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IMPLANTOLOGIA
W PRAKTYCE

Wstęp
Współczesna stomatologia daje ogromne możliwości rehabilita-
cji narządu żucia, na który składają się stawy skroniowo-żuchwo-
we, mięśnie żucia, kości szczęk, oraz zęby i przyzębie [1]. Dzięki 
nowoczesnym technikom zabiegowym oraz materiałom, nawet 
znacząca utrata tkanek może być skompensowana lub odtwo-
rzona zarówno na poziomie zębów, kości, oraz tkanek mięk-
kich. Spójna wizja leczenia w przypadku złożonych przypadków 
klinicznych, gdzie często dochodzi do utraty licznych zębów, 
obniżenia wysokości zwarcia i wielu zaburzeń funkcjonalnych 
oraz estetycznych, wymaga od lekarza prowadzącego oraz jego 
zespołu interdyscyplinarnego podejścia oraz wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu wielu dziedzin stomatologii. Leczenie zawsze 
należy rozpocząć od dokładnej diagnostyki, która może mieć 
wiele poziomów. Poza standardowym wywiadem i badaniem 
stomatologicznym oraz zdjęciem pantomograficznym, przed 
rozpoczęciem leczenia należy wykonać wyciski i modele orien-
tacyjne (najlepiej dwa komplety) oraz dokładną dokumentację 
fotograficzną, z uwzględnieniem twarzy oraz uśmiechu. Wska-
zane jest badanie stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) zaś  
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wdrożyć 
dalszą diagnostykę ich dysfunkcji. Kluczowym elementem plano-
wania jest także ocena kondycji tkanek twardych zębów i przyzę-
bia, co pozwoli na określenie, które ze zniszczonych zębów oraz 
korzeni będą nadawały się do odbudowy protetycznej. Biorąc 
pod uwagę leczenie implantologiczne, absolutnie niezbędne 
jest badanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (cone-
-beam computered tomography – CBCT), celem oceny podłoża 
kostnego. W przypadku potrzeby wykonania augmentacji zatok 
szczękowych skany CBCT poza interesującym otoczeniem ko-
stnym, pozwalają również na zobrazowanie kompleksu ujścio-
wo-przewodowego, celem oceny jego drożności i wykluczenia 
ryzyka rozwoju stanu zapalnego operowanej zatoki po jej pod-
niesieniu i augmentacji [2]. Należy również wykonać komplet 

Streszczenie

W pracy opisano przypadek kompleksowego leczenia 
pacjenta z zaburzoną okluzją oraz licznymi braka-
mi zębowymi, za pomocą nowoczesnych uzupełnień 
protetycznych wspartych na zębach własnych oraz 
na implantach. Krok po kroku przedstawiono plano-
wanie, leczenie wstępne, fazę chirurgiczną (implan-
tację wszczepów i procedury okołoimplantacyjne), 
odsłonięcie implantów wraz z plastyką tkanek mięk-
kich i twardych, oraz proces wykonania uzupełnień 
z perspektywy laboratorium protetycznego. Finalnie 
zaprezentowano i omówiono efekt przeprowadzonego 
leczenia po jego zakończeniu oraz follow-up po 6 mie-
siącach.

badań ogólnych, przy czym u pacjenta bez chorób ogólnych  
w wywiadzie minimum stanowi morfologia krwi z rozmazem, 
oraz poziom glukozy (preferowany poziom hemoglobiny gliko-
lowanej). Zaawansowany wiek pacjenta i/lub choroby ogólne 
mogą wskazywać na potrzebę pogłębienia tych badań o OB, INR, 
poziom hormonów tarczycy, poziom witaminy D3, frakcje lipido-
we, CRP (białko ostrej fazy) oraz opcjonalnie badanie moczu, lub 
tez inne [3]. Należy skonfrontować realne możliwości odtwórcze  
z oczekiwaniami pacjenta, uwzględniając czynnik finansowy. Me-
rytorycznie przygotowany plan leczenia wraz z konkretną wyceną 
poszczególnych etapów terapii i ich dystrybucji w czasie, poparty 
dokumentacją fotograficzną wcześniej wykonanych podobnych 
przypadków (stąd m.in. potrzeba ciągłego fotografowania) jest 
bardzo przekonujący w oczach pacjenta i często skłania go do 
podjęcia tego typu rozbudowanego, kosztownego i długotrwa-
łego leczenia. Przedstawienie pacjentowi planu leczenia powinno 
być poprzedzone wykonaniem przez odpowiednio utalentowa-
nego i zaangażowanego technika dentystycznego, diagnostycz-
nego nawoskowania (wax-up), [4], z użyciem jednego z dwóch 
kompletów modeli diagnostycznych (jeden dokumentuje stan 
przed leczeniem, a na drugim wykonywane jest nawoskowanie), 
najlepiej z zastosowaniem artykulatora zaprogramowanego we-
dług łuku twarzowego już na etapie modeli diagnostycznych. 
Dzięki temu wax-up (oraz ewentualny próbny mock-up, jak rów-
nież wszystkie uzupełnienia tymczasowe powstałe na podstawie 
wax-upu) mogą być wykonane z zachowaniem funkcjonalnych 
zasad artykulacji, m.in. prowadzenia kłowego oraz prowadzenia 
siecznego przedniego [1,4]. Rzetelnie zaprezentowany plan lecze-
nia, odpowiednio podparty pisemną dokumentacją medyczną, 
staje się w oczach pacjenta przekonujący i zrozumiały, jak również, 
po zatwierdzeniu i podpisaniu go przez pacjenta, stanowi twardy 
dowód w przypadku ewentualnych roszczeń.   

Abstract

The paper describes a case of comprehensive treat-
ment of a patient with disturbed occlusion and numer-
ous missing teeth, with the use of modern prosthetic 
restorations supported on teeth and dental implants. 
The planning, initial treatment, surgical phase (im-
plantation and peri-implantation procedures), un-
covering of the implants with plastic surgery of sur-
rounding soft and hard tissues, and the manufacturing 
process of final restorations from the perspective of 
a prosthetic laboratory were presented step by step. 
Finally, the effect of the treatment after its completion 
and the follow-up after 6 months were presented and 
commented.

Michał Kuźdub 
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Opis przypadku

Pacjent lat 42 zgłosił się do naszej kliniki celem odbudowy bra-
ków zębowych oraz poprawy estetyki uzębienia. W wywiadzie 
nie podał chorób ogólnych. Pacjent palił papierosy w liczbie ok. 
15 dziennie od ok. 20 lat. Badanie przedmiotowe wykazało braki 
międzyzębowe oraz brak strefy podparcia w odcinku bocznym po 
stronie lewej (Ryc. 1). Stwierdzono liczne ogniska próchnicy oraz 
ogólną złą higienę jamy ustnej. Liczne ubytki w uzębieniu oraz 
ogólny zły stan zębów były nieadekwatne do wieku pacjenta. 

Badanie stawów skroniowo-żuchwowych wykazało asymetryczny 
ruch podczas odwodzenia i przywodzenia żuchwy o niewielkiej 
amplitudzie, jak również obecność niewielkiego przeskakiwania 
krążka stawowego po stronie lewej pacjenta. Pacjent nie zgłaszał 
dolegliwości bólowych ze strony SSŻ oraz mięśni żucia. W bada-
niu stwierdzono obniżoną wysokość zwarcia. Zgodnie z zasadą 
Kollmanna twarz jest harmonijna, gdy odcinki czołowy, nosowy  
i szczękowy są sobie równe [5]. W opisywanym przypadku dol-
ny odcinek twarzy (subnasale – gnathion) był ok 3-4 mm krótszy 
niż pozostałe odcinki: czołowy (trichion-ophyron) oraz nosowy 
(ophyron-subnasale). W pewnym stopniu zaburzało to propor-
cje pionowe twarzy, a wynikało przede wszystkim ze znacznego 
zniszczenia zębów z powodu próchnicy oraz utraty podparcia w 
strefach bocznych. Zęby pacjenta podczas uśmiechu wyglądały 
na nierówne oraz zbyt krótkie (Ryc. 2b), co w przypadku pełnej re-
konstrukcji zwarcia można, a nawet należy skorygować.
Na uwagę zasługuje obecność zaburzenia symetrii zarówno 
względem linii pośrodkowej (w tym krzywizna nosa odchylająca 
się w prawą stronę) oraz w szczególności osi poziomej (linia łą-
cząca źrenice oraz linia brwi po lewej stronie pacjenta są wyżej 
niż po prawej, zaś płaszczyzna zgryzu odchyla się w przeciwnym 
kierunku), (Ryc. 2 a). Takie zaburzenia należy wziąć pod uwagę 
już podczas planowania leczenia [6], na etapie diagnostycznego 
nawoskowania (wax-up), a następnie nanieść na istniejące zęby  
w formie przymiarki (mock-up), i po uzyskaniu akceptacji pacjen-
ta zaplanować odpowiednią korektę chirurgiczną (zabieg gingi-
woplastyki z osteoplastyką wyrostka zębodołowego szczęki) oraz 
protetyczną (szlif i odpowiednie uzupełnienie tymczasowe), [7].  
   

