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PLANOWANIE
W IMPLANTOLOGII
Cyfrowy świat, nowoczesne technologie otaczają nas w codzien-

nym życiu. Nikogo nie dziwi dom, gdzie zamki otwiera się smartfonem, temperaturę powietrza ustala się w aplikacji, a podczas

naszych wakacji nad bezpieczeństwem czuwa zdalny monitoring.

Cyfrowa stomatologia, a w szczególności cyfrowa implantologia,
jako zabiegi wykonywane przy pomocy szablonów chirurgicznych, dają z pewnością poczucie przewidywalności, bezpieczeń-

stwa i świadomość wykorzystywania nowej technologii w pracy

z pacjentem. Dzięki zastosowaniu szablonów hasło „imlantologia
sterowana protetyką” nabiera nowego wymiaru [1]. Ważnym

aspektem procesu leczenia pacjenta z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych jest również to, że niejako w procesie pla-

nowania szablonu wykonujemy zabieg na komputerze [2]. Dzięki
temu jesteśmy lepiej przygotowani do przeprowadzenia realnej

procedury. Na przykładzie własnym chcę przedstawić implantologię w oparciu o planowanie i wykorzystanie szablonów w codziennej praktyce.

Jeszcze niedawno wykonanie szablonu łączyło się ze sporym wydatkiem, przez co w niewielkich zabiegach były one pomijane,
aby nie obciążać pacjenta dodatkowymi kosztami. Wszechobecne

oprogramowanie do planowania docelowej pozycji zęba i implantu oraz szeroka dostępność drukarek 3D w akceptowalnej cenie

sprawiły, że szablon jest nieodłącznym elementem każdego zabiegu implantologicznego jaki przeprowadzam. Pozwala to w maksymalnej ilości przypadków planować przykręcane rekonstrukcje
protetyczne oraz wykorzystywać istniejące warunki kostne i unikać

niepotrzebnych zabiegów regeneracyjnych [3,4]. W zależności od

ryc. 1

sposobu osadzenia wyróżniamy szablony oparte na:

Moją pracę z szablonami chciałbym opisać na podstawie dwóch

2.

W pierwszym korzystałem zarówno z szablonu wykonanego na

1.

kości

3.

zębach

śluzówce

Możemy podzielić je również ze względu na sposób prowa-

dzenia wiertła: na tulejowe oraz wykorzystujące system kluczy
o zmiennej średnicy [5]. (Ryc.1)

przypadków klinicznych.

zlecenie, jak i wykonanego we własnym zakresie. Drugi przypadek
opisuję jako przestrogę, aby mając szablon nie czuć się zwolnio-

nym z maksymalnej kontroli przebiegu zabiegu i opiszę powikłania, do jakich może dojść [6].

Streszczenie

Abstract

Szablony zabiegowe są coraz bardziej powszechnym
narzędziem w rękach lekarza implantologa. Pozwalają
na przeprowadzenie zabiegu w bardziej kontrolowany i przewidywalny sposób. Często pomagają uniknąć
zabiegów regeneracyjnych poprzez precyzyjne wykorzystanie istniejących warunków kostnych. Zapewniają również stosowanie implantologii sterowanej
protetyczną pozycją przyszłej odbudowy. Praca przedstawia praktyczne zastosowanie szablonów implantologicznych na postawie opisu własnych przypadków
klinicznych. W sytuacjach klinicznych opisane zostały
korzyści wynikające ze stosowania szablonów chirurgicznych, jak i trudności, z którymi może spotkać się
lekarz praktyk.

Treatment templates are an increasingly common tool
in the hands of an implantologist. They allow the procedure to be performed in a more controlled and predictable manner. They often help to avoid regenerative
treatments by making precise use of the existing bone
conditions. They also ensure the use of prosthetic-controlled implantology in the position of future reconstruction. The paper presents the practical application
of implantological templates based on the description
of own clinical cases. In the described clinical situations, the benefits of using surgical guides as well as
the difficulties that a practitioner may encounter were
described.
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Przypadek 1
Pacjentka zgłosiła się z powodu utraty korony na zębie 21 - po ba-

daniu klinicznym i ocenie CBCT podjęto decyzję o ekstrakcji zęba
[7]. (Ryc.2,3)

