otwartej meto-
dy chirurgicznej. Zaleca się stosowanie techniki otwartej  
z osteotomią w kierunku ruchu. 

• kierunek sił powinien być starannie zaplanowany, tak samo 
jak punkt zakotwienia, celem odsunięcia zatrzymanego zęba 
od zębów sąsiadujących. Tu użyto mikroimplantu do dystal-
nego wstępnego ruchu kła.

• wiek pacjenta i położenie zatrzymanego kła mają wpływ na 
ryzyko ankylozy, a w tym przypadku nie były one korzystne.

• przy braku przemieszczania pozycji kła, luksacja nie jest cał-
kowicie efektywnym leczeniem stosowanym w celu osią-
gnięcia jego ruchu.  

• osteotomia pojedynczego zęba  zwykle nie jest możliwa, 
jako alternatywne leczenie w przypadkach zatrzymania kła  
w okolicy podniebiennej. Użycie mikroimplantu w celu trak-
cji kła nie powoduje skutków niepożądanych dla sąsiadujące 
zębów.

• leczeniem alternatywnym była ekstrakcja i założenie implantu.
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Ryc. 1 Zdjęcie profilu twarzy
Ryc. 2 Zdjęcie en face
Ryc. 3 Zdjęcie en face w uśmiechu

Ryc. 4 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach zębowych strony prawej
Ryc. 5 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach  zębowych od przodu
Ryc. 6 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony lewej
Ryc. 7 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowych łuku górnego
Ryc. 8 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowych łuku dolnego
Ryc. 9 Ortopantomogram
Ryc. 10 Zdjęcie boczne czaszki.

ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3

ryc. 4 ryc. 5 ryc. 6

ryc. 7 ryc. 8

ryc. 9 ryc. 10
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Ryc. 11 Analiza cefalometryczna.
Ryc. 12 Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne strony prawej
Ryc. 13  Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne od przodu
Ryc. 14  Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne strony lewej

Ryc. 15 Szyna relaksacyjna w dolnym łuku, zdjęcie wewnatrzustne powierzchni zgryzowej dolnego łuku
Ryc. 16 Trakcja zatrzymanego kła przy pomocy zaczepu, łańcuszka i mikroimplantu
Ryc. 17 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony prawej
Ryc. 18 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach od przodu
Ryc. 19 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony lewej
Ryc. 20 Założenie w łuku górnym zamków i łuku .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni 
zgryzowej łuku górnego

ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15 ryc. 16 ryc. 17

ryc. 18 ryc. 19 ryc. 20
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Ryc. 21 Kontrolne zdjęcie RTG
Ryc. 22 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony prawej.
Ryc. 23 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach od przodu.
Ryc. 24 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych 
łukach strony lewej
Ryc. 25 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni 
zgryzowej łuku górnego
Ryc. 26 Założenie w łuku dolnym zamków i łuków .016" NiTi  w celu wyrównania ułożenia zębów. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni 
zgryzowej łuku dolnego. 

Ryc. 27 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne strony prawej.
Ryc. 28 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne od przodu.
Ryc. 29 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne strony lewej. 
Ryc. 30 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej 
łuku górnego.
Ryc. 31 Kontrola górnego i dolnego torku przy zastosowaniu łuków .016" x .022" NiTi. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej 
łuku dolnego.

ryc. 21 ryc. 22 ryc. 23

ryc. 24 ryc. 25 ryc. 26

ryc. 27 ryc. 28 ryc. 29

ryc. 30 ryc. 31
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Ryc. 32 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony prawej.
Ryc. 33 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach od przodu.
Ryc. 34 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony lewej. 
Ryc. 35 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku górnego.
Ryc. 36 Postęp leczenia, kieł nie porusza się. Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku dolnego.
Ryc. 37 Użycie Aqualizera w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych.
Ryc. 38 Postęp leczenia, zdjęcie powierzchni zgryzowej łuku górnego.
Ryc. 39 Postęp leczenia, 

Ryc. 40 Zdjęcie profilu twarzy po leczeniu.
Ryc. 41 Zdjęcie twarzy en face po leczeniu.
Ryc. 42 Zdjęcie twarzy en face w uśmiechu po leczeniu. 

ryc. 32 ryc. 33 ryc. 34

ryc. 35 ryc. 36 ryc. 37

ryc. 38 ryc. 39

ryc. 40 ryc. 41 ryc. 42
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Ryc. 43 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony prawej po leczeniu.  
Ryc. 44 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach od przodu po leczeniu.
Ryc. 45 Zdjęcie wewnątrzustne w zwartych łukach strony lewej po leczeniu.
Ryc. 46 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku górnego po leczeniu. 
Ryc. 47 Zdjęcie wewnątrzustne powierzchni zgryzowej łuku dolnego po leczeniu. 

Ryc. 48 Skan CBCT

ryc. 43 ryc. 44 ryc. 45

ryc.  46 ryc. 47

ryc. 48
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Ryc. 50 Implant 1.
Ryc. 51 Implant 2.
Ryc. 52 Implant 3. 
Ryc. 53 Korona protetyczna 1. 
Ryc. 54 Korona protetyczna 2. 
Ryc. 55 Korona protetyczna 3. 

Ryc. 49 Skan CBCT

ryc. 49

ryc. 50 ryc. 51 ryc. 52

ryc. 53 ryc. 54 ryc. 55
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H I G I E N I Z A C J A  W  I M P L A N T O L O G I I

W ogólnej klasyfikacji choroby przyzębia 
dzielimy na:

1. Gingivitis ‒ inaczej zapalenia dziąsła, ograniczające się do 
brzeżnych tkanek miękkich. Charakterystycznym objawem 
zapalenia dziąsła jest zaczerwienienie oraz gotowość do 
krwawienia, czasami samoistnego. Najczęściej jednak wy-
stępuje ono podczas szczotkowania zębów.  Dodatkowo 
zapaleniu towarzyszy zaczerwienienie, obrzęk i ból dziąsła. 
Gingivitis dzieli się na:
• gingivitis catarrhalis (nieżytowe zapalenia dziąsła ‒ obja-

wy jak wyżej)
• gingivitis hyperplastica (rozrostowe zapalenia dziąsła ‒ 

objawy przerost lub rozrost  zapalny zapalnej brodawki 
dziąsłowej lub brzegu dziąsła) 

• gingivitis ulcerosa (wrzodziejące zapalenia dziąsła ‒ ob-
jawy żywo krwawiące owrzodzenia umiejscowione na 
szczytach brodawek i brzegu dziąsła)

• gingivitis granulosa (ziarninowe zapalenie dziąsła ‒ obja-
wy żywoczerwone przerosty ziarniny) [1,2]

Streszczenie

Przyzębie jest to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących go  
w zębodole. Wśród tkanek przyzębia wyróżnia się przyzębie brzeżne (Pe-
riodontium marginale) i przyzębie wierzchołkowe (Periodontium periapicale 
[1,2]). 
Choroby przyzębia obok takich chorób jak próchnica, cukrzyca czy nad-
ciśnienie, zaliczane są do chorób cywilizacyjnych. Główną przyczyną pe-
riodontopatii jest występowanie płytki bakteryjnej, która jest efektem za-
niechania zabiegów higienicznych, bądź wykonywania ich niestarannie. Na 
powstanie choroby przyzębia mogą mieć wpływ inne czynniki, które można 
podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych 
zalicza się: defekty układu immunologicznego, zaburzenia gruczołów wy-
dzielania wewnętrznego, choroby układu krążenia, układu pokarmowego, 
skóry, zmiany hormonalne (dojrzewanie, ciąża, pokwitanie), niektóre cho-
roby infekcyjne (np.HIV), zatrucia metalami ciężkimi, nieprawidłowa dieta, 
niedobory witamin, używki, niektóre leki oraz stres [1,2].