Planowanie leczenia i faza wstępna

W pierwszej kolejności u pacjenta wykonano badanie periodon-
tologiczne z oceną głębokości kieszonek przyzębnych. Pomimo 
obecnej w obrębie wielu zębów próchnicy, również w strefie 
przydziąsłowej oraz złej higieny (API 100%), kondycja dziąseł była 
stosunkowo dobra, co wynikało z grubego biotypu dziąsła. U pa-
cjenta stwierdzono zapalenie dziąseł, ponieważ odsetek miejsc 
krwawiących po sondowaniu (bleeding on probing – BOP) wy-
nosił 60%, a głębokość kieszonek dziąsłowych nie przekraczała 
3mm. Radiologicznie również nie stwierdzono ewidentnych obja-
wów utraty kości na powierzchniach interproksymalnych (Ryc. 3). 
Stwierdzono recesję dziąsła na powierzchni przedsionkowej zęba 
41 o wysokości 3 mm oraz brak strefy dziąsła zrogowaciałego  
w tej okolicy, co stanowiło istotny problem kliniczny, i wymagało 
korekty chirurgicznej. Pozostałe 1-2mm recesje w zębach żuchwy, 
prawdopodobnie wynikające z obecności próchnicy oraz przecią-
żeń zgryzowych, nie były szczególnie niepokojące, ze względu na 
zachowanie pasa dziąsła zrogowaciałego.
 

a

b c

Ryc. 1 Widok uzębienia pacjenta przed rozpoczęciem lecze-
nia, a) widok en face, b) zęby szczęki, c) zęby żuchwy

Ryc. 2 zdjęcia twarzy pacjenta przed rozpoczęciem leczenia;  
a) – zdjęcie z rozwierakami, b) – zdjęcie w lekkim uśmiechu.
Linie źrenic zaznaczono kolorem pomarańczowym, linie brwi 
kolorem niebieskim. 

a

b

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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Na dwóch wizytach w odstępie 2 tygodni, wykonano skaling 
ultradźwiękowy naddziąsłowy i poddziąsłowy wraz ze szczegóło-
wym instruktażem higieny jamy ustnej. Pacjent został poinformo-
wany o konieczności rzucenia palenia. Miał on wysoką motywację 
i po dwóch wizytach wykazywał znaczącą poprawę higieny i re-
dukcję stanu zapalnego dziąseł (API 40%, BOP 20%), jednak stan 
przyzębia nadal nie był zadowalający. Ponownie omówiono z pa-
cjentem zasady oczyszczania zębów z uwzględnieniem stosowa-
nia dobranych wcześniej szczoteczek międzyzębowych. Pobrano 
wyciski alginatowe szczęki i żuchwy, celem wykonania modeli 
orientacyjnych (diagnostycznych), rejestrat zwarciowy (kęsek wo-
skowy) oraz wykonano rejestrację płaszczyzny szczęki i pozycji sta-
wów skroniowo-żuchwowych za pomocą łuku twarzowego (Ar-
tex, Amann-Girrbach). Seria dobrej jakości zdjęć fotograficznych 
wewnątrz oraz zewnątrzustnych stanowiła ważne uzupełnienie 
powyższej diagnostyki. Wyciski oraz inne istotne dane przekaza-
no do pracowni protetycznej, celem wykonania i zamontowania 
modeli orientacyjnych w artykulatorze (Artex I, Amann Girrbach) 
oraz wstępnego zaprojektowania rekonstrukcji próbnej w wosku 
(diagnostycznego nawoskowania, wax-up). 
     

Ryc. 4 Diagnostyczne nawoskowanie (wax up) wykonany na 
modelach orientacyjnych; a) w artykulatorze, b) na modelu 
szczęki, c) na modelu żuchwy.

Ryc. 3 - Zdjęcie pantomograficzne pacjenta przed rozpoczęciem leczenia.

a

b

c

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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Pacjentowi zlecono wykonanie badania CBCT żuchwy i szczęki 
wraz z uwzględnieniem kompleksu ujściowo-przewodowego 
oraz badań ogólnych. Po przeanalizowaniu badania CBCT zapla-
nowano jednoczasową płatową implantację wszczepów w pozy-
cji 15 i 24, 26 wraz podniesieniem i augmentacją zatoki szczęko-
wej lewej metodą otwartą oraz 35 i 36. 

W pozycji zęba 15 (Ryc. 5) zaplanowano założenie implantu Den-
tium SuperLine śr. 4.0 mm dł. 10mm wraz z zamkniętym pod-
niesieniem zatoki szczękowej prawej metodą osteotomową (ok. 
2mm).
       

W poz. 24 (Ryc. 6) zaplanowano założenie implantu Dentium Su-
perLine  4.0 mm x 12mm.
       

Ryc. 5 Planowanie implantacji w poz. 15. Wybrane warstwy  
z CBCT.

Ryc. 6 Planowanie implantacji w poz. 24. Wybrane warstwy  
z CBCT.

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 pozycji zęba 26 (Ryc. 7) zaplanowano zabieg otwartego pod-
niesienia zatoki szczękowej lewej z dostępu bocznego oraz jed-
noczasowej implantacji wszczepu Dentium SuperLine 4.5 mm x 
8mm wraz z augmentacją zatoki oraz pionową augmentacją wy-
rostka zębodołowego materiałem typu ksenograft, z zastosowa-
niem zaporowej błony kolagenowej. 
  

     

W pozycji zęba 35 (Ryc. 8) nerw zębodołowy dolny przebiega 
w odległości ok. 15mm od szczytu części zębodołowej żuchwy, 
jednak skośny zanik blaszki przedsionkowej zmniejsza efektywną 
dostępną wysokość do implantacji o około 1mm przy rozsąd-
nej średnicy implantu w tej okolicy (minimum 4mm). Ponadto 
wskazane jest zachowanie bezpiecznej odległości od nerwu wy-
noszącej 2mm. W związku z powyższym zaplanowano założenie 
implantu Dentium SuperLine 4.0mm x 12mm bez dekortykacji  
i augmentacji, z niewielką plastyką (wypłaszczeniem) szczytu wy-
rostka. 
       

Ryc. 7 Planowanie implantacji w poz. 26. Wybrane warstwy  
z CBCT.

Ryc. 8 Planowanie implantacji w poz. 35. Wybrane warstwy  
z CBCT.

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 pozycji zęba 36 (Ryc. 9) nerw zębodołowy dolny przebiega  
w odległości ok. 12mm od szczytu części zębodołowej żuchwy, 
zaś zanik blaszki przedsionkowej jest nieznaczny i nie ma znacze-
nia klinicznego.  Wskazane jest również zachowanie bezpiecznej 
odległości od nerwu wynoszącej 2mm. Zaplanowano wobec 
tego założenie implantu Dentium SuperLine 4.0mm x 10mm. 
Wszystkie procedury implantacyjne i regeneracyjne zaplanowano 
do wykonania podczas jednej wizyty (all-in-one) w znieczuleniu 
miejscowym. Korzenie zębów 38 oraz 48 zostały przeznaczone do 
usunięcia w fazie przygotowawczej, przed leczeniem implantolo-
gicznym. Pozostałe zęby własne pacjenta wstępnie zakwalifiko-
wano, zależnie od potrzeb, do leczenia zachowawczego, endo-
dontycznego oraz protetycznego (wkłady koronowo-korzeniowe 
i korony). Przedstawiono pacjentowi plan leczenia wraz z koszto-
rysem i wstępną symulacją w ustach (mock-up). Przewidywany 
łączny czas rehabilitacji wynosił ok. 10 miesięcy. Po dokładnym 
omówieniu każdego z etapów leczenia uzyskano pisemną akcep-
tację pacjenta i rozpoczęto leczenie. 

Na podstawie modeli diagnostycznych wykonano prostą szynę 
relaksacyjną z prowadzeniem kłowym na łuk dolny (wg Okesona), 
[1], celem adaptacji układu stomatognatycznego do planowa-
nego podniesienia zwarcia. Pacjent miał zalecone nosić tę szynę  
w ciągu dnia oraz w nocy przez ok. 2-3 miesiące, w trakcie których 
przeprowadzono leczenie przedprotetyczne (zachowawcze i en-
dodontyczne) zębów tego wymagających. W tym czasie higiena 
jamy ustnej uległa dalszej poprawie (API 20%) i zmniejszył się od-
setek miejsc krwawiących podczas sondowania (BOP 10%). Nie-
stety nie udało się całkowicie wyeliminować, a jedynie ograniczyć 
palenie papierosów (do ok. 6 dziennie), co stanowiło istotny czyn-
nik ryzyka w dalszym przebiegu leczenia. Na korzeniach zębów 12, 
13, 14, 22, 23, 25, 45, 46, 47 wykonano wkłady koronowo-korze-
niowe lane metodą pośrednią i zacementowano (Fuji Plus, GC). 
Część zębów filarowych podczas opracowania pod wkłady lane 
wymagała preparacji poddziąsłowej, co stanowiło problem rzu-
tujący na dalsze postępowanie (brak pierścienia tkanek własnych 
korzenia względem wkładu). Na zębie 21 wykonano wkład z włók-
na szklanego oraz kompozytu metodą bezpośrednią. Na wstęp-
nie oszlifowanych zębach filarowych wykonano uzupełnienia 
tymczasowe metodą bezpośrednią w ustach pacjenta (Ryc. 10), 
na podstawie klucza silikonowego, uzyskanego z funkcjonalnego 
wax-upu (materiał MaxiTemp HP A2, Henry Schein). W ten spo-
sób możliwe było przetestowanie nowego układu zgryzowego  
i estetyki planowanej rekonstrukcji, oraz zapewnienie pacjentowi 
względnego komfortu między wizytami, nie generując wysokich 
kosztów. Należy podkreślić potrzebę wygładzenia brzegu do-
dziąsłowego takiego uzupełnienia przed jego zacementowaniem 
na cement tymczasowy (Temp-Bond NE, Kerr). 
   

    
 

Ryc. 9 Planowanie implantacji w poz. 36. Wybrane warstwy  
z CBCT.

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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Dotychczas opisane leczenie przebiegało sprawnie. Pacjent wyka-
zywał się silną determinacją w dążeniu do wytyczonego celu i po-
mimo stresującego charakteru pracy oraz szybkiego trybu życia, 
konsekwentnie poddawał się licznym wielogodzinnym wizytom, 
co skutkowało bardzo dobrą współpracą. 