ryc. 5

Zębodół oczyszczono i przepłukano 0,5% roztworem metronidazolu. Z podniebienia okolicy zębów 24, 25 pobrano wolny przeszczep dziąsła. (Ryc.6,7)
ryc. 2

ryc. 3

Ze względu na trudne warunki zaplanowano ekstrakcję zęba 21
połączoną z augmentacją zębodołu. Zabieg implantacji odroczono. Przed wizytą zęby 11 oraz 22 (wcześniej zakwalifikowane do

odbudowy protetycznej) zostały oszlifowane oraz przygotowany
został most tymczasowy. (Ryc.4)

ryc. 6

ryc. 4

W znieczuleniu nasiękowym Citocartin 100 wykonano ekstrakcję
zęba 2. Stwierdzono zachowaną blaszkę̨ kostną (Ryc.5).
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ryc. 7

Wykonano augmentację zębodołu ksenograftem. (Ryc.8)
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ryc. 8

Następnie wszyto pobrany przeszczep, zamykając ujście zębo-

dołu. Miejsce dawcze zabezpieczono gąbką̨ kolagenową. Szycie
stabilizujące [8,9]. (Ryc.9)

ryc. 10

Proces przygotowania szablonu został zlecony. (Ryc.11)

ryc. 11

Na etapie planowania lekarz ma kontakt z technikiem odpowiedzialnym za projekt. Przygotowywane są screeny z procesu

planowania implantacji. Do zabiegu zastosowałem implant firmy Zimmer. W tym systemie nawiert łoża implantologicznego
ryc. 9

wykonujemy korzystając z kluczy o rosnącej średnicy. (Ryc.12)

Badanie tomograficzne CBCT potwierdziło prawidłowość wykonania zabiegu.

Pacjentka opuściła gabinet z zacementowanym mostem tymczasowym. Po okresie gojenia przeprowadzono kompleksowe

badanie jamy ustnej i przygotowano plan dalszego leczenia, który
został zaakceptowany przez pacjentkę. Przeprowadzono sanację

jamy ustnej. Przedstawiono również plan kompleksowej rehabilitacji protetyczno-implantologicznej. Obejmował on leczenie

próchnicy, leczenie kanałowe, obudowę startych zębów oraz le-

czenie implantologiczne. Po 11 miesiącach przeprowadzono za-

bieg implantacji w pozycji brakującego zęba 21 z wykorzystaniem
szablonu. (Ryc.10)
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ryc. 12
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W znieczuleniu nasiękowym Citocartin 100 skalpelem wycięto
tkankę miękką w miejscu preparacji łoża. Następnie przeprowa-

dzono radiologiczną kontrolę osi implantu. (Ryc.13-18)

ryc. 13

ryc. 17

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 18

Wprowadzono implant Zimmer Taper Screw Vent Total Body
średnicy 3,7 mm długości 11,5 mm. (Ryc.19)

ryc. 16

ryc. 19
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Uzyskana stabilizacja 45 Ncm pozwoliła na przykręcenie wcześniej
przygotowanej korony tymczasowej do implantu. (Ryc.20)

ryc. 24

ryc. 20

Kontrola CBCT - potwierdziła prawidłowy obraz implantacji.
(Ryc.21)

ryc. 25

W sierpniu 2020 pacjentka zgłosiła się z powodu ruchomości zęba

22 - badanie kliniczne i radiologiczne potwierdziło podejrzenia
złamania korzenia (Ryc. 26).

ryc. 21

Gojenie pozabiegowe przebiegło bez powikłań [10,11,12,13].

Po 6 miesięcznym okresie integracji implantu i stabilizacji tkanek

miękkich wykonano przykręcaną koronę ostateczną wykonaną
z dwukrzemianu litu (e.max) na indywidualnym łączniku tytanowym [14,15,16]. (Ryc.22-25)

ryc. 26

Wykonano modele cyfrowe oraz zaprojektowano szablon do zabiegu natychmiastowej implantacji. (Ryc.27)

ryc. 22

ryc. 23
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Pobrano krew do I-PRF oraz A-PRF. W znieczuleniu nasiękowym
Citocartin 100 wykonano ekstrakcję zęba 22 z pomocą urządze-

nia Benex (Helmut Zepf). Stwierdzono zachowaną blaszkę kostną
(Ryc.28,29).

