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Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej
The procedure of raising the bottom of the maxillary sinus
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Podnoszenie dna zatoki szczękowej jest procedurą coraz częściej
wykonywaną w gabinetach stomatologicznych. Na przestrzeni
ostatnich kilku lub nawet kilkunastu lat znacząco zmieniło się po-

dejście lekarzy implantologów do zabiegów augmentacyjnych.

Z jednej trony z coraz większym sukcesem odbudowujemy za-

nikłe wyrostki zębodołowe w szczęce i żuchwie przy użyciu kości
własnej, pobranej z okolicy kresy skośnej zewnętrznej lub bro-

dy, wykorzystując potencjał gojenia na materiale autogennym.
Z drugiej strony staramy się ograniczać pole zabiegowe do jak
najmniejszego obszaru, najlepiej tylko i wyłącznie do miejsca im-

plantowanego.

Podobnie zmieniamy podejście do podnoszenia dna zatoki

szczękowej. Całkiem niedawno wszyscy trzymali się zasady, aby
przy wysokości kości poniżej 5 mm koniecznie wykonywać pod-

noszenie śluzówki zatoki metodą otwartą, czyli z tzw. dojścia

bocznego, by pod kontrolą wzroku podnieść śluzówkę zatoki,
a przestrzeń wypełnić materiałem kościozastępczym utrzymującym miejsce dla nowo powstającej kości.
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Coraz więcej doniesień z Polski i zagranicy potwierdza, że granica

Opis przypadku

implantów wysokość kości na poziomie 4 mm w zupełności wy-

Pacjentka zgłosiła się w celu uzupełnienia braku zęba 26. Nie zde-

5 mm już wcale nie jest taka sztywna, a w dobie coraz krótszych
starczy do tego, by podnieść zatokę od strony osteotomii na
szczycie wyrostka, w którą w późniejszym czasie planujemy wprowadzić implant.

Ze Skandynawii z kolei zaczęły dochodzić głosy wątpiące w zasadność wypełniania przestrzeni pod śluzówką zatoki materiałem

kościozastępczym. Kolejne badania wskazywały na to, że sama
krew wypełniająca przestrzeń pod membraną wystarczy do odbu-

dowy kości; należy jednak zapewnić stelaż dla membrany zatoki
i przestrzeń na nową kość. Czyż nie najlepszym stelażem jest sam
implant? Kolejnym krokiem upraszczającym zabieg podniesie-

nia zatoki od strony szczytu wyrostka był „wyścig zbrojeń” firm

implantologicznych, produkujących nowy osprzęt ułatwiający

zabiegi augmentacyjne. Niegdyś niezbędny młotek i osteotomy,
pozwalające na wyłamanie do światła zatoki blaszki podniebien-

nej okazały się możliwe do zastąpienia. Jedną z takich kaset jest
zestaw CAS KIT firmy Osstem.

cydowała się na uprzednie leczenie ortodontyczne. Po ocenie
CBCT podjęto decyzję o jednoczasowej implantacji z zamknię-

tym podniesieniem zatoki szczękowej przy użyciu zestawu CAS
KIT firmy Osstem (podniesienie śluzówki za pomocą ciśnienia soli

fizjologicznej, podawanej ze strzykawki przez łoże implantacyjne). Implantacja została wykonana za pomocą wszczepu OSSTEM

TSIII 4,0/8,5 mm. Uzyskano stabilizację pierwotną implantu około

25 Ncm i z tego względu podjęto decyzję o gojeniu zamkniętym.
Po 4 miesięcznym okresie gojenia implant odsłonięto i założono
śrubę gojącą o możliwie maksymalnej w tych warunkach średni-

cy. Następnie pobrano wycisk na implancie metodą łyżki otwartej.
Pracą protetyczną z wyboru była korona przykręcana do implantu
na łączniku standardowym indywidualizowanym. Wlot do implantu zabezpieczono taśmą teflonową oraz materiałem kompo-

zytowym.

Ryc. 1 Sytuacja wyjściowa
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ryc. 2

ryc. 3

Ryc. 2 opracowanie łoza implantu za pomocą wiertła z zestawu CAS KIT ze stoperem
Ryc. 3 podniesienie śluzówki zatoki przy użyciu soli fizjologicznej

ryc. 4

ryc. 5

Ryc. 4 Aspiracja soli fizjologicznej z zatoki świadcząca o braku perforacji śluzówki zatoki
Ryc. 5 Pozycja implantu po umieszczeniu w łożu implantacyjnym
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ryc. 6

ryc. 7

Ryc. 6-7 RVG kontrolne po implantacji

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

Ryc. 8-9 Umieszczenie śruby gojącej po okresie gojenia zamkniętego
Ryc. 10 Umieszczenie transferu wyciskowego do łyżki otwartej przed pobraniem wycisku

ryc. 11

ryc. 12

Ryc. 11-12 Korona na modelu gipsowym
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ryc. 13

ryc. 14

Ryc. 13-14 Korona przykręcona do implantu

ryc. 15

ryc. 16

Ryc. 15-16 CBCT kontrolne po 9 miesiącach od zabiegu i porównaniu z sytuacją wyjściową

Uzyskano bardzo satysfakcjonujący efekt kosmetyczny oraz prawidłowy profil tkanek miękkich.

Artykuł był wcześniej drukowany w Dental Estetic, 1/2018, s. 2-7

Po 9 miesiącach wykonano CBCT kontrolne potwierdzające suk-

ces kliniczny.
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