Faza chirurgiczna – implantacja, otwarte pod-
niesienie zatoki szczękowej lewej i augmentacja

Dzień przed zabiegiem rozpoczęto premedykację z zastosowa-
niem amoksycyliny z kwasem klawulanowym (500 + 125 mg) oraz 
metronidazolu (250mg), co 8 godzin (2 dawki). Zabieg odbył się 
w godzinach porannych, w znieczuleniu miejscowym (artykaina 
z noradrenaliną 1:100.000, łącznie 6 ampułek (10,8 ml) w czasie 4 
godzin. Przed zabiegiem pobrano od pacjenta krew obwodową  
w ilości 6 probówek po 10 ml każda, a następnie, poprzez odwi-
rowanie, uzyskano fibrynę bogatopłytkową (platelet-rich fibrin – 
PRF).  

W pierwszej kolejności wykonano implantację w szczęce po stro-
nie prawej. Po znieczuleniu nasiękowym (1,8 ml) wykonano płat 
kopertowy pełnej grubości od zęba 14 do 16 prowadząc cięcie 
przez szczyt wyrostka i uwidaczniając kość. Nawiercono otwór 
pilotażowy śr. 1,5mm i dł. ok. 6mm, następnie poszerzono osteo-
tomię do średnicy ok. 3mm i długości ok. 6,5 mm. Wykonano za-
mknięte podniesienie zatoki szczękowej techniką osteotomową 
wraz z zagęszczeniem kości, stosując kolejno osteotomy 2.7 mm, 
3.2mm, 3.6mm oraz młotek chirurgiczny, na długość ok. 10mm, 
oraz założono w pozycji zęba 15 implant Dentium SuperLine 
4.0mm x 10mm z kontrolą momentu obrotowego (maksymalnie 
odnotowano stabilizację pierwotną wynoszącą ok. 40 Ncm). Zało-
żono śrubę zamykającą i ranę zaszyto szwami węzełkowymi. Wy-
konano kontrolę pozycjonowania za pomocą śródzabiegowego 
zdjęcia radiologicznego wewnątrzustnego (Ryc. 11 b, c).
     

Ryc. 10 – Uzupełnienie tymczasowe wykonane metodą bezpośrednią na bazie wax-upu. a) jeden z etapów leczenia protetycznego (ko-
rzeń zęba 22 opracowany pod wkład koronowo-korzeniowy metalowy lany, b) diagnostyczne nawoskowanie (wax-up) zębów szczęki, 
c) negatyw wax-upu w silikonie, z otrzymaną pracą tymczasową (kopią wax-upu) dopasowaną do aktualnej konfiguracji filarów prote-
tycznych, przed obróbką, d) otrzymanew ten sposób uzupełnienie tymczasowe po obróbce, osadzonew ustach pacjenta na cement 
tymczasowy.  
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Zabieg w szczęce po stronie lewej poprzedziło znieczulenie 
miejscowe nasiękowe oraz znieczulenie przewodowe do otworu 
podoczodołowego lewego. Podano 3 ampułki (5.4 ml) roztworu 
artykainy z dodatkiem noradrenaliny 1:100.000. Wykonano płat 

kątowy pełnej grubości. W strefie estetycznej pominięto cięcia 
pionowe, stosując cięcie wewnątrzrowkowe (w obrębie ozębnej) 
przy zębie 23 oraz 25, w odcinku bezzębnym zaś prowadząc je 
przez szczyt wyrostka zębodołowego, aż do cięcia uwalniające-

Ryc. 11 – Implantacja w pozycji zęba 15. a) przed założeniem implantu, b) i c) kontrola śródzabiegowa zaraz po założeniu implantu.

a

b c
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go w okolicy guza szczęki. Dzięki temu uzyskano dobry wgląd  
w okolicę operowaną, nie ryzykując powstania recesji w strefie 
estetycznej (ryc. 12b). Po wykonaniu płata najpierw założono im-
plant w pozycji zęba 24 (Dentium SuperLine  4.0 mm x 12 mm), 
stosując przy jego dokręcaniu siłę ok. 40 Ncm, a następie dokona-
no otwarcia przedniej ściany zatoki szczękowej dystalnie od zęba 
25, stosując kulki diamentowe na prostnicę chirurgiczną o średni-
cy 5mm oraz 3mm. Po wycienieniu blaszki kostnej odwarstwiono 

delikatnie błonę śluzową zatoki stosując zestaw DASK (Sinus Lift 
& Elevation Kit, Dentium). Dokonano równomiernego podniesie-
nia błony śluzowej zatoki we wszystkich kierunkach, z zachowa-
niem jej ciągłości (Ryc. 12 c). W takiej sytuacji charakterystyczne 
jest falowanie zatoki podczas oddychania pacjenta. Asekurując od 
wewnątrz (poprzez okno kostne) narzędziem wykonano otwór 
osteotomijny pod implant w pozycji zęba 26.
    

Ryc. 12 – Kolejne etapy zabiegu chirurgicznego w szczęce po stronie lewej. (implantacja w poz. 24 oraz poz. 26 z otwartym podniesie-
niem zatoki szczękowej lewej z dostępu bocznego i augmentacją materiałem typu ksenograft (Bonefill Porous Media, Bionnovation), 
a) okolica przed zabiegiem, b) uwolniony płat kątowy, c) wykonane okno kostne do zatoki i widoczna ciągłość błony śluzowej zatoki, 
d) materiał do augmentacji w postaci suchej i nasączonej osoczem oraz przygotowane fragmenty PRF, e) PRF oraz błona kolagenowa 
założona do zatoki, narzędzie wprowadzone do otworu pod implant w poz. 26, f ) założony w poz. 26 implant wraz ze zdeponowanym 
w całości i skondensowanym materiałem augmentacyjnym, g) błona kolagenowa zakrywająca okno kostne do zatoki oraz przykrywa-
jąca wyrostek zębodołowy, ufiksowana za pomocą szwów materacowych poziomych, h) rana po zaszyciu (szwy odciążające oraz szwy 
węzełkowe). 
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Do zatoki założono PRF oraz błonę kolagenową T-Gen 15 x 20mm, 
zaokrąglając jej brzegi, a następnie porcję materiału Bonefill Po-
rous Media (Bionnovation), tj. ok. 1 g, przesączony frakcją płynną 
osocza uzyskaną z probówki z PRF. Po skondensowaniu i równo-
miernym ułożeniu materiału założono implant Dentium SuperLi-
ne 4.5 x dł. 8 mm (stabilizacja pierwotna ok. 30 Ncm, implant w ok. 
½ w kości własnej pacjenta), przykręcono śrubę zamykającą oraz 
skondensowano pozostałą część materiału augmentacyjnego 
(ok. 0,5 g) w okienku kostnym oraz (ok. 0,5 g) na szczycie wyrostka 
zębodołowego. Następnie docięto i założono błonę kolagenową 
T-Gen 20 x 30 mm jednocześnie zamykając okno kostne w przed-
niej ścianie zatoki i wykonując pokrycie augmentatu na szczycie 
wyrostka. Błonę ustabilizowano szwem materacowym poziomym 
przebiegającym głęboko w płacie i wiązanym na podniebieniu, 
który jednocześnie miał na celu odciążenie szycia zamykającego. 
Płat po zreponowaniu zabezpieczono szwami węzełkowymi. 

Zabieg w żuchwie po stronie lewej poprzedziło wykonanie znie-
czulenia nasiękowego (3,6 ml). Wykonano płat pełnej grubości 
poprzez cięcie wewnątrzrowkowe (w obrębie ozębnej) przy zę-
bie 34 a następnie wzdłuż szczytu wyrostka części zębodołowej 
żuchwy (dystalnie ok 3 cm), bez cięć pionowych, uwidaczniając 
kość (Ryc. 13). Wygładzono brzeg kości w pozycji zębów 35 i 36 za 
pomocą wiertła diamentowego na prostnicę chirurgiczną i wyko-
nano otwory pilotażowe, kontrolując oś wprowadzenia wszcze-
pów względem projekcji zębów górnych za pomocą wskaźników 
kierunku (Ryc. 13 a i b). Założono implanty Dentium SuperLine,  
w pozycji zęba 35 był to implant 4.0 mm x 12 mm, a w pozycji 
zęba 36 implant o 4.0 mmx 10 mm. Założono śruby zamykające, 
a ranę zaszyto szwami odciążającymi (materace poziome) oraz 
węzełkowymi. Pacjent zniósł zabieg dobrze. Zaopatrzono go  
w chłodny okład, przekazano zalecenia i ustalono wizyty kontro-
lne. Antybiotykoterapię wg wskazań kontynuowano przez 7 dni. 
Zalecono do płukania jamy ustnej preparat z chlorheksydyną 
(Eludril). Szwy zdjęto po 10 dniach. Gojenie przebiegało bez po-
wikłań. 

Ryc. 13 – Implantacja w pozycji zębów 35 i 36, a) odwarstwio-
ny płat i wykonane otwory pilotażowe z założonymi wskaźni-
kami kierunku, b) wzajemna relacja szczęki i żuchwy w rejo-
nie implantacji, c) rana zabezpieczona szwami. 

a

b
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Odsłonięcie wszczepów wraz z gingiwoplasty-
ką, ostektomią i osteoplastyką w szczęce

Na zdjęciu poniżej (Ryc. 15) przedstawiono sytuację w jamie ust-
nej pacjenta po wyleczeniu zachowawczym i endodontycznym 
zębów szczęki, z osadzonymi wkładami koronowo - korzeniowy-
mi na zębach tego wymagających oraz po wstępnym szlifie pod 
prace stałe (korony pojedyncze na podbudowie z tlenku cyrkonu). 
Przebieg linii dziąseł jest niesymetryczny i zaburza harmonię po-
ziomą linii uśmiechu (pacjent w szerokim uśmiechu uwidacznia 
dziąsła). Ponadto granica preparacji szlifu przebiega na korzeniach 
zębów zaopatrzonych we wkłady koronowo – korzeniowe pod-
dziąsłowo, jak również brak jest w wielu miejscach pierścienia 
tkanek własnych zęba dowierzchołkowo od połączenia korzenia 
z wkładem, co może sprzyjać powstaniu nieszczelności i rozwoju 
próchnicy wtórnej korzenia [8].

W celu poprawy harmonii uśmiechu pacjenta, a także odtworze-
nia odpowiedniej szerokości biologicznej przy zębach z wkładami 
koronowo-korzeniowymi, zaplanowano w zębach szczęki wyko-
nanie zabiegu wydłużenia koron klinicznych przy zębach 14, 13, 
12, 11, 21, 22, 23, 25 z jednoczasowym odsłonięciem implantów 
w pozycji zębów 15, 24 i 26. Ze względu na odpowiednio szero-
kie pasmo dziąsła zrogowaciałego wydłużenie koron klinicznych 
można było wykonać przy pomocy gingiwektomii i osteoplastyki 
kości brzeżnej. 

 

Ryc. 15 – Zęby szczęki przed zabiegiem plastyki tkanek miękkich i twardych, widoczny nierówny przebieg linii dziąseł.
Ryc. 16 – Zintegrowany implant w pozycji 26 wraz z nowoutworzoną tkanką kostną po podniesieniu i augmentacji zatoki szczękowej 
lewej z dostępu bocznego. Stan po 6 miesiącach od implantacji. 

Ryc. 14 – Zdjęcie pantomograficzne wykonane zaraz po zabiegu implantacji wszczepów w poz. 15, 24, 26, 35 i 36 wraz z podniesieniem 
zatoki szczękowej lewej z dostępu bocznego i jej augmentacji materiałem typu ksenograft. 

ryc. 15 ryc. 16
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Kontrola RVG wykazała prawidłowe zintegrowanie wszczepów  
z kością po 6 miesiącach od implantacji. Implant w poz. 26, gdzie 
podnoszono i augmentowano zatokę szczękową był całkowicie 
otoczony nowopowstałą, w pełni wysyconą na RVG tkanką kostną 
(Ryc. 16)

Zabieg wykonano stosując znieczulenie miejscowe nasiękowe 
(artykaina z noradrenaliną 1:100.000, 3,6 ml). W pierwszej kolej-
ności poprowadzono cięcia uwalniające przez szczyt wyrostka 
(podążając śladem blizn poprzednich linii cięcia) oraz przy sąsia-
dujący zębach i odsłonięto implanty w poz. 15, 24. Skontrolowano 
stabilizację wtórną wszczepów, a następnie założono śruby goją-
ce, wykonując odpowiednią korektę dziąsła. Następnie wykonano 
gingiwoplastykę. Wyznaczono nową linię dziąseł poprzez popro-
wadzenie cięcia paramarginalnego (prostopadłego do osi zębów, 
po stronie przedsionkowej) skalpelem 15C w okolicy szyjek zębów 
w tych miejscach, gdzie zaplanowano korekty. Następnie wyko-

nano cięcia wewnątrzrowkowe i odwarstwiono płat kopertowy  
w zakresie wszystkich zębów szczęki oraz usunięto zbędne frag-
menty odciętego dziąsła. Następnie przeprowadzono dokładną 
weryfikację względem siebie położenia kości, korzeni zębów, 
planowanego przebiegu szlifu, z zachowaniem wymaganego 
pierścienia tkanek własnych korzenia na zębach z wkładami koro-
nowo-korzeniowymi oraz linii dziąseł. 

     

a

b

c

Ryc. 17 Miejsca, gdzie założono implanty oraz przebieg gir-
landy dziąsłowej w szczęce przed zabiegiem, a) strona prawa 
i miejsce implantacji w poz. 15, b) odcinek przedni 12-22, c) 
strona lewa i miejsce implantacji w poz. 24 i poz. 26). 

Ryc. 18 Pierwsza faza zabiegu – odsłonięcie implantów; a) 
poz. 15, b) poz. 24, c) poz. 26 – odsłonięcie tego wszczepu 
wykonano na końcu zabiegu.
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Wykonano zabieg ostektomii [9], czyli usunięcia fragmentów kości 
przy tych filarach, gdzie zauważono brak wymaganych ok. 3mm 
(przestrzeni biologicznej) w przewidywanym ułożeniu tkanki ko-
stnej względem dziąsła oraz przebiegu linii szlifu pod przyszłe 
korony, z zachowaniem wspomnianego pierścienia tkanek (min. 
1mm) od przejścia wkładu koronowo – korzeniowego w korzeń 
zęba. W niektórych miejscach wykonano również osteoplastykę 
[9], wycieniając delikatnie przebieg kości w okolicy przydziąsłowej. 
Szlif pod korony poprawiono pod koniec zabiegu, uzyskując sto-
pień protetyczny typu chamfer za pomocą odpowiednich wierteł 
[10]. Zreponowano płat i ustabilizowano go szwami węzełkowymi 
oraz materacowymi pionowymi w przestrzeniach międzyzębo-
wych (bez ucisku), a następnie zacementowano pracę tymcza-
sową, starannie usuwając nadmiary cementu (Ryc. 20 b i d). Na 
koniec odsłonięto implant w poz. 26, oraz po wykonaniu pomiaru 
stabilizacji wtórnej, założono śrubę gojącą i założono szew stabi-
lizujący.

Odpowiednie zaopatrzenie okolicy operowanej za pomocą 
szwów jest ważnym etapem, rzutującym na przebieg procesu 
gojenia oraz efekty zabiegu. Istotne jest dobre przygotowanie 
brzegów płata poprzez eliminację tkanki ziarninowej oraz wygła-
dzenie przebiegu wewnętrznej strony płata za pomocą nożyczek 
tkankowych. Widoczne powyżej zdjęcia (Ryc. 20) ukazują stan 
po zaopatrzeniu szwami okolicy operowanej. Celem osiągnięcia 
szybkiego, zgodnego biologicznie gojenia, oraz optymalnej higie-
ny rany, wskazane jest stosowanie szwów monofilamentowych 
o grubości 5.0 (w tym przypadku zastosowano szew nylonowy 
Atramat 5-0 na igle odwrotnie tnącej (reverse cut) 3/8 koła 12mm) 
oraz narzędzi do mikrochirurgii [11]. Po zakończonym zabiegu 

Ryc. 19 Druga faza zabiegu – plastyka tkanek miękkich  
i twardych według zaplanowanych i zrewidowanych śródza-
biegowo zasięgów, z poszanowaniem zasady zachowania 
przestrzeni biologicznej, a) prawa strona, b) – odcinek przed-
ni, c) – lewa strona. Odsłonięcie 26 wykonano na końcu za-
biegu. 

Ryc. 20 Końcowe etapy zabiegu plastyki tkanek miękkich 
i twardych oraz odsłonięcia implantów w szczęce. Stan po 
zabiegu, przed odsłonięciem implantu w poz. 26, a) konfi-
guracja tkanek i szycie od strony podniebiennej, b) założo-
ne uzupełnienie tymczasowe od strony podniebiennej, c) 
– konfiguracja tkanek i szycie od strony przedsionkowej, d) 
założone uzupełnienie tymczasowe od strony przedsionko-
wej, po zabiegu. 
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zacementowano uzupełnienie tymczasowe. Na rycinie powyżej 
(Ryc. 20 d) widać, jak zmienił się układ tkanek miękkich względem 
uzupełnienia tymczasowego po wykonaniu zabiegu, względem 
stanu wyjściowego. Na wszystkich filarach zaopatrzonych we 
wkłady koronowo–korzeniowe uzyskano pierścień z własnych 
tkanek zęba powyżej linii szlifu wynoszący przynajmniej 1mm, co 
jest niezbędne dla szczelności przyszłej odbudowy protetycznej. 
Przebieg linii dziąseł również uległ poprawie. Gojenie przebiegało 
bez powikłań. Po 10 dniach zdjęto szwy. 
Wykonano dobudowę bezpośrednią na wysokość startych zębów 
żuchwy w odcinku przednim, za pomocą kompozytu (Herculite 
A2, Kerr Dental), z wolnej ręki, stosując paski celuloidowe i sepa-
rację klinami, posiłkując się planem protetycznym (wax-upem). 
Pierwotnie planowano wykonanie w tym odcinku licówek cera-
micznych, jednak zęby nie były znacząco zniszczone i ich szlifo-
wanie okazało się zbędne. Być może leczenie licówkami zostanie 
wykonane w przyszłości. Za pomocą kompozytu udało uzyskać 
wysokość i kształt przednich zębów żuchwy, sprzyjający osiągnię-
ciu pożądanych prowadzeń na przyszłych uzupełnieniach szczęki.  

Szlif ostateczny, wyciski, rejestracja łukiem twa-
rzowym, rejestracja zwarcia, dobór koloru i fo-
todokumentacja

Po 6 tygodniach przystąpiono do wykonania szlifu ostatecznego 
zębów celem wykonania koron bezmetalowych na podbudowie 
z tlenku cyrkonu oraz koron na implantach. Następnie pobrano 
wyciski łuku górnego i dolnego metodą łyżki otwartej (standaro-
we łyżki jednorazowe plastikowe) stosując odpowiednie transfery 
wyciskowe systemu Dentium. Retrakcję na filarach własnych pa-
cjenta osiągnięto przy zastosowaniu techniki dwóch nitek, nić 000 
pozostawiono w kieszonce dziąsłowej na czas wycisku, zaś nić re-
trakcyjną 0 usunięto z kieszonki tuż przed jego wykonaniem. 
 

Wycisk został pobrany za pomocą masy silikonowej techniką 
jednoczasową dwuwarstwową (Bisico S1 + S4, Suhy). Wykona-
no rejestrację położenia szczęki oraz pozycji SSŻ za pomocą łuku 
twarzowego oraz pobrano rejestrat (kęsek) zwarciowy z wosku. 
Wykonano dokładną fotodokumentację etapu. Wraz z pacjen-
tem uzgodniono pożądany kolor uzupełnienia (Vita Classical B1/
A1, szyjki A2/A3 plus charakteryzacja, odcinek boczny A2/A3 plus 
charakteryzacja). Założono uzupełnienie tymczasowe, wykonane 
na podstawie diagnostycznego nawoskowania (opisano powy-
żej), dbając o gładkość powierzchni dodziąsłowej. Jest to szcze-
gólnie ważne, ponieważ niekontrolowany ucisk niedokładnie 
przygotowanej pracy tymczasowej na dziąsła, po pobraniu wy-

Ryc. 21 Stan po 6 tygodniach od plastyki tkanek miękkich i twardych w szczęce. Po zdjęciu uzupełnienia tymczasowego i oczyszczeniu. 
Filary przygotowane do szlifu ostatecznego. 

Ryc. 22 Etap pobierania wycisków do pracy ostatecznej, przy-
kręcone do implantów transfery wyciskowe do łyżki otwartej, 
a) w szczęce, b) w żuchwie.

b

a
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cisków do pracy ostatecznej, może spowodować regresję dziąsła 
i powstanie recesji dowierzchołkowo od planowanej linii szlifu, 
zaburzając estetykę pracy ostatecznej. Ważne jest wykonanie do-
kumentacji fotograficznej z założonymi uzupełnieniami tymcza-
sowymi (z uwzględnieniem całej twarzy, linii symetrii, uśmiechu, 
itp.) oraz wstępne uzgodnienie z pacjentem detali dotyczących 
pożądanego kształtu i wyglądu zębów w odniesieniu do pracy 
tymczasowej.  

Wykonanie pracy w pracowni, przymiarka,  
korekty.

Po przykręceniu analogów implantów, odlaniu wycisków, a na-
stępnie wykonaniu modeli dzielonych (wraz z maską dziąsłową), 
zamontowano je w artykulatorze Artex CT (Amann-Girrbach) we-
dług danych z łuku twarzowego, stosując ustawienia standardo-
we (kąt nachylenia drogi stawowej 300, kąt Benneta 100). W pre-
zentowanym przypadku klinicznym nie było potrzeby blokowania 
sąsiadujących koron na implantach w żuchwie (w poz.35 i 36). Dla 
wszystkich punktów na implantach dobrano tytanowe łączniki 
standardowe z antyrotacją o najniższym profilu dziąsłowym (Den-
tium). Następnie zeskanowano model i przy użyciu technologii 
CAD/CAM zaprojektowano oraz wykonano podbudowy z tlenku 
cyrkonu. Na kikuty oszlifowanych filarów wykonano czapki do ko-
ron, natomiast na łącznikach implantów wykonano podbudowy 
do prac przykręcanych z poziomu implantów. Niski profil dziąsła 
łączników tytanowych umożliwił zwiększenie udziału cyrkonowej 
podbudowy w powstałej koronie hybrydowej, co poprawia este-
tykę oraz dobrze rokuje względem estetyki nawet w przypadku 
potencjalnej przyszłej utraty przyczepu wraz z wiekiem pacjenta.
Warto zaznaczyć, że grubość napalanej na cyrkonie ceramiki ska-
leniowej nie powinna być zbyt duża (aby zminimalizować ryzy-
ko odpryskiwania ceramiki), co wymaga szczególnej staranności  
w planowaniu już na etapie podbudowy, stąd ogromna wartość 
kliniczna uzupełnień tymczasowych w oparciu o wax-up, na któ-
rych testuje się relacje zwarciowe, estetykę, kształty i inne parame-
try zębów, oraz uzyskuje się na tej podstawie akceptację pacjenta.  
     

Ryc. 23 Dalsze etapy przygotowawcze do wykonania uzu-
pełnień ostatecznych, a) rejestracja płaszczyzny łuku górne-
go względem stawów skroniowo-żuchwowych i podstawy 
czaszki za pomocą łuku twarzowego Artex (Amann Girrbach), 
b) jedno ze zdjęć służących do doboru koloru w odcinku bocz-
nym. Właściwe usytuowanie kolornika względem korony zęba 
do którego dobierany jest kolor.

Ryc. 24 Osadzenie modeli roboczych w artykulatorze Artex CT. Kolejne etapy, a) modele robocze przygotowane do zaartykułowania, b) 
model szczeki ustawiony w artykulatorze według ustawień z łuku twarzowego, wsparty na stoliku do artykulacji, c) moment przed zaarty-
kułowaniem modelu dolnego według rejestratu zwarciowego (kęska woskowego). 

b
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Warto również zaznaczyć, że korony na implantach znajdują się 
w odcinkach bocznych (funkcjonalnych). Obecność dziąsła zro-
gowaciałego w tych miejscach oraz jego odpowiednia szerokość, 
grubość i jakość stanowią podstawę długoczasowego sukcesu  
w utrzymaniu implantów. Kwestie estetyczne są w strefie funkcjo-
nalnej drugorzędne, szczególnie w żuchwie. W prezentowanym 
przypadku otoczenie tkanek miękkich wokół wszystkich implan-
tów zawierało dziąsło zrogowaciałe, jednak jego ilość i jakość 
może być niewystarczająca dla szczelności pierścienia dziąsłowe-
go wokół implantów w żuchwie. Pacjent został poinformowany  
o potrzebie wykonania przeszczepu dziąsła, jednak nie zgodził się 
na jego wykonanie w trakcie odsłonięcia implantów. W związku  
z tym podbudowa cyrkonowa została wykonana w taki sposób, 
aby przedłużyć strefę nielicowanego cyrkonu wyraźnie ok. 2-3 mm 
powyżej linii dziąseł, pozostawiając gładką, biologicznie przyjazną 
przestrzeń dla pełzającego przyczepu (creeping attachment) lub 
też umożliwiając wykonanie przeszczepu dziąsła w przyszłości, 
bez potrzeby wymiany koron na implantach. Na podbudowy  
z tlenku cyrkonu napalono ceramikę skaleniową (IPS e-max Ce-
ram, Ivoclar-Vivadent), stosując kolor główny B1 i A2, oraz war-
stwowe przejście ku szyjkom w kolor A3, plus charakteryzację. Wy-
konano przymiarkę w ustach pacjenta na etapie pierwszych paleń 
(tzw. surówki), a następnie po uwzględnieniu korekt wykończono, 
dbając o ciekawy wygląd pracy i jej naturalność. Tytanowe łączniki 
implantów zostały sklejone z cyrkonową podbudową w pracow-
ni protetycznej za pomocą cementu adhezyjnego RelyX U200 
(3M-ESPE). Tak uzyskane korony były gotowe do przykręcenia  
w ustach pacjenta z poziomu implantów. 

Ryc. 25 Kolejne etapy wykonania uzupełnienia ostatecznego  
w szczęce; a) – dobrane łączniki standardowe,  b) – wykona-
ne czapki i podbudowy cyrkonowe c) – pierwsze palenia ce-
ramiki wraz z maską dziąsłową, d) – praca przygotowana do 
przymiarki.

Ryc. 26 Kolejne etapy wykonania uzupełnienia ostatecznego 
w żuchwie; a) – dobrane łączniki standardowe, b) – wykonane 
czapki i podbudowy cyrkonowe
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Wszystkie wykonane korony, zarówno na zębach własnych, jak też 
na implantach cechowały się gładkim profilem wyłaniania, bra-
kiem nawisów i pełną biozgodnością. Ważne jest uzyskanie do-
brych punktów stycznych (w tym o charakterze płaszczyznowym 
między implantami), dzięki czemu pokarm nie będzie dostawał się 
do strefy dziąsła siodełkowatego, pozbawionego cechy rogowej. 
Ma to zasadnicze znaczenie dla długoczasowego sukcesu lecze-
nia implantoprotetycznego [11]. 
Uzupełnienia protetyczne bez ostatniej warstwy ceramiki licu-
jącej (glazury) przekazano z pracowni protetycznej do gabinetu 
stomatologicznego celem przymiarki w ustach pacjenta. Jest to 
ważny etap, szczególnie w przypadku złożonych rekonstrukcji 
protetycznych, bowiem pozwala ocenić poprawność wykona-
nych uzupełnień w warunkach klinicznych, z możliwością ich 
korekty. Odnotowano drobne niedoskonałości w odniesieniu do 
kształtu punktów stycznych oraz przebiegu granicy preparacji na 
wybranych filarach. Uwzględniono także uwagi pacjenta dotyczą-
ce charakteryzacji zębów i ich kształtu. Na podstawie pozyskanych 
podczas przymiarki informacji, w pracowni protetycznej uwzględ-
niono powyższe korekty i naniesiono ostatnią warstwę ceramiki 
- glazurę.

   
 

Ryc. 26 cd Kolejne etapy wykonania uzupełnienia ostatecz-
nego w żuchwie; c) – pierwsze palenia ceramiki wraz z maską 
dziąsłową, d) – praca przygotowana do przymiarki.

Ryc. 27 – Praca protetyczna na modelu roboczym. Widok en face. 

c

d

Ryc. 28 Praca protetyczna na modelu roboczym; a) – strona lewa, surówka napalona na cyrkonie, z maską dziąsłową, b) – strona prawa, 
surówka napalona na cyrkonie, z maską dziąsłową, c) – strona lewa, gotowe uzupełnienia, d) – strona prawa, gotowe uzupełnienia.
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Cementowanie, przykręcenie koron na implan-
tach.

Po przymiarce uzupełnień i uzyskaniu akceptacji pacjenta, za-
cementowano korony na zębach własnych, stosując procedurę 
adhezyjną systemu Panavia V5 (Kuraray Noritake) dla tlenku cyr-
konu. Ważne jest, aby cementować korony od linii pośrodkowej 
ku strefom dystalnym, maksymalnie po dwie korony, aby zdążyć 
z usunięciem nadmiarów cementu i oczyszczeniem punktów 
styku za pomocą nici. Korony na implantach przykręcono stosu-
jąc grzechotkę z kluczem dynamometrycznym z siłą ok. 30 Ncm.,  
a otwory zaślepiono uszczelniaczem teflonowym a następnie 
opatrunkiem czasowym na 14 dni. Wykonano delikatne korekty 
zwarciowe, uwzględniające wszelkie uwarunkowania dynamicz-
ne w ustach pacjenta. Po 14 dniach odbezpieczono otwory koron 
na implantach i powtórnie dokręcono śruby z siłą 30 Ncm. Otwory 
zaślepiono ostatecznie stosując uszczelniacz teflonowy oraz pro-
cedurę adhezyjną (kwas fluorowodorowy, silan, system wiążący, 
opaker kompozytowy, kompozyt właściwy Herculite dentin A2, 
Kerr Dental). Takie odroczone zabezpieczenie otworów z powtór-
nym dokręceniem pozwala w naszym mniemaniu na kontrolę 
przylegania łączników do platform po okresie adaptacji uzupeł-
nień w ustach pacjenta oraz ewentualne wprowadzenie korekt 
(wynikających z różnych względów). Praca została zaprojektowa-
na oraz wykonana z zachowaniem prowadzenia kłowego oraz 
grupowego prowadzenia siecznego przedniego. 

Ryc. 29 – Uzupełnienia protetyczne w końcowej fazie wykona-
nia; a) – korony na tlenku cyrkonu oraz dwie korony przykręca-
ne do implantów wraz ze śrubami mocującymi po sklejeniu  
z łącznikiem, b, c, d) – korony przykręcane z poziomu implan-
tów składające się z łącznika standardowego o profilu dziąsła 
1mm z antyrotacją, podbudowy cyrkonowej oraz licowane 
ceramiką skaleniową, wraz ze śrubami mocującymi. Stan po 
sklejeniu cementem adhezyjnym, przygotowane do monta-
żu. Strzałką oznaczono potrzebę korekty profilu wyłaniania na 
bardziej esowaty. 
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W fazie końcowej wykonano ponownie szynę relaksacyjną z pro-
wadzeniem kłowym na łuk dolny, celem zabezpieczenia uzupeł-
nień protetycznych przed skutkami działania parafunkcji oraz dal-
szej relaksacji układu stomatognatycznego. Wykonano kontrolne 
zdjęcie pantomograficzne po zakończeniu leczenia implantopro-
tetycznego (Ryc. 31) oraz poinformowano pacjenta o potrzebie 
wykonania zabiegu przeszczepu dziąsła w okolicy zęba 41. Opra-
cowano ostatecznie i wypełniono ubytki V klasy przy zębach 34 
i 43 (Activa BioActive Base/Liner (Pulpdent) + Herculite A2) oraz 
32 i 33 (Herculite A2). Rozpisano plan dalszych wizyt kontrolnych. 

Follow-up. 6 miesięcy później

Po upływie 6 miesięcy od zakończenia leczenia, jego efekty wyda-
ją się być stabilne. Gładkie powierzchnie dodziąsłowe uzupełnień 
cyrkonowych są biologicznie przyjazne tkankom miękkim i jeśli są 
prawidłowo wykonane oraz odpowiednio serwisowane (regular-
na higienizacja), umożliwiają utrzymanie dobrych efektów higie-
nicznych oraz stabilność przyzębia, zarówno na zębach własnych, 
jak też przy implantach (brak periimplantitis) przez długie lata. 
Gładka powierzchnia cyrkonu oraz ceramiki nie sprzyja odkładaniu 
się złogów nazębnych, co ułatwia utrzymanie dobrej higieny jamy 
ustnej nawet tym pacjentom, u których występowały wcześniej 
trudności w tej materii w obrębie własnego uzębienia, szczegól-
nie jeśli występowało wiele niedoskonałości i zachyłków dla agre-
gacji bakterii, gromadzenia się złogów, i liczne zachyłki jatrogen-
ne. Wskazane są wizyty higienizacyjne z odstępem maksymalnie 6 
miesięcy, najlepiej zaś co 3 miesiące. Kontrolne badanie periodon-
tologiczne wykazało brak patologicznych kieszonek przyzębnych 
(głębokość sondowania wynosiła przy wszystkich zębach do 3 
mm) oraz brak stanu zapalnego (BOP 8%). Odnotowano powolne 
napełzanie nabłonka (creeping attachment) na powierzchnię cyr-
konu podbudowy celowo nie pokrytego w strefie przydziąsłowej 
ceramiką na zębach 25, 35 i 36. Ta gładka cyrkonowa powierzch-
nia w strefie ok 1-2 mm powyżej linii dziąseł została pozostawiona 
celem utworzenia przestrzeni przyjaznej biologicznie pod kątem 
możliwości wykonania przeszczepu dziąsła w przyszłości (na co 
pacjent nie wyraził zgody wcześniej) bez zdejmowania lub po-
nownego wykonania uzupełnień protetycznych. Jednak uszczel-
nienie z tkanek miękkich uzyskane przy powyższych implantach 
okazało się wystarczające (obecność dziąsła zrogowaciałego) 
oraz wykazywało tendencję do bardzo korzystnego, samoistnego 
przyrostu na zgodnej biologicznie powierzchni.
Należy również odnotować niewielką utratę wysokości brodawki 
międzyzębowej w przestrzeni 21-22, jednak nie występują w tej 

Ryc. 30 – Uzupełnienia protetyczne zaraz po zacementowaniu 
oraz przykręceniu na implantach. a) – widok en face, b) – zęby  
w szczęce, c) – zęby w żuchwie, d) – odcinek boczny strona 
prawa, e) – odcinek boczny strona lewa. Zdjęcia wykonywane 
aparatem fotograficznym zabiegowym. 

Ryc. 31 – Zdjęcie kontrolne pantomograficzne po zakończe-
niu leczenia implantoprotetycznego. 
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okolicy żadne cechy zapalenia dziąseł, a obraz kliniczny wydaje 
się być stabilny (brak istotnej progresji utraty dziąsła w ciągu 6 
miesięcy). Ponadto odnotowano niewielki odprysk ceramiki na 
powierzchni licowej zęba 24, który jest ledwie widoczny i nie ma  
w momencie badania implikacji klinicznych. Ponieważ pacjent 
wykazywał przed rozpoczęciem leczenia parafunkcje, zdecydo-

Ryc. 32 – Stan uzębienia przed rozpoczęciem leczenia, widok en face.
Ryc. 33 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Widok en face. Ubytki przyszyjkowe zo-
stały opracowane i wypełnione. Dzień wcześniej wykonano wizytę higienizacyjną. Przy zębie 41 widoczny defekt dziąsła (recesja), wymaga 
zabiegu przeszczepu dziąsła. Niewielka utrata wysokości brodawki dziąsłowej między zębami 21 – 22.

Ryc. 34 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. 
a) strona prawa uzębienia, b) strona lewa uzębienia.  Widoczny przyrost przyczepu tzw. pełzający przyczep (creeping attachment) na gład-
kiej powierzchni nielicowanego cyrkonu podbudowy zębów 26, 35 i 36. Pacjentowi nie przeszkadza widoczny biały kolor podbudowy.  

a b

c d

wano się na wykonanie całkowicie nowej szyny relaksacyjnej  
z prowadzeniem kłowym na łuk dolny, dostosowanej do założo-
nych uzupełnień protetycznych. Pacjent otrzymał zalecenie użyt-
kować szynę w nocy. Po 3 miesiącach zalecono kontrolę stopnia 
atrycji powierzchni zgryzowej szyny celem oceny dalszej obecno-
ści ewentualnych parafunkcji.       

ryc. 32

ryc. 33
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Pomimo, że pacjent nadal pali papierosy (mimo usilnych prób na-
kłonienia do rzucenia nałogu), sytuacja przyzębia wydaje się sta-
bilna. Po sondowaniu zgłębnikiem periodontologicznym stwier-
dzono, że nie występują kieszonki patologiczne (4mm i powyżej), 
a przyczep dziąsła zrogowaciałego wokół koron na implantach 
jest ciągły i stabilny. Brak cech zapalenia dziąseł i przyzębia. Uzy-
skane prowadzenia w ruchach bocznych oraz przednich wydają 
się satysfakcjonujące i w pewnym stopniu zabezpieczają przed 
uszkodzeniami same uzupełnienia protetyczne, jak również są 

dobrze akceptowane przez cały układ stomatognatyczny. Należy 
kontrolować stopień atrycji dobudowanych materiałem kompo-
zytowym zębów dolnych i w razie potrzeb wykonać dobudowę 
powtórnie, co jednak wydaje się mało problematyczne. Szyna 
relaksacyjna, o ile będzie konsekwentnie użytkowana przez pa-
cjenta, również zabezpiecza w pewien sposób rekonstrukcje pro-
tetyczne przed zniszczeniem oraz pozwala kontrolować i łagodzić 
objawy parafunkcji.   
 

Ryc. 35 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. 
a) zęby szczęki, b) zęby żuchwy.

Ryc. 37 – Kontrola stanu jamy ustnej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Zdjęcia twarzy a) – w rozwierakach, b) – 
swobodny uśmiech, c) – szeroki uśmiech.