ryc. 31

Zębodół został uszczelniony membranami A-PRF. Uzyskana sta-

bilizacja 40 Ncm pozwoliła na przykręcenie wcześniej wykonanej
korony tymczasowej do implantu [17,18]. (Ryc.32)

ryc. 28

ryc. 32

Kontrola CBCT potwierdziła prawidłowy obraz implantacji. (Ryc.33)

ryc. 29

Zębodół oczyszczono i przepłukano 0,5% roztworem metronidazolu. Preparacja łoża została przeprowadzona z użyciem szablonu
chirurgicznego. (Ryc.30)

ryc. 33

Gojenie przebiegło bez powikłań. (Ryc.34)
ryc. 30

Wprowadzono implant Straumann BLX średnicy 3,5 mm długości

14 mm. Następnie wykonano augmentację blaszki przedsionkowej wykorzystując ksenograft nasączony I-PRF. (Ryc.31)

ryc. 34

Obecnie pacjentka jest w trakcie leczenia protetycznego - po-

brano skany do wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej.
(Ryc.35-38)
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Przypadek 2
Pacjentka zgłosiła się w celu zaplanowania leczenia (ryc.39-42).

ryc. 35

ryc. 39

ryc. 40

ryc. 36

ryc. 41

ryc. 37

ryc. 42

W badaniu stwierdzono liczne ubytki próchnicowe, złogi nazębne

oraz zęby do ekstrakcji. W pierwszym etapie zaplanowano zabieg

profilaktyczny oraz leczenie zachowawcze, następnie implantację
ryc. 38

w łuku górnym i dolnym. Pacjentka zaakceptowała plan leczenia.
Wykonano modele cyfrowe oraz cyfrowy wax’up. (Ryc.43-45)

Zastosowanie szablonów pozwoliło na wykonanie przykręcanej
odbudowy protetycznej i zminimalizowało zakres zabiegu dzięki
czemu uraz tkanki miękkiej był minimalny [19,20].
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Preparacja łoża pod implanty w zaplanowanej protetycznie pozy-

cji z wykorzystaniem szablonu (Ryc.47).

ryc. 43
ryc. 47

Wykonano augmentację syntetycznym hydroksyapatytem (Nanobone) nasączonym I-PRF. Wprowadzono implanty Straumann

BLX w pozycji zęba 25 średnicy 3,75 mm i długości 12 mm oraz
w pozycji 26 średnicy 5 mm i długości 8 mm. Membrany A-PRF
oraz membrana kolagenowa zostały ustabilizowane śrubami gojącymi (Ryc.48).

ryc. 44

ryc. 45

Następnie zaplanowano zabieg ekstrakcji zębów 25 oraz 26 oraz

natychmiastowej implantacji połączonej z regeneracją kości [21].
W znieczuleniu nasiękowym Citocarin 100 wykonano ekstrację
zębów 25 oraz 26. Zębodół oczyszczono i przepłukano 0,5% roz-

tworem metronidazolu. Blaszka przedsionkowa zachowana w całości [22,23]. (Ryc.46)

ryc. 48

W kolejnym etapie zabiegu został usunięty ząb 38. Zębodół za-

bezpieczono membraną A-PRF. Brzegi rany zbliżono szwami [24].
Następnie przystąpiono do zabiegu implantacji w pozycji zęba 14.

Po znieczuleniu Citocartin 100 wykonano cięcie na szczycie wyrostka oraz cięcie przezprzyczepowe w okolicy zębów sąsiednich.

Wykonano minimalną elewację płata śluzówkowo - okostnowego
oraz preparację łoża pod implant z zastosowaniem szablonu chi-

rurgicznego. (Ryc.49)

ryc. 46
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ryc. 51

Szwy płata zakończyły zabieg [25]. (Ryc.52)

ryc. 49

Stwierdzono przemieszczenie wiertła i perforację blaszki policzkowej na wysokości 4 mm. Podjęto decyzję o korekcie osi implan-

tacji. Dalsza preparacja łoża przebiegała w prawidłowej pozycji.
Wprowadzono implant straumann BLX średnicy 3,5 i długości 12
mm (Ryc.50).

ryc. 52

Kontrola CBCT - prawidłowy obraz implantacji. (Ryc.53)

ryc. 53

Błąd podczas zabiegu polegał na tym, że szablon uległ odkