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Wstęp
Układ stomatognatyczny jest całością morfologiczno-czynno-
ściowa będącą w równowadze. [1]. Kiedy zostanie zaburzona ta 
harmonia w wyniku uszkodzeń zębów, ich utraty częściowej lub 
całkowitej, zmiany następują na poziomie pozostałych zębów, 
kości, mięśni czy stawów.  Utrata choćby kilku zębów zwłaszcza 
w odcinku bocznym oraz niezaopatrzenie braków odpowiednio 
wcześnie doprowadza do przemieszczenia, przechylenia lub star-
cia patologicznego zębów, a co za tym idzie do obniżenia wyso-
kości zwarcia. [2] 

Streszczenie

W artykule przedstawiono przypadek leczenia implan-
toprotetycznego pacjenta z brakami międzyzębowymi 
w szczęce oraz starciem patologicznym zębów przed-
nich w szczęce i żuchwie. Zastosowane leczenie miało 
na celu odtworzenia ciągłości łuków zębowych, popra-
wę warunków okluzyjnych oraz estetyki uśmiechu. 

Abstract

The article describes a case of implantoprosthetic 
treatment of a patient with interdentally saddle of the 
maxilla and pathological wearing of incisors in the up-
per and lower jaw. The aim of treatment was recon-
struction dental arch, improvement of occlusion and 
aesthetic.

Istotnym elementem w terapii okluzyjnej jest dokładne zaplano-
wanie leczenia. Wg Okesona są dwie zasady: najprostsze leczenie 
zapewniające cel terapeutyczny jest najlepsze oraz dopóki lekarz 
nie jest wstanie przedstawić wizualnie końcowego efektu lecze-
nia, nie powinien przystępować do leczenia. Dotyczy to zwłaszcza 
wieloetapowych terapii. [3,4] 
Celem niniejszej pracy jest również pokazanie jak ważna jest inter-
dyscyplinarna współpraca między lekarzami różnych specjalności. 
Dzięki temu można zaproponować pacjentowi pełen wachlarz 
możliwości dostępnych we współczesnej stomatologii. 

IMPLANTOLOGIA
W PRAKTYCE
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Opis przypadku

Pacjent, lat 45, zgłosił się do gabinetu w celu poprawy estetyki 
swoich zębów. Na podstawie wywiadu, badania klinicznego, zdję-
cia pantomograficznego oraz zdjęć wewnątrzustnych stwierdzo-
no ubytki próchnicowe i nieszczelne wypełnienia w kilku zębach.
(ryc. 1, 2, 3,4) Dwa zęby zakwalifikowano do usunięcia z powodu 
rozległego zniszczenia uniemożliwiającego ich odbudowę oraz 
braki zębowe. Pacjent ogólnie zdrowy, nie zgłaszał żadnych do-
legliwości.
W pierwszym etapie, w ramach przygotowania pacjent przeszedł 
zabieg higienizacyjny z instruktażem higieny jamy ustnej. Wyle-
czone zostały zęby z ubytkami próchnicowymi, w zębach 12, 
21,22 konieczne było  leczenie kanałowe. Usunięto korzenie zę-

bów 14, 24.
Po etapie przygotowawczym została wykonana tomografia stoż-
kowa szczęki (CBCT) w celu oceny możliwosci implantacji braków 
zębowych po obu stronach. Po wykonaniu pełnej diagnostyki 
zaproponowano pacjentowi plan leczenia, żeby lepiej zwizuali-
zować efekt końcowy  oraz zmotywować pacjenta do podjęcia 
leczenia wykonano symulację w programie DS0D oraz mock –
up.(ryc. 5,6)

Ryc.1 pantomogram przed leczeniem
Ryc.2 stan ptrzed leczeniem starte brzegi sieczne
Ryc.3 stan przed leczeniem
Ryc.4 stan przed leczeniem

Ryc.5 mock – up
Ryc.6 mock – up

ryc. 1

ryc. 2 ryc. 3 ryc. 4

ryc. 5 ryc. 6

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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Plan	leczenia	zakładał:
1. implantację w pozycji 14,16, 24,26 z podniesieniem zatok 

szczękowych
2. nadbudowa startych brzegów  siecznych zębów 33-34 ma-

teriałem kompozytowym na podstawie wax – up
3. wykonanie koron całoceramicznych na zębach 13-23, mostu 

na implantach 14-16, koron na implantach 24, 26
4. zabezpieczenie zębów szyną relaksacyjną (5-10)

Po uzyskaniu akceptacji powyższego planu leczenia przystąpiono 
do implantacji z podniesieniem zatoki po stronie prawej, następ-
nie po stronie lewej. W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym 
do otworu podoczodołowego oraz podniebiennego (Citocartin 
100) wykonano cięcie na szczycie wyrostka w miejscu braków 
zębowych. Wykonano pionowe cięcia uwalniające w okolicy kła 
oraz drugiego trzonowca. Po elewacji i plastyce płata wykonano 
okienko kostne w przedniej ścianie zatoki szczękowej. Kolejnym 
etapem zabiegu była elewacja błony śluzowej zatoki szczękowej. 
Stwierdzono prawidłowe ruchy oddechowe. Błona śluzowa zosta-
ła zabezpieczona membraną kolagenową, następnie przeprowa-
dzono augmentację pionową z wykorzystaniem mieszaniny kości 

allogennej oraz xennogennej. W dalszej części zabiegu przepro-
wadzono implantację w zaplanowanej pozycji protetycznej oraz 
augmentację przedsionkową. Szycie rany zakończyło zabieg. Ana-
logicznie wykonano zabieg po stronie lewej. Zasosowano imlan-
ty Zimmer w pozycji 14- śr. 3,7mm dł. 10mm, 16- śr. 4,1 mm dł. 
11,5mm, 24,26- śr. 3,7 mm, dł. 11,5mm(11-15)
W okresie osteointegracji implantów przeprowadzono odbu-
dowę siekaczy i kłów w żuchwie. W tym celu zlecono pracowni 
technicznej wykonanie wax-upu. (ryc.7) Wykorzystując indeks 
silikonowy nadbudowano starte brzegi sieczne materiałem kom-
pozytowym.(16-22)
W kolejnym etapie odsłonięto implanty z dopoliczkowym przesu-
nięciem płata. Wykonując  płat dzielony, dokręcono śruby gojące. 
Gojenie przebiegało prawidłowo.
Po kilku tygodniach przystąpiono do szlifowania zębów od 13 do 
23 pod korony całoceramiczne. Zęby leczone kanałowo odbudo-
wano wkładami z włókna szklanego. Pobrano wyciski precyzyjne 
pod korony wraz z transferami dokręconymi do implantów, wy-
cisk łuku przeciwstawnego oraz zarejestrowano zwarcie. Dobrano 
kolor przyszłych prac protetycznych.
Na kolejnej wizycie zacementowano korony całoceramiczne oraz 
przykręcono prace imlantoprotetyczne z siłą 30 N/cm. Ostatecz-
nie pacjent został zapatrzony szyną relaksacyjną w celu ochrony  
i odciążenia zębów i uzupełnień protetycznych.(23,24)

Wnioski

Zaprezentowane leczenie pozwoliło na przywrócenie prawidło-
wej wysokości zwarcia, stabilnych kontaktów zwarciowych oraz 
spowodowało znaczną poprawę estetyki uśmiechu pacjenta. (ryc. 
8,9,10,11)

Ryc.7 nadbudowa kompozytowa siekaczy dolnych 

Ryc.8 stan po leczeniu w szczęce
Ryc.9 stan po leczeniu zęby w zwarciu
Ryc.10 stan po leczeniu
Ryc.11 pantomogram po leczeniu

ryc. 8 ryc. 9 ryc. 10

ryc. 11
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