Ryc. 36 – Kontrola uzupełnień 6 miesięcy po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. a) – maksymalne zaguzkowanie, b) prowa-
dzenie przednie sieczne grupowe, c) prowadzenie boczne kłowe po stronie prawej, d) prowadzenie boczne kłowe po stronie lewej. Do 
niewielkiej poprawy (dobudowy) ząb 32.
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Dyskusja

Rozległe rekonstrukcje protetyczne w oparciu o zęby własne oraz 
implanty wymagają dokładnego planowania oraz wieloetapowe-
go, długotrwałego i często kosztownego leczenia. Takie leczenie 
od początku wymaga właściwej kwalifikacji pacjenta, bowiem 
powinien on już na samym początku wykazywać się silną moty-
wacją i być w pełni przekonany co do słuszności terapii oraz jej 
przebiegu. Aby osiągnąć a następnie utrzymać dobry efekt final-
ny należy połączyć względy funkcjonalne, estetyczne oraz higie-
niczne, co pozwoli na długoczasowe funkcjonowanie uzupełnień  
w ustach pacjenta. Opisane tutaj leczenie pacjenta przeprowa-
dzono w trakcie 10 miesięcy. W tym czasie pacjent znacząco po-
prawił nawyki higieniczne, stosował się do zaleceń, jak również 
konsekwentnie zgłaszał się na kolejne wizyty, których było ponad 
30. Fakt ten uświadamia, że nie każdy pacjent może wykazywać się 
dostatecznie silną determinacją i zaangażowaniem lub też nie być 
świadomym ilości pracy jaka musi być wykonana, aby osiągnąć 
pożądany efekt finalny leczenia. Dlatego rolą lekarza prowadzące-
go jest rzeczowo nakreślić plan działania, jego ramy czasowe oraz 
przewidywane koszty i nakład pracy, co często jest trudne [12]. 
W opisywanym przypadku niestety nie udało się wyeliminować, 
a jedynie ograniczyć nałóg palenia papierosów, nad czym ubo-
lewamy. 
Przed rozpoczęciem leczenia niezbędne jest wykonanie aktualne-
go zdjęcia pantomograficznego, odpowiednio dobrej jakości, co 
umożliwia wstępne planowanie. Wskazane jest posiadanie modeli 
orientacyjnych w formie gipsowej lub cyfrowej, jak również kom-
pletu zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym dokumentują-

cych sytuację w jamie ustnej pacjenta przed leczeniem [4,6]. Zło-
żone leczenie zniszczonego uzębienia należy rozpocząć od oceny 
przydatności zębów oraz korzeni zębów pacjenta do odbudowy. 
Nawet duży stopień destrukcji tkanek zęba w wyniku próchnicy 
w strefie naddziąsłowej nie dyskwalifikuje go jednoznacznie do 
odbudowy. Warunkiem jest możliwość wykonania prawidłowego 
leczenia kanałowego takiego korzenia i jego odbudowa za pomo-
cą wkładu koronowo–korzeniowego, a następnie korony prote-
tycznej. Przewaga zębów własnych nad implantami polega mię-
dzy innymi na dużej adaptacji tkanek przyzębia do zmieniających 
się warunków kostnych w sąsiedztwie zębów naturalnych, co nie 
następuje przy implantach. Dzięki temu zjawisko fizjologicznego 
zaniku kości wyrostka zębodołowego (ok. 0,1-0,2 mm / rok od ok. 
20 roku życia), [13], jest kompensowane przez adaptację przyzę-
bia, manifestując się wydłużeniem koron klinicznych względem 
koron anatomicznych przy braku cech zapalenia dziąseł i przyzę-
bia (przy zachowaniu optymalnej higieny). Bardzo istotną kwestią 
jest również propriocepcja, czyli w dużym uproszczeniu zjawisko 
odbierania bodźców z receptorów przyzębia występujących  
w obrębie ozębnej zębów naturalnych oraz podświadome i na-
tychmiastowe sprzężenie tego układu z neuronami efektorowymi 
mięśni żucia [1,14], prowadzące do ich natychmiastowego roz-
luźnienia, co w przypadku zaistnienia zbyt dużego nacisku, np. na 
twardy element pokarmu lub ciało obce, może uchronić zęby (lub 
uzupełnienia protetyczne) przed uszkodzeniami. Przy implantach 
brak jest propriocepcji z ozębnej (której nie ma), co może skutko-
wać zbyt silnym nagryzaniem przez pacjenta twardych elementów 
pożywienia, bez informacji zwrotnej o sile nacisku, prowadząc do 
uszkodzeń na różnym poziomie (biologicznych lub materiało-
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wych). Dlatego, o ile to tylko możliwe, należy starać się zachować 
uzębienie własne pacjenta, mając oczywiście na uwadze ryzyko 
pęknięcia korzeni zaopatrzonych wkładami koronowo - korzenio-
wymi w ramach użytkowania uzupełnień protetycznych przez pa-
cjenta. 
Jeśli leczenie uwzględnia implantację wszczepów lub inne za-
biegi okołoimplantologiczne (np. podniesienie zatoki szczękowej  
i augmentację, jak w opisywanym przypadku) niezbędne jest do-
kładne planowanie zabiegu chirurgicznego w oparciu o badanie 
tomografii wiązki stożkowej (CBCT), zaś brak tego badania może 
być traktowany jako błąd w przypadku ewentualnych powikłań  
i roszczeń [15]. Warto również przygotować protokół zabiegu 
chirurgicznego zawierający przekroje (warstwy) z badania CBCT  
w miejscach planowanej implantacji wraz z opisem oraz parame-
trami wstępnie dobranych implantów oraz uwagami dotyczący-
mi innych działań (np. augmentacja kości lub tkanek miękkich, 
założenie membrany zaporowej).
Przed rozpoczęciem leczenia należy przygotować jego plan,  
w którym wyszczególnione zostaną etapy wraz z kosztorysem 
oraz przewidywanym czasem potrzebnym na realizację. Nie-
zbędne jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta po dokładnym  
i wnikliwym wyjaśnieniu wszelkich jego wątpliwości, na co war-
to przeznaczyć osobną wizytę. Wskazane jest zawarcie pisemnej 
umowy na leczenie. Należy również podkreślić, że wszystkie za-
biegi cząstkowe wykonywane u pacjenta, pomimo wcześniejszej 
akceptacji ogólnego planu leczenia, wymagają pisemnej zgody 
na odpowiednim formularzu w dniu ich wykonania i przed ich 
rozpoczęciem [16]. 
Przed rozpoczęciem działań chirurgicznych, poza zebraniem do-

kładnego wywiadu lekarskiego i stomatologicznego, niezbędna 
jest wnikliwa ocena stanu zdrowia pacjenta oraz wskazane jest 
posiadanie aktualnych badań krwi (morfologia z rozmazem oraz 
poziom glukozy lub hemoglobiny glikolowanej). Warto rozsze-
rzyć zakres badań o OB, INR, poziom hormonów tarczycy, po-
ziom Witaminy D3, frakcje lipidowe, CRP oraz opcjonalnie bada-
nie moczu, lub inne, zależnie od chorób ogólnych, przy których 
obecności może być również wskazana konsultacja z lekarzem 
prowadzącym i ewentualne przygotowanie do zabiegu (np. pa-
cjenci poddani terapii przeciwzakrzepowej). Przeciwwskazaniem 
do implantacji może być terapia lekami z grupy bisfosfonianów, 
wpływającymi na metabolizm kostny (stosowane w leczeniu m.in. 
niektórych nowotworów oraz osteoporozy), [17].  
Etap przygotowawczy powinien obejmować profesjonalne zabie-
gi higienizacyjne poprzedzone badaniem periodontologicznym  
z oceną wskaźników płytki, krwawienia i odnotowaniem głęboko-
ści sondowania i recesji dziąsłowych. W przypadku braku optymal-
nej higieny pacjent powinien zostać zmotywowany i dokładnie 
poinstruowany jakie techniki i produkty do higieny powinny być 
przez niego stosowane. U większości pacjentów korekty wymaga 
higiena w obrębie przestrzeni międzyzębowych. W tym celu pa-
cjent powinien mieć zalecone stosowanie nici dentystycznej lub 
szczoteczki międzyzębowej po szczegółowej demonstracji tech-
niki na modelu oraz w ustach pacjenta. Optymalne higiena jamy 
ustnej jest gwarantem zdrowych dziąseł pozbawionych stanu 
zapalnego i stabilnego położenia tkanek przyzębia zarówno przy 
zębach własnych, jak i przy implantach.
W przypadku zębów zaopatrzonych we wkłady koronowo–korze-
niowe niezbędne jest uzyskanie pierścienia tkanek własnych zęba 
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dowierzchołkowo od połączenia korzenia z wkładem. Dzięki temu 
zasięg brzegu przyszłej korony nie przebiega na granicy tkanka 
korzenia – wkład, co może między innymi powodować nieszczel-
ność i rozwój próchnicy wtórnej [8]. W opisanym przypadku zde-
cydowano się na zabieg gingiwoplastyki z osteoplastyką w odcin-
ku 14 - 25, celem wydłużenia koron klinicznych wybranych zębów 
(uzyskanie pierścienia tkanek własnych dokoronowo od wkładów) 
oraz jednoczasową korektę osi horyzontalnej linii dziąseł, która 
pierwotnie była zaburzona. Zabieg wykonuje się współcześnie 
bez cięć bocznych jedynie poprzez cięcia poziome paramarginal-
ne zewnętrzne i wewnątrzrowkowe, co umożliwia szybkie gojenie 
i minimalizuje ryzyko nieplanowanej utraty przyczepu [7, 13, 18]. 
Uwidocznienie kości oraz korzeni zębów w tej technice daje moż-
liwość dokładnego zaprojektowania i plastyki kości oraz tkanek 
miękkich, jak również poprowadzenia linii szlifu zębów (czyli prze-
biegu przyszłej korony protetycznej) z zachowaniem przestrzeni 
biologicznej, wynoszącej ok. 3mm od brzegu kości do linii szlifu 
(przyszłej korony). Dzięki temu jednocześnie możliwa jest korekta 
estetyki (linii horyzontalnej zębów górnych w odcinku przednim) 
oraz stworzenie przyjaznej biologicznie, przewidywalnej konfigu-
racji tkanek miękkich wokół przyszłych koron. Zabieg ten wykona-
no jednoczasowo wraz z odsłonięciem wszczepów. Możliwe jest 
również wykonanie jednoczasowo przeszczepu dziąsła, co w tym 
przypadku nie było wymagane.  
Bardzo istotne dla długoczasowej szczelności odbudowy na im-
plancie jest uzyskanie właściwego połączenia tkanek miękkich  
z łącznikiem hybrydowym, czyli z jego tytanową podbudową (np. 
łącznikiem implantu) oraz strukturą nośną wykonaną z biozgod-
nego tlenku cyrkonu. Gładki profil wyłaniania oraz brak jakichkol-
wiek nawisów wynikających z łączenia poszczególnych materia-
łów lub licowania powierzchni cyrkonu ceramiką skaleniową jest 
warunkiem funkcjonowania przyjaznej biologicznie przestrzeni 
wokół implantu, a co za tym idzie sprzyja powstaniu szczelnego 
korka nabłonkowo-łącznotkankowego, stawiającego skutecz-
ny opór resztkom pokarmu oraz mikro-urazom mechanicznym  
w strefie przydziąsłowej. Pozwala to zapobiegać rozwojowi zapa-
lenia okołowszczepowego w przyszłości [11].
Jednym z najważniejszych elementów na poziomie protetycz-
nym, który rzutuje na długoczasowy efekt leczenia, jest właściwy 
punkt styczny. Jego zachowanie lub odtworzenie, jak również 
charakter, mają kolosalne znaczenie, bowiem w strefie dziąsła 
siodełkowatego nabłonek ma charakter nierogowaciejący i jest 
szczególnie podatny na urazy mechaniczne oraz negatywne od-
działywanie zalegającego pokarmu [13]. Dlatego punkty styczne 
muszą być ścisłe. Ponadto brodawka dziąsłowa powinna przyle-
gać do powierzchni zębów (lub koron protetycznych) aż do same-
go punktu stycznego, wypełniając szczelnie całą przestrzeń mię-
dzy koronami. Dzięki temu nie dochodzi do przedostawania się 
resztek pokarmu w obręb dziąsła siodełkowatego. Między dwoma 
koronami wspartymi na zębach własnych pacjenta wysokość bro-
dawki dziąsłowej jest zazwyczaj stabilna (jeśli nie występują cechy 
zapalenia przyzębia i inne problemy periodontologiczne oraz jeśli 
brodawka nie została wcześniej utracona z różnych względów). 
Jeśli brodawka dziąsłowa wypełnia przestrzeń między zębem wła-
snym a koroną na implancie, wówczas również często jest ona za-
chowana. Najmniej korzystna sytuacja występuje między dwoma 
koronami osadzonymi na implantach. Wówczas brodawka jest za-
zwyczaj bardzo niska albo nie ma jej wcale, co rzutuje na potrzebę 
takiego zaprojektowania i wykonania uzupełnień protetycznych, 