Abstract

The periodontium is a set of tissues that surround the tooth and hold it in 
the alveolus. Among periodontal tissues, marginal periodontium (Periodon-
tium marginale) and apical periodontium (Periodontium periapicale [1,2]) 
are distinguished.
Periodontal diseases, along with such diseases as caries, diabetes or hy-
pertension, are classified as lifestyle diseases. The main cause of perio-
dontopathy is the presence of a bacterial plaque, which is the result of 
abandoning hygienic procedures or performing them carelessly. Periodontal 
disease can be affected by other factors that can be divided into internal 
and external. Internal factors include: defects of the immune system, dis-
orders of the endocrine glands, cardiovascular, digestive and skin diseases, 
hormonal changes (puberty, pregnancy, puberty), some infectious diseases 
(e.g. HIV), heavy metal poisoning, incorrect diet, vitamin deficiencies, stim-
ulants, some medications and stress [1,2].
Czynniki zewnętrzne to: zła higiena jamy ustnej, wady zgryzu, parafunk-
cje, nieprawidłowości anatomiczne i morfologiczne zębów oraz tkanek 
przyzębia. Czynniki jatrogenne tj. wadliwe prace protetyczne oraz nawisy 
wypełnień [1,2].
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2. Periodontitis ‒ inaczej zapalenie przyzębia, do którego 
dochodzi w wyniku deintegracji przyczepu nabłonkowego 
oraz niszczenia włókien kolagenowych. Zapalenie przyzębia 
rozwija się zawsze z zapalenia dziąsła. Periodontitis ze wzglę-
du na jego przebieg można podzielić na zapalenie przyzę-
bia przewlekłe (towarzyszy mu surowiczy lub ropny wysięk 
z dziąsła) lub agresywne (towarzyszy mu przykra nadwrażli-
wość szyjek i w efekcie prowadzi do utraty zębów). 

Istnieje także podział według Page’a i Schroedera, który wygląda 
następująco:
1. zapalenie przyzębia dorosłych ‒ dotyczy osób między 30. 

a 40. rokiem życia. Jego przebieg jest powolny i łączy się  
z obecnością kamienia nazębnego,

2. gwałtowne zapalenia przyzębia ‒ dotyczy najczęściej osób 
młodych. Jego przebieg jest gwałtowny i prowadzi do de-
strukcji kości,

3. młodzieńcze zapalenia przyzębia ‒ dotyczy osób między 10. 
a 20. rokiem życia,

4. zapalenia przyzębia przedpokwitaniowe ‒ zdarza się bardzo 
rzadko, w efekcie dochodzi do utraty zębów mlecznych,

5. zapalenia przyzębia oporne na leczenie.
Za podstawową przyczynę chorób przyzębia uznaje się groma-
dzenie się płytki bakteryjnej, która tworzy złogi nazębne. Złogi 
nazębne dzieli się na dwie grupy, miękkie (niezmineralizowane)  
i twarde (zmineralizowane).
Do złogów nazębnych miękkich zalicza się:
• błonka nabyta ‒ powstaje natychmiast po czyszczeniu zę-

bów. Jest ona bezkomórkowa, jednorodna, cienka i prze-
zroczysta. Stanowi ona wstęp do formowania się biofilmu 
bakteryjnego.

• płytka nazębna (biofilm) ‒ klinicznie jest to warstwa mięk-
kiego osadu o barwie żółtawej, składającego się głównie  
z drobnoustrojów. Nie można usunąć go poprzez płukanie 
strumieniem wody, lecz tylko za pomocą metody mecha-
nicznej, czyli przez szczotkowanie zębów.

• płytka nazębna naddziąsłowa - powstaje w konsekwencji 
niedostatecznej higieny jamy ustnej. W jej składzie dominują 
bakterie Gram-dodatnie tlenowce. W ciągu 14 dni tworzenia 
się płytki zmieniają się proporcje udziału w biofilmie bakterii 
Gram-dodatnich tlenowych i zaczynają dominować bakterie 
Gram-ujemne beztlenowe.

• płytka nazębna poddziąsłowa ‒ tworzy się w szczelinie 
dziąsłowej i kieszonce. Flora bakteryjna jest tutaj zdomino-
wana przez bakterie beztlenowe.

Złogi nazębne twarde, inaczej kamień n  azębny dziel się na:
• naddziąsłowy ‒ ma on umiarkowanie twardą konsystencję 

i jest raczej łatwy do usunięcia, ponieważ nie przylega zbyt 
mocno do powierzchni zębów. Jego umiejscowienie jest 
związane przede wszystkim z ujściem ślinianek (powierzch-
nie językowe dolnych siekaczy i powierzchnie policzkowe 
pierwszych zębów trzonowych w szczęce),

• poddziąsłowy ‒ jest mało widoczny, a czasem wręcz niewi-
doczny gołym okiem. Można go zdiagnozować za pomocą 
zgłębnika lub zdjęcia rentgenowskiego. Jest on raczej twardy  
i ściśle przylega do powierzchni zębowych, jednocześnie pokry-
wając jego powierzchnię w obrębie kieszonki dziąsłowej [1,2].

Leczenie pacjenta z zapaleniem przyzębia jest długotrwałe i zło-
żone. Składa się z zabiegów profesjonalnego oczyszczania zębów, 
leczenia chirurgicznego i niechirurgicznego w zakresie przyzębia. 

H I G I E N I Z A C J A  W  I M P L A N T O L O G I I

Najważniejsze jest usunięcie przyczyny powstania choroby [1,2].

Epidemiologia chorób przyzębia

Stan zapalny przyzębia jest to chorobą o złożonej i wieloczynniko-
wej etiologii. Zmiany rozwijają się bardzo powoli, a progresja cho-
rób nie jest w pełni wyjaśniona. Utrata aparatu zawieszeniowego 
zęba jest nieodwracalna [3].
Do najczęściej występujących chorób przyzębia zalicza się zapa-
lenia wywołane płytką nazębną. Problem ten dotyczy zarówno 
małych dzieci, gdzie u przeważającej liczby pacjentów z uzębie-
niem mlecznym obserwuje się zapalnie zmienione dziąsła, jak  
i u dziewcząt około 11 roku życia i chłopców około 13 roku życia (po-
czątek okresu dojrzewania), gdzie zapalenia dziąseł osiąga wtedy naj-
wyższe wartości. W okresie dojrzałości natomiast nie obserwuje się 
tendencji wzrostowej stopnia ciężkości zapalenia dziąseł [3].

W latach 2011 i na przełomie 2013/2014 roku na zlecenie Minister-
stwa Zdrowia zostały przeprowadzone badania epidemiologicz-
ne, mające na celu określenie stanu przyzębia w Polsce. Badania 
odbywały się na terenie czterech dużych ośrodków (Białystok, 
Szczecin, Wrocław, Warszawa) i czterech mniejszych (Toruń, Oła-
wa, Łobezie, Ełk). Do badania wytypowano dwie grupy wiekowe: 
35-44 i 65-74 lat, w których łącznie zgłosiło się 1750 osób. Badania 
wykazały [4]: 
• w grupie wiekowej 35-44 lata tylko 1,7% osób miało zdro-

we przyzębie i nie wymagało interwencji lekarza oraz zmian 
dotyczących higieny jamy ustnej. 15% badanych osób miało 
zapalenie dziąseł, a 23% zaawansowaną chorobę przyzębia, 
objawiającą się patologiczną ruchomością zębów oraz głę-
bokością kieszonek dziąsłowych powyżej 6 mm [4],

• w grupie wiekowej 65-74 lata wyniki były gorsze i tylko 0,7% 
badanych miało zdrowe przyzębie [4].

W 2014 roku były prowadzone badania epidemiologiczne pod 
patronatem prof. dr hab.n.med Renaty Górskiej i prof. Grzegorza 
Opolskiego. Badania te miały na celu wykazanie stanu tkanek 
przyzębia u osób po świeżym zawale mięśnia sercowego (do 72 
godzin). Badania te były przeprowadzane na terenie ośrodków 
akademickich, klinik periodontologicznych i kardiologicznych  
w Warszawie, Białymstoku, Szczecinie, Wrocławiu i Lublinie. Łącz-
nie przebadano 600 osób, a średnia wieku pacjentów to 55 lat.  
W tej grupie osób nie było ani jednej osoby ze zdrowym przyzę-
biem, a 40% z nich wymagało leczenia specjalistycznego [4].
Profilaktyka chorób przyzębia dotyczy głównie higieny jamy ust-
nej, polegającej na starannym, skutecznym i regularnym oczysz-
czaniem powierzchni zębów oraz przestrzeni międzyzębowych 
przez pacjenta. Według badań epidemiologicznych opisanych 
przez prof. Renatę Górską wynika, że 20% osób badanych oczysz-
cza przestrzenie międzyzębowe, 50-60% czyści zęby dwa razy 
dziennie, a aż 10% w ogóle nie dba o higienę jamy ustnej [4]. 

Wskaźniki periodontologiczne

Zgodnie z zaleceniami WHO zarówno rutynowe badania skrynin-
gowe, jaki i ogólne badania epidemiologiczne przeprowadza się 
za pomocą lusterka oraz sondy, która wykonana jest z bardzo lek-
kiego stopu, a jej część pomiarowa zakończona jest kulką o śred-
nicy 0,5 mm.  
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Stosowanie sondy pozwala na wykrycie złogów nazębnych w po-
staci kamienia znajdującego się w części poddziąsłowej, jak i szyb-
ką ocenę głębokości kieszonek dziąsłowych [5]. W periodontolo-
gii, oprócz narzędzi (lusterka i sondy) do oceny stanu jamy ustnej 
stosuje się różnego rodzaju wskaźniki, które można je podzielić na 
4 grupy:
1. Wskaźniki płytki (na przykład API – Aproximal Plaque Index)

Wskaźniki te opisują stwierdzony stan higieny jamy ustnej. 
API ogranicza się do oceny powierzchni stycznych zębów. 
Dzieli się jamę ustną na IV kwadraty, gdzie w I i III bada się 
powierzchnie międzyzębowe od strony właściwej, nato-
miast w II i IV od strony przedsionka jamy ustnej. Wielkość 
wskaźnika wyraża się w procentach, korzystając ze wzoru [5]:
API= suma przestrzeni międzyzębowych z płytką/suma 
wszystkich badanych przestrzeni x100%

<25% - higiena optymalna
25 - 39% - higiena w miarę dobra
40 - 70% ‒ higiena przeciętna
70 ‒ 100% - zła higiena [4,5]

2. Wskaźniki dziąsłowe (na przykład PBI – Papilla Bleeding 
Index)
Podstawą tego wskaźnika jest określenie objawów krwawie-
nia, występujących podczas badania brodawki dziąsłowej. 
Pomiaru dokonuje się za pomocą sondy, wprowadzając 
ją do kieszonki dziąsłowej bez zbytniego ucisku na jej dno, 
przesuwając ją od podstawy brodawki międzyzębowej do jej 
szczytu. Określenia wartości PBI dokonuje się za pomocą 5 ‒ 
stopniowej skali [4,5]:
0 ‒ brak krwawienia
1 ‒ punkt krwawy
2 ‒ kilka izolowanych punktów krwawych lub mała krwawią-

ca powierzchnia
3 ‒ trójkąt międzyzębowy wypełniony krwią
4 ‒ rozległe krwawienie [3]

3. Wskaźniki przyzębia (na przykład PDI – Periodontal Disease 
Index)
Wskaźnik ten został opracowany w 1959 roku. Zawiera on  
w sobie dwie składowe, które według skali od 0 do 3 są miarą 
zapalenia dziąsła, natomiast od 4 do 6 określają stopień utra-
ty przyczepu łącznotkankowego. Podczas badania przyjęto 
następujące kryteria liczbowe wskaźnika [4,5,6]:
0 ‒ brak oznak zapalenia
1 ‒ objawy łagodnego i umiarkowanego zapalenia dziąsła 
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we fragmentach dziąsła brzeżnego
2 ‒ objawy łagodnego i umiarkowanego zapalenia dziąsła 

wokół brzegu dziąsłowego otaczającego ząb
3 ‒ ciężkie zapalenia dziąseł, objawiające się zaczerwienie-

niem, obrzękiem, tendencją do krwawienia i owrzodzeń
4 ‒ utrata przyczepu łącznotkankowego do około 3 mm 

(mierzenia dokonuje się od połączenia szkliwno-cemen-
towego)

5 ‒ 3-6 mm utraty przyczepu łącznotkankowego
6 - >6 mm utraty przyczepu łącznotkankowego [5]

4. Wskaźniki potrzeb leczniczych (na przykład CPITN – Com-
munity Periodontal Index of Treatment Needs)
Wskaźnik opracowany wspólnie przez FDI i WHO, zaakcep-
towany i opisany ostatecznie w 1982 roku. Dzięki niemu 
możliwa jest szybka ocena aktualnego stanu przyzębia  
u osób indywidualnych oraz w grupach. Ocena ta opiera się 
na kryteriach i parametrach potwierdzonych klinicznie. Ba-
dania przeprowadzone za pomocą CPITN stanowią podsta-

wę do ustalenia planu leczenia, postępowania kontrolnego 
oraz prewencyjnego. Podczas tej metody dzieli się uzębienia 
pacjenta na 6 odcinków (6 sekstantów) według schematu: 
17-14, 13-23, 24-27, 37-34, 33-43, 44-47. Sekstanty wyodręb-
nia się tylko wtedy, kiedy w danym odcinku występuje dwa 
lub więcej zębów. Jeśli natomiast występuje tylko jeden ząb, 
wtedy zostaje on dołączony do sekstantu przyległego. Bada-
nie przeprowadza się za pomocą lusterka i sondy polecanej 
przez FDI i WHO. Stosuje się 5-stopniową skalę i dla każdego 
sekstantu wpisuje się tylko jedną, najwyższą uzyskaną war-
tość. 
Kryteria oceny są następujące [4]: 
0 ‒ brak krwawienia przy zgłębnikowaniu
1 ‒ krwawienie przy zgłębnikowaniu
2 ‒ nad lub poddziąsłowy kamień nazębny lub nieprawidło-

we brzegi wypełnień, głębokość zgłębnikowana < 4 mm
3 ‒ głębokość zgłębnikowania 4-5,5 mm
4 ‒ głębokość zgłębnikowania > 6 mm [4,3]
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W poprzednim artykule, który opowiadał o mitach wyrosłych na 
gruncie popsychologii, poświęciliśmy trochę miejsca na zasygna-
lizowanie problematyki introwersji. Wspominaliśmy o tym, że to 
nie introwersja jako cecha stanowi problem, za to sposób, w jaki 
jest postrzegana ‒ owszem. Jest on bowiem nie tylko krzywdzący, 
ale też zawiera wiele przekłamań.  
Niniejszy artykuł chcemy poświęcić w całości temu zagadnieniu, 
„odczarowując” mit introwersji. Naszym przewodnikiem po jej 
świecie będzie książka Susan Cain „Ciszej proszę... Siła intrower-
sji w świecie, który nie może przestać gadać”. Ta wydana w 2012 
roku pozycja znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa  
i stała swoistą „biblią” introwertyków. 
Zanim jednak zaczniemy, przedstawimy kilka faktów. Pojęcia in-
tro- i ekstrawersji wprowadził Carl Gustav Jung. Wyrosły one na 
gruncie badań nad temperamentem. Warto zatrzymać się i przy 
tym zagadnieniu, ponieważ sam termin „temperament”, jak ob-
serwujemy, jest często rozumiany jako synonim dla „osobowości” 
czy „charakteru”. W psychologii „temperament” również nie ma 
jednoznacznego rozumienia i na przestrzeni lat toczyły się długie 
dyskusje akademickie wokół tego, czym jest, a czym nie. Łącząc 
najważniejsze stanowiska badawcze, mówi się, że „Temperament 
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Streszczenie

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko introwersji. Panuje wokół niej 
wiele błędnych przekonań i niesprawiedliwych opinii. Pokazujemy, skąd się one 
wzięły, jakie są mocne strony introwertyków oraz dlaczego warto ich zatrudniać. 

Abstract

The purpose of this article is to draw attention to the phenomenon of intro-
version. There are many misconceptions and unfair opinions about it. We 
show where they came as well as what the strenghts of introverts are and 
why it is worth employing them. 
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odnosi się do względnie stałych cech osobowości, występują-
cych u człowieka od wczesnego dzieciństwa”. Badacze dodają, 
że temperament jest dopiero surowcem, z którego powstanie 
osobowość, że są to cechy dziedziczne i że u jego podstaw leżą 
mechanizmy fizjologiczne, biochemiczne (chodzi tu np. o proce-
sy pobudzenia i hamowania korowego, dominujące szlaki nerwo-
we i dominację przywspółczulnej albo współczulnej części układu 
nerwowego). Nie mniej ważne jest to, że temperament jest czymś, 
z czym się rodzimy, co znaczy że nie podlega łatwo oddziaływa-
niu środowiska. Jeśli więc spojrzymy na temperament z tej per-
spektywy, okaże się, że mamy niewielki wpływ na to, czy jesteśmy 
intro- czy ekstrawertykami. Dziś znajdujemy ekstra- i introwersję  
w teoriach osobowości, ale pamiętamy o ich biologicznym pod-
łożu. 
Kolejny fakt dotyczy tego, że intro- i ekstrawersja są dwoma prze-
ciwstawnymi punktami na kontinuum. W związku z tym mówi się 
tylko o jednej cesze i jej natężeniu. Na przykład w bardzo popu-
larnej wśród psychologów teorii Wielkiej Piątki cech osobowości 
jednym z tych pięciu tytułowych wymiarów jest ekstrawersja. 
Introwersja rozumiana jest nie jako przeciwieństwo ekstrawer-
sji, a brak zachowań ekstrawertycznych. Równocześnie jednak 
niewiele jest „czystych” ekstra- czy introwertyków. Jeśli chodzi  
o badanie tej cechy, zastosowanie ma tu krzywa Gaussa. Równo-
cześnie może się wydawać, że świat zapełniony jest ekstrawerty-
kami ‒ widać ich w telewizji, na galach, koncertach, w social me-
diach, jako prowadzących kursy i wykłady. Susan Caine, odnosząc 
się do realiów Stanów Zjednoczonych, pisze o tym, że chociaż 
Amerykanie należą do najbardziej ekstrawertycznych narodów 
świata, to i tak jeden na trzech, a może i jeden na dwóch jest de 
facto introwertykiem. Bierze się to z pewnego dyktatu ekstrawersji. 
Caine przywołuje stworzony przez siebie termin ‒ Ideał Ekstrawer-
tyka. Uważa ona, że świat, w którym żyjemy, narzuca nam wiarę 
w to, że idealnym pracownikiem i przyjacielem jest jednostka, 
która odnosi sukcesy, podejmuje decyzje tu i teraz, lubi brylować 

w towarzystwie i grać pierwsze skrzypce, sytuacja ekspozycji spo-
łecznej to najlepsze, co może ją spotkać, łatwo i szybko nawiązuje 
kontakty, a nade wszystko jest pewna siebie i zawsze „idzie na ca-
łość”. Żyjąc pod taką dyktaturą, introwertycy kamuflują się przed 
światem, a często ‒ przed sobą. Jest to tak dalece posunięty pro-
ces, że często ‒ kontynuuje Caine ‒ dopiero jakieś przełomowe, 
ważne zdarzenie w ich życiu każe im się skonfrontować z samymi 
sobą i odkryć tę nieświadomą lub wypieraną cechę. 
We wspomnianym już poprzednim artykule opublikowanym na 
łamach „Implantologii”, pisaliśmy o nieformalnym badaniu prowa-
dzonym wśród amerykańskich studentów MBA. Przypomnijmy: 
Kiedy w 2011 roku ich wykładowca poprosił o podniesienie ręki 
przez osoby uważające się za introwertyków, zdecydowało się na 
to tylko kilka osób. Po skonfrontowaniu tej liczby z wypełniany-
mi przez studentów kwestionariuszami osobowości, okazało się, 
że jest to niemożliwe. Kwestionariusze pokazywały bowiem roz-
kład normalny, jeśli chodzi o ekstra- i introwersję. Okazało się, że 
chociaż na sali znajduje się statystycznie mniej więcej tyle samo 
osób o natężeniu tej cechy, najzwyczajniej wstydziły się one przy-
znać do bycia introwertykami, a może tak skutecznie zaprzeczyły 
same przed sobą, że nimi są, iż w ich postawie nie było celowego 
przekłamania. Studenci, nowa grupa, badani po kolejnych dwóch 
latach już w ponad 1/3 przyznali się do introwersji. I ich ankiety 
wskazywały na rozkład normalny cechy. Zmieniło się to, że sam 
fakt bycia introwertykiem stał się znacznie mniej wstydliwy. Nota 
bene studenci pytani o to, co wpływa na ich większą odwagę 
w tym zakresie, wskazywali na książkę Caine jako pozycję, która 
otworzyła im oczy i pokazała, że nie są „gorsi”, a po prostu funkcjo-
nują w inny sposób. 
Pora na to, aby dotrzeć do sedna, a mianowicie do tego, czym 
jest introwersja. Oto kolejne fakty: termin introwersja wywodzi się 
od łacińskich słów „intra” (wewnątrz) oraz „vertere” (zwracać się). 
Podążając za źródłosłowem, należy stwierdzić, że introwertyk jest 
osobą, która zwraca swoją energię psychiczną do wewnątrz, sku-
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pia się na swoim wewnętrznym świecie doznań, myśli i emocji. 
Świat zewnętrzny jako taki interesuje go w mniejszym stopniu. 
Można też powiedzieć, że introwersja jest pewnym, mającym 
swe biologiczne podstawy, sposobem przeżywania świata i prze-
twarzania bodźców.  Wokół introwersji, jak sygnalizowaliśmy we 
wstępie, narosło wiele mitów, które sprawiają, że trudno jest in-
trowertyków zrozumieć, a im samym często niełatwo odnaleźć 
się w świecie promującym jednostki śmiałe, zręczne towarzysko, 
od których na pierwszy rzut oka bije pewność siebie. O ile czasem 
trudniej może być zdefiniować, czym introwersja jest (ponieważ 
często traktuje się ją jako „brak ekstrawersji”), o tyle z większą ła-
twością przychodzi określenie, czym nie jest na pewno. 
Nie jest więc introwersja nieśmiałością (chociaż w gronie intrower-
tyków jak najbardziej mogą znaleźć się osoby nieśmiałe, tak samo 
jak nie brakuje nieśmiałych ekstrawertyków). Nie jest również 
egoizmem, zaburzeniem, depresją, nieuprzejmością. Introwertycy 
nie są nudziarzami i samotnikami, którzy nie lubią ludzi, rozmów  
z nimi i zawsze wybierają cztery ściany swoich domów. Nie są gor-
szymi pracownikami, pozbawionymi przyjaciół i potrzeb towarzy-
skich dziwakami. To tylko część z niesprawiedliwych opinii, które 
odnoszą się do introwertyków. A to i tak całkiem sporo, jak na, być 
może, połowę społeczeństwa, w którym wszyscy żyjemy.
Można zadać sobie pytanie, skąd się wziął dyktat ekstrawersji. Jest 
to niezwykle interesujące zagadnienie, któremu Susan Caine po-
święca wiele uwagi w swojej książce. Z konieczności tu odpowie-
my skrótowo, zachęcając do lektury „Ciszej proszę...”. Caine pisze 
o tym, że ma to związek z ewolucją kulturową, która miała swój 
punkt kulminacyjny około przełomu XIX i XX wieku. Wówczas to 
zaczęto odchodzić od „kultury charakteru” na rzecz „kultury oso-
bowości”. Trzeba tu dodać, że w tym ujęciu ideał charakteru trakto-
wany był jako zrównoważony, honorowy i poważny sposób bycia. 
Osoba taka mniej interesowała się tym, jak jest postrzegana przez 
szersze otoczenie, a bardziej koncentrowała na odpowiednim 
zachowaniu w sferze prywatnej. „Kultura osobowości”, w której 
wciąż jesteśmy zanurzeni, kładzie nacisk na to, jak postrzegają nas 
inni. Wybijają się ci, którzy są (lub dobrze to udają) przebojowi, we-
seli, otoczeni ludźmi. Zmiana ta nastąpiła w wyniku uprzemysło-
wienia. Ludzie, którzy do tej pory żyli w małych społecznościach, 
ruszyli masowo do miast, stając się anonimowymi jednostkami  
w tłumie innych anonimowych jednostek. O ile wcześniej czło-
wiek otoczony był rodziną i znajomymi, nagle znajdował się wśród 
obcych. Okazało się, że w tak dużych skupiskach nie ma już więk-
szego znaczenia, kto jest czyim znajomym czy kuzynem. Sukces 
nie zależał już w tak dużej mierze od dobrej, wypracowywanej la-
tami „marki” własnej czy od koneksji. Trzeba było umieć się „sprze-
dać”, wybić, pokazać, wyróżnić. Ludzie zaczęli przywiązywać wagę 
do pierwszego wrażenia (wiadomo, można je zrobić tylko raz...), 
do tego, jak sobą zachwycić, zafascynować, przyciągnąć uwagę. 
Już w latach dwudziestych Gordon Allport (psycholog, któremu 
zawdzięczamy między innymi podwaliny jednego z głównych 
nurtów badań nad osobowością), osoba nieśmiała i powściągli-
wa, zauważał, że kultura zdaje się coraz bardziej doceniać osoby 
„przebojowe” i „agresywne”. W tym samym czasie Jung mówił  
o tym, że introwertycy w bardzo dużym stopniu przyczyniają się 
do postępu w kulturze, a równocześnie dostrzegał, że są trakto-
wani niesprawiedliwie, ponieważ wydają się chłodni i zdystan-
sowani. I chociaż Allport był od lat trzydziestych pracownikiem 
Uniwersytetu Harvarda, to już dekadę po tym, gdy rozpoczął tam 
pracę, prorektor do spraw studenckich tej uczelni ogłosił, że na-

leży odrzucać podania chłopców „przeintelektualizowanych”. 
Uniwersytet miał się zaroić od młodzieży „w pełni zdrowej (sic!)  
i ekstrawertycznej”. W podobnym tonie wypowiadali się decy-
denci Uniwersytetu Yale. Można powiedzieć, że nic dziwnego, że  
w tak dyskryminującej atmosferze (Caine podaje jeszcze wiele in-
nych przykładów) introwertycy zmuszeni byli zejść do podziemia. 
Okazuje się jednak, a potwierdzają to liczne badania, że nawet  
w kulturze Ideału Ekstrawertyka introwertycy mają cechy, które są 
nie do przecenienia. Są rozważni, ostrożni, skłonni do bardzo wni-
kliwej analizy problemu i dalecy od pochopnego podejmowania 
decyzji. Są bardzo dobrymi słuchaczami, dzięki czemu może być 
im łatwiej dostrzec i zrozumieć problemy, motywacje i potrzeby 
drugiego człowieka. Być może nie sprawdzą się na „pierwszej linii” 
kontaktu z pacjentem, na przykład w otwartej przestrzeni rejestra-
cji, ale w kontakcie „jeden na jeden” będą umieli stworzyć bardzo 
dobrą, satysfakcjonującą relację. Introwertycy są dobrymi, cier-
pliwymi strategami. To osoby odpowiedzialne, które nie potrze-
bują otoczenia, aby uruchomić swoją kreatywność, są refleksyjni 
i niezależni. Introwertycy mogą być również charyzmatycznymi, 
zjednującymi sobie sympatię szkoleniowcami i wykładowcami, 
ponieważ ‒ jak pisaliśmy ‒ introwersja nie ma nic wspólnego  
z nieśmiałością. Aby być dobrym mówcą, należy ćwiczyć umie-
jętności z tym związane, nie ma to wiele wspólnego z intro- czy 
ekstrawersją. 
Powyższe rozważania mają niebagatelne znaczenie dla naszej 
działalności szkoleniowej. O ile bowiem pewnych zachowań 
można (i często warto) się nauczyć, o tyle proste instrukcje beha-
wioralne mają tę wadę, że traktując wszystkich jednakowo i pró-
bując nakłonić do takich samych zachowań, ryzykujemy tym, że 
dla około połowy ludzi mogą być one najzwyczajniej nienaturalne 
(co pacjenci bardzo szybko wyczują), a dla części ‒ wręcz obcią-
żające. Od wielu już lat nie zajmujemy się behawioralną instrukcją,  
a kontakt z pacjentem traktujemy jako pogłębioną, intymną więź. 
Nie mówimy lekarzom i członkom zespołów, jak, kiedy i z jaką czę-
stotliwością powtarzać dane zachowanie, bo byłoby to po prostu 
bardzo nienaturalne. Proponujemy przede wszystkim zrozumie-
nie procesu komunikacji z drugim człowiekiem, uwzględniając 
różnorodność typów osobowości, sposobów podejmowania de-
cyzji, czynników motywacyjnych i wiele, wiele innych. Szczególne 
miejsce w tym procesie zajmuje również zrozumienie i akceptacja 
siebie. I o ile rzeczywiście trudno jest „przeskoczyć” siebie, o tyle 
obserwujemy, że introwertyczni lekarze również potrafią nabyć 
umiejętności cenne w kontakcie z pacjentem. Może być tak, że 
po intensywnym kontakcie potrzebują nieco odreagować w swo-
im wewnętrznym świecie. Ma to związek z tym, że ekstrawerty-
cy ładują akumulatory w towarzystwie innych ludzi i jest ono dla 
nich siłą napędową, podczas gdy introwertycy bardziej go sobie 
dozują.
Kilka miesięcy temu na jednej z grup dyskusyjnych dla asystentek  
i higienistek stomatologicznych zapytano nas o to, czy w gabine-
cie można puszczać muzykę. Odpowiedzieliśmy wówczas, że jak 
najbardziej, że zależy to od tego, jak czuje się z tym higienistka. 
Jeżeli jej komfort pracy podnosi fakt, że w gabinecie obecna jest 
muzyka, to powinna ona tam być. To higienistka tworzy swoją 
przestrzeń, pewien mikroświat, do którego zaprasza pacjen-
ta. Oczywiście przy wyborze muzyki i jej natężenia należy wziąć 
pod uwagę również potrzeby drugiej strony, ale znając własne  
i uwzględniając dobro pacjenta, najczęściej podejmuje się jed-
nak dobre, mądre decyzje. Jak ma się ten przykład do tematyki 
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niniejszego artykułu? Znając, rozumiejąc i akceptując siebie,  
a równocześnie zakładając różnorodność postaw, potrzeb i spo-
sobów funkcjonowania innych, jesteśmy w stanie wejść w głę-
boką, prawdziwą relację z drugim człowiekiem. To, jacy jesteśmy, 
sprawia, że tworzymy ten wspomniany mikroświat, do którego 
zapraszamy pacjentów. 
Carl Rogers, jeden z najwybitniejszych psychologów i psychote-
rapeutów, postulował, aby jedną z najważniejszych cech terapeu-
tów uczynić autentyczność. Rozumiał ją jako prawdziwość, pozo-
stawanie sobą, nieudawanie kogoś innego, aby zadowolić drugą 
stronę, bycie realną osobą ze wszystkim dobrym i złym, co się  
z tym wiąże. Zdaje się, że są to zasady, które mają rację bytu nie 
tylko w psychoterapii, ale w każdej relacji. Nie inaczej jest w kon-
takcie lekarza z pacjentem, gdzie zaufanie, umiejętność słuchania 
i zrozumienie drugiej strony bezpośrednio przekładają się na sa-
tysfakcję z leczenia, podejmowanie dobrych decyzji co do jego 
zakresu i motywację do tego, aby rozpocząć je i zakończyć. Może 
postulat „bycia sobą” brzmi naiwnie, a jednak po latach wmawia-
nia nam, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie, szeroki uśmiech, 
dobry żart dla rozluźnienia atmosfery, a reszta ułoży się sama, po-
traktujmy to jako zielone światło do prawdziwej akceptacji siebie 
i innych.

Przenosząc z kolei tę wiedzę na realia zarządzania zespołem, 
chcielibyśmy, aby osoby rekrutujące i zatrudniające innych, mia-
ły w sobie gotowość, aby zawsze patrzeć o wiele, wiele głębiej 
niż pierwsze wrażenie. Introwertycy (to też ma odzwierciedlenie  
w badaniach) są równie dobrymi pracownikami.  
Mit, jakoby tak nie było, powstał z pewnością na gruncie tego, że 
ekstrawertyków lepiej widać i słychać. Bywają oni skłonni do chwa-
lenia się swoimi osiągnięciami, podczas gdy introwertyk nie po-
trzebuje w tak dużym stopniu atencji przełożonych. Kolejną kwe-
stią jest fakt, że introwertycy nie są osobami, które nie lubią ludzi 
‒ to bardzo krzywdzący dla nich mit. Preferują co prawda kontakt  
z mniejszą liczbą osób w jednym momencie, co, biorąc pod uwa-
gę jego głębię, doskonale sprawdza się w relacji lekarz-pacjent. 
Należy pamiętać również o tym, że i pacjenci mają różne potrzeby. 
Statystycznie patrząc, co najmniej co trzecia osoba przekraczająca 
próg gabinetu to introwertyk. Może mu być więc łatwiej odnaleźć 
się przy osobie o podobnym sposobie bycia, podczas gdy relacja  
z otwartym i nastawionym na intensywny kontakt ekstrawerty-
kiem może być bardziej wymagająca.
Nie ulega wątpliwości, że warto mieć w swoim zespole skupio-
nego, rozważnego introwertyka. A jeszcze lepiej ‒ postawić na 
różnorodność. 
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Implantologia do dziedzina stomatologii wymagająca od lekarza 
dużej wiedzy, doświadczenia i precyzji. Pacjenci inwestują znacz-
ne kwoty w leczenie, więc oczekują w zamian jakości oraz indy-
widualnego podejścia. Zdobycie zaufania pacjentów opłaca się 
‒ wysokie marże zabiegów implantologicznych pozwalają na dal-
sze inwestycje i rozwój praktyki. W pewnym momencie praktycz-
nie każdy implantolog staje przed tym samym dylematem: czy 
lepiej jest rozwijać praktykę na bazie swojej marki osobistej jako 
eksperta, czy budować markę gabinetu, jako przedsiębiorstwa? 
Niestety, nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie.
Markę buduje się latami, dlatego tak ważne jest, by decyzja, któ-
rą podejmiemy będzie zgodna z planami rozwoju nie tylko na 
najbliższe 3-5 lat, ale też dłużej. Należy rozważyć wszystkie za  
i przeciw, patrząc na tę kwestię z perspektywy długofalowej, jak 
na przykład kwestie sukcesji w gabinecie, czy ewentualna jego 
sprzedaż. Przeanalizujemy w tym artykule główne korzyści i zagro-
żenia związane z budowaniem marki osobistej lekarza oraz marki 
gabinetu.

Czym jest marka?

Czym tak naprawdę jest marka? Na markę składa się wiele czynni-
ków ‒ począwszy od logo i kolorów poprzez sposób komunikacji 
aż do wartości jakimi się kieruje dana firma lub osoba. Wartość 
dobrej marki „czujemy” intuicyjnie, nawet jeśli nie zdajemy sobie  
z tego sprawy. Czy wybierając nowego laptopa sprawdzamy 
szczegółowo parametry techniczne najnowszego Macbooka  
w porównaniu do Asusa? Czy może częściej wybieramy sprzęt ze 
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znakiem jabłuszka, bo niesie on ze sobą pewien status, definiuje 
nas jako posiadaczy sprzętu marki Apple. 
Podobne mechanizmy działają w stomatologii. Decydując się na 
kosztowny zabieg, pacjenci chcą mieć pewność, że będzie on 
wykonany nie tylko bezpiecznie, ale też, że uzyskany efekt będzie 
najlepszy z możliwych. Na konkurencyjnym rynku usług premium 
pacjent musi wiedzieć, że to właśnie w tym gabinecie lub u tego 
specjalisty będzie objęty najlepszą opieką oraz, że nie musi mar-
twić się o rezultat. Renoma to właśnie wymiar marki w branży sto-
matologicznej. 

Konflikt między dwoma podejściami?

Rozwijanie marki osobistej nie musi wykluczać możliwości budo-
wania marki przedsiębiorstwa. Mogą one być równolegle rozwija-
ne. W branży usług ma to szczególne znaczenia ‒ nawet jeśli nie 
chcemy budować marek osobistych każdego członka personelu, 
każdy z zespołu w czasie kontaktu z pacjentem wpływa na wize-
runek całego gabinetu. Zatrudniając nowego stomatologa bierze 
się pod uwagę nie tylko jego umiejętności, ale i sposób w jaki pra-
cuje i komunikuje się z otoczeniem. Trzeba sobie jednak zdawać 
sprawę, że równoległe budowanie mocnej marki osobistej właści-
ciela oraz gabinetu wymaga dużej ilości czasu, pracy oraz najważ-
niejsze ‒ określenia spójnej strategii.

Marka osobista

Budowanie marki osobistej  
w stomatologii to dwa rów-
noległe procesy ‒ doskona-
lenie się w swojej dziedzi-
nie, stawanie się ekspertem  
i komunikowanie tego swojej 
grupie docelowej. W dzisiej-
szych czasach piękne wnę-
trze gabinetu i dyplomy po-
wieszone na ścianach już nie 
wystarczają. Pacjenci bom-
bardowani są przekazami  
z każdej strony, dlatego sku-
teczne budowanie marki osobistej związane jest ze świadomym 
i przemyślanym wykorzystywaniem dostępnych środków komu-
nikacji. Nie oznacza to jednak, że trzeba mieć konta na każdym 
możliwym portalu i publikować nowe treści co 3 godziny. Należy 
ustalić, gdzie przebywa grupa docelowa, określić jakie treści mogą 
być dla niej ciekawe oraz dobrać środek komunikacji i odpowiedni 
format treści.

Korzyści z rozwijania marki osobistej

Główną przewagą budowania swojej marki, jako eksperta nad 
tworzeniem marki przedsiębiorstwa jest to, że marka ta jest oso-
bista. Po niedawnym zachwycie dużymi, globalnymi markami 
obecnie kojarzą się one bardziej ze słabszą jakością, taśmową 
obsługą pacjentów. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wiele decyzji po-
dejmujemy w oparciu o emocje i odczucia. Zdecydowanie łatwiej 
wywoływać emocje u pacjenta poprzez sylwetkę konkretnego 
stomatologa niż markę gabinetu. Ma to szczególne znaczenie  
w przypadku usług. Autentyczność, pasja, szczerość, indywidual-

ne umiejętności dużo łatwiej komunikować w formie marki osobi-
stej. Zrealizowanie tego samego celu dla marki przedsiębiorstwa 
jest dużo trudniejsze ‒ wpływ na nasz wizerunek ma wiele czynni-
ków oraz mnóstwo osób. 
Marka osobista bardzo często tworzona jest „przy okazji” codzien-
nej działalności. Wielu implantologów na przestrzeni lat zbudo-
wało sobie pozycję eksperta wśród swoich pacjentów i najbliższe-
go otoczenia. Zadowoleni pacjenci polecali stomatologa swoim 
znajomym, a teraz „mówi się na mieście”, że jest to bardzo dobry 
specjalista. To najbardziej naturalna droga. 
Jak łatwo zauważyć, budowanie marki eksperckiej do pewnego 
momentu może nie być związane z dodatkowymi nakładami cza-
su i pracy. Oczywiście ma to znaczenie tylko w początkowym sta-
dium ‒ aby być rozpoznawalnym nie unikniemy profesjonalizacji 
działań komunikacyjnych.
Rozwinięcie marki osobistej jest dużo łatwiejsze w krótkiej per-
spektywie czasu niż zbudowanie silnej marki przedsiębiorstwa. 

Ryzyka związane z rozwijaniem marki osobistej

Tak, jak istnieje niepodważalna korzyść rozwijania marki osobistej, 
taka strategia niesie ze sobą jednak pewne, dla wielu istotne, ry-
zyko. Pacjenci znając konkretną osobę, z oczywistych względów 
właśnie do niej chcą zapisywać się na zabiegi. Pomimo dostępno-
ści innych implantologów w gabinecie, ich grafiki nigdy nie będą 

wypełnione po brzegi. 
Problem potęguje się, gdy 
lekarz będący twarzą gabi-
netu chce np. wyjechać na 
dłuższe wakacje. Wtedy każdy 
wyjazd związany będzie z po-
dwójnym kosztem ‒ samego 
wyjazdu oraz nieobecności  
w gabinecie, a więc rezygna-
cji z zysków. 
Podobnie w sytuacji dziedzi-
czenia. Młodsze pokolenie 
nie będzie obdarzone takim 
samym zaufaniem, a więc 
poniekąd musi rozpoczynać 

budowanie swojej marki i marki gabinetu od nowa. Można to czę-
ściowo zniwelować dzięki odpowiedniemu wdrożeniu sukceso-
rów i powolnemu przekonywaniu do nich pacjentów. To wszyst-
ko jednak jest istotne tylko przy założeniu, że ktoś z rodziny może  
i chce przejąć nasz biznes. W przeciwnym przypadku, aby udać się 
na zasłużoną emeryturę musimy liczyć się ze sprzedażą gabinetu. 
Niestety, gabinety, które opierają się na marce swojego założyciela 
i głównego stomatologa, podczas sprzedaży osiągają niższą war-
tość rynkową niż placówki, które same w sobie są marką. Ponadto 
czasami kupujący wymusza konieczność pracy w gabinecie przez 
określony czas, zanim stworzona zostanie nowa baza stomatolo-
gów i ufających im pacjentów. 
Gabinetom, które istnieją od lat, bardzo trudno jest przejść z bu-
dowania opinii w oparciu o sylwetkę jednego lekarza do budowa-
nia niezależnej marki. Niestety, bez pomocy zewnętrznych agencji  
najczęściej jest to praktycznie niemożliwe.
Rozwijanie marki osobistej to także zupełnie inne wyzwanie dziś 
niż 10 lat temu. Należy dokładnie zaplanować swoją obecność, 
być dostępnym w sieci oraz działać celowo i regularnie. Praca 
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nad tymi aspektami zabiera czas na rozwój i leczenie pacjentów.  
W pewnym momencie warto rozważyć wsparcie profesjonali-
stów, szczególnie w zakresie budowania strategii. 

Marka gabinetu

Marka gabinetu to właśnie to, co motywuje pacjentów do od-
wiedzenia danego miejsca, niezależnie od personelu przy fotelu. 
Dla takich pacjentów gabinet to nie jest przedsiębiorstwo, tylko 
instytucja. Silna marka to dla pacjenta pewność, że otrzyma od-
powiednie leczenie oraz obsługę. To zaufanie, które powoduje, że 
nie będzie szukał dalej. Co istotne, marka dotyczy całego gabinetu 
‒ a nie tylko wybranych usług. Oznacza to, że pacjent będzie zwią-
zany z danym miejscem i będzie korzystał z pełnej oferty usług ja-
kie oferuje gabinet ‒ od stomatologii zachowawczej, przez lecze-
nie endodontyczne, aż po implantologię. Będzie również bardziej 
skory do umówienia się do różnych stomatologów, gdyż wierzy, 
że ich jakość pracy jest zagwarantowana marką gabinetu.

Korzyści rozwijania marki gabinetu

Silna marka gabinetu to ogromny potencjał biznesowy. Gabinet 
jest dochodowym przedsiębiorstwem niezależnie od obecności 
w nim właściciela. Zazwyczaj źródło przychodów jest zdywersy-
fikowane i nie bazuje na jednej dziedzinie stomatologii. Mocna 
marka to też wygodna sytuacja dla właściciela ‒ nie jest związany 
z miejscem, może przejść na emeryturę czy wyjechać na waka-
cje, utrzymując stały poziom zysku. Podobnie sytuacja wygląda 
w przypadku sprzedaży czy sukcesji ‒ nowi właściciele otrzymują 
bardzo atrakcyjne przedsiębiorstwo. W przypadku sprzedaży ga-
binetu, jeśli posiada on wyrobioną bardzo dobrą markę, można 
uzyskać znacznie istotnie stawki niż w przypadku gabinetów ba-
zujących na marce osobistej głównego stomatologa. 
Rozwiązanie to szczególnie polecane jest stomatologom, którzy 
nie chcą lub nie czują się dobrze jako twarz swojego gabinetu. 
Wielu stomatologów na przestrzeni lat dochodzi do wniosku, że 
stomatologia to profesja, którą doprowadzili do perfekcji, a nie coś 
co identyfikuje ich jako osoby. Tworzenie marki gabinetu pozwala 
na dowolny stopień anonimowości właściciela, nie wymusza cią-
głej osobistej obecności on-line i pozwala na zachowanie prywat-
ności. To komfort, na który wielu stomatologów chciałoby sobie 
pozwolić. 

Ryzyka związane z rozwijaniem marki gabinetu

Niestety, stworzenie silnej marki gabinetu, jak każdej marki, jest 
procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Nie możemy tak 
łatwo operować emocjami i budować zaufania, jak dzieje się  
w przypadku budowania wizerunku w oparciu o sylwetkę kon-
kretnego lekarza, jego uśmiech, życzliwość, fachowość. Marka 
gabinetu bardzo rzadko tworzy się „przy okazji” ‒ dużo częściej 
wymaga mnóstwa celowej pracy, czasu i osób, które będą koor-
dynować proces każdego dnia. 
Niezależność właściciela od gabinetu choć wygodna, wymusza 
konkretne inwestycje ‒ np. posiadanie kompetentnego manage-
ra. Konieczna w tym przypadku jest także współpraca z zewnętrz-
ną agencją marketingową lub rozwijanie wewnętrznego działu 
promocji. Aby skutecznie budować markę gabinetu, musimy śle-
dzić trendy rynkowe, badań odczucia pacjentów i rozwijać gabi-
net nie tylko pod kątem medycznym, ale i wizerunkowym.

Jak wybrać?

Choć wydawać by się mogło, że decyzja o budowie marki osobi-
stej lub marki gabinetu to dylemat typowo wizerunkowy, ma ona 
ogromne konsekwencje dla przyszłość biznesu. Każdy stomato-
log ma inną wizję miejsca, które tworzy. Niektórzy chcą budować 
butikowe, wyspecjalizowane gabinety, podczas gdy innych mo-
tywuje duże, niezależne przedsiębiorstwo. Ważne, by wziąć pod 
uwagę wszystkie powyższe aspekty obu wariantów i spojrzeć na 
problem holistycznie. 
Biorąc pod uwagę konsekwencje tej decyzji, warto podjąć ją na 
spokojnie, najlepiej przy wsparciu ekspertów od budowania mar-
ki. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, należy określenie 
charakter marki a następnie stworzyć spójną strategię marki. Tak 
jak plan dobry leczenia jest podstawą sukcesu w pracy z pacjen-
tem, tak dobrze przygotowana strategia jest kluczem do sukcesu 
biznesowego gabinetu. 

Z  I N N E J  P E R S P E K T Y W Y
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20.PULP FICTION w Krakowie

fot. Profident

W Y D A R Z E N I A
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CWITT NOWE TRENDY W CHIRURGII w Krakowie

fot. CWITT

W Y D A R Z E N I A
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2. SYMPOZJUM ICX w Warszawie

fot. 3Ząb

W Y D A R Z E N I A
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KONGRES PTSL

fot. PTSL

W Y D A R Z E N I A
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... by dobrze umiejscowić!... by dobrze umiejscowić!

MD Guide to genialny w swej prostocie system lokalizacji implantu na 
wyrostku, uwzględniający szerokość oraz oś przyszłego uzupełnienia 
protetycznego.

Zastępuje szablon implantologiczny i jest kompatybilny ze wszystkimi sys-
temami implantologicznymi. MD Guide składa się z tulei pilotujących oraz 
tulei stabilizujących służących do zaplanowania takiej lokalizacji implantu, 
by nie napotkać na żadne problemy podczas wykonywania prac prote-
tycznych. Tuleje MD Guide działają jak wirtualny ząb, stosuje się je jako 
prowadnice do wykonywania kolejnych otworów wiertłem pilotującym 
tak, by lokalizacja implantu była zaplanowana, równoległa i precyzyjna.
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