aby punkt styczny był umiejscowiony bardziej dowierzchołkowo 
i miał charakter płaszczyznowy. Niezbędne jest jednak zachowa-
nie niewielkiej wolnej przestrzeni w okolicy przydziąsłowej, aby 
umożliwić zachowanie higieny przestrzeni międzyzębowej (do-
stęp dla odpowiednio dobranej szczoteczki międzyzębowej i nici 
dentystycznych), [19]. 
Uzupełnienia stałe wsparte na implantach posiadających gwint 
wewnętrzny dla śruby mocującej elementy protetyczne mogą 
być wykonywane na różne sposoby. Z praktycznego punktu wi-
dzenia, szeroko stosowany jest podział na prace cementowane 
i przykręcane. Jest to pewne uproszczenie, bowiem w pracach 
cementowanych również dokonuje się przykręcenia łącznika 
protetycznego do implantu, a następnie cementuje się koronę 
protetyczną. Takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko wtłoczenia 
resztek cementu pod dziąsło i ich retencji, co może prowadzić do 
powstania zapaleń okołowszczepowych (periimplantitis). Z kolei 
korony przykręcane w całości (z poziomu implantów) posiadają 
na powierzchni zgryzowej otwór, przez który dokręca się śrubę 
protetyczną z pominięciem cementowania (sklejenie łącznika 
z koroną odbywa się zazwyczaj w pracowni protetycznej). Takie 
rozwiązanie całkowicie eliminuje ryzyko retencji resztek cementu 
w przestrzeni poddziąsłowej. Wymaga to jednak takiego pozycjo-
nowania implantu, aby oś gwintu wewnętrznego dla śruby prote-
tycznej przechodziła przez powierzchnie zgryzową (lub językową 
w zębach przednich). Możliwe jest osiągnięcie pewnej korekty 
osi poprzez zastosowanie śrub z przekierowaniem kierunku, jed-
nak tylko w pewnym zakresie. W przypadku korony przykręcanej  
z poziomu implantu możliwy jest dostęp i ewentualne powtór-
ne dokręcenie na kolejnych wizytach po jej osadzeniu. Minusem 
jest mniejsza estetyka uzupełnień, ponieważ docelowe zaślepie-
nie otworu dostępowego wykonuje się za pomocą teflonu oraz 
kompozytu, który po pewnym czasie może ulec przebarwieniu. 
Z klinicznego punktu widzenia takie rozwiązanie jest jednak ko-
rzystne, ponieważ dostęp do śruby protetycznej jest możliwy  
w każdym momencie użytkowania uzupełnienia, poprzez usu-
nięcie kompozytu bez istotnego ryzyka uszkodzenia korony pro-
tetycznej (co ma miejsce w przypadku koron cementowanych  
w ustach pacjenta), [11, 18]. W opisywanym przypadku wszystkie 
korony były przykręcane z poziomu implantów, a sklejenie łącz-
ników ze strukturą cyrkonu wykonano w pracowni protetycznej.       
Właściwej jakości uzupełnienia protetyczne wsparte na implan-
tach predysponują do wieloletniego, bezproblemowego użyt-
kowania, podczas gdy błędy w wykonaniu tego typu uzupełnień 
potrafią skutkować rozwojem periimplantitis w ciągu zaledwie 
2-5 lat [20]. Ważne jest posiadanie zbilansowanego zgryzowo 
podparcia w obrębie antagonistycznych kontaktów (na zębach 
oraz implantach) przynajmniej do pierwszych zębów trzonowych 
włącznie [21]. 
Kolejnym istotnym elementem rzutującym na długoczasowe 
funkcjonowanie w przypadku uzupełnień wspartych na implan-
tach jest obecność strefy dziąsła przyczepionego wokół implan-
tów, jej szerokość oraz grubość i jakość komponenty dziąsłowej 
(w tym obecność tkanki łącznej w strukturze dziąsła). Jeżeli brak 
jest strefy dziąsła przyczepionego, występuje wysokie ryzyko 
przedostawania się resztek pokarmu do kieszonki dziąsłowej przy 
implancie, a w konsekwencji przełamanie bariery nabłonka i tkan-
ki łącznej, oraz zasiedlenie szorstkiej powierzchni implantu przez 
bakterie, co doprowadzi do rozwoju zapaleń okołowszczepo-
wych (periimplantitis) o różnej dynamice. Problem ten szczegól-
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nie często manifestuje się w odcinkach bocznych żuchwy, gdzie 
intensywnie oddziałują siły związane z obecnością przyczepów 
mięśni policzkowych [22].   
Warto również zdawać sobie sprawę, że po zakończeniu tak roz-
ległego leczenia implantoprotetycznego należy otoczyć pacjenta 
profesjonalną opieką stomatologiczną praktycznie do końca ży-
cia [23] i w razie powikłań, które często ujawniają się z biegiem 
lat, umieć je skutecznie leczyć. Dlatego w powyższej pracy tak 
duży nacisk został położony na poprawne wykonanie uzupełnień 
protetycznych względem przyzębia oraz tkanek miękkich wokół 
implantów, co jest domeną periodontologii. Wiedza z zakresu 
tej specjalności wydaje się bowiem mieć kluczowe znaczenie  
w praktycznej opiece nad pacjentem po zakończeniu (często spek-
takularnego) leczenia implantoprotetycznego. Bardzo ważna jest 
również edukacja pacjenta względem codziennej higieny użytko-
wanych uzupełnień, uwzględniająca poza odpowiednim szczot-
kowaniem również stosowanie szczoteczek międzyzębowych, 
nici dentystycznych oraz irrygatora. Według Zuhra i Hurzelera [11] 
uzupełnienia protetyczne oraz implantoprotetyczne powinny być 
tak projektowane, aby przede wszystkim były oczyszczalne dla 
pacjenta, to znaczy, aby mógł on usunąć samodzielnie płytkę na-
zębną z każdej powierzchni, która jest narażona na jej odkładanie. 
Zasadnicze znaczenie ma również regularna kontrola w gabinecie 
stomatologicznym oraz zabiegi z zakresu higieny profesjonalnej. 
Za sukces należy uznać poprawne funkcjonowanie rekonstrukcji 

implantoprotetycznych przez długie lata, z możliwością ich póź-
niejszej adaptacji do zmieniających się w sposób nieunikniony  
z wiekiem warunków w jamie ustnej pacjenta. 
Na koniec warto podkreślić, że ogromny wysiłek zarówno całego 
zespołu prowadzącego leczenie, jak i pacjenta, w toku tak dłu-
giego i wieloetapowego leczenia, po jego zakończeniu staje się 
źródłem ogromnej satysfakcji, szczególnie jeśli uda się połączyć 
sukces na polu funkcjonalnym, estetycznym i biologiczno-higie-
nicznym, a także utrzymać go przez długi czas. Nie bez znaczenia 
jest wizerunkowy charakter tak rozległej rekonstrukcji, która, jeśli 
jest udana, staje się doskonałym źródłem promocji dla wszyst-
kich osób w nią zaangażowanych. Dokładne dokumentowanie 
poszczególnych etapów leczenia za pomocą aparatu fotograficz-
nego umożliwia również retrospektywną weryfikację podjętych 
działań, co pozwala rewidować oraz doskonalić umiejętności 
zarówno na poziomie lekarskim, jak i technicznym. Kluczem do 
sukcesu w implantoprotetyce jest naszym zdaniem dobra, part-
nerska współpraca oraz wspólny rozwój lekarza i technika stoma-
tologicznego, poparte znajomością i wzajemnym zrozumieniem 
możliwości oraz ograniczeń, jakie dają te uzupełniające się dzie-
dziny stomatologii oraz wspólne dążenie do jakże nieosiągalnej 
perfekcji.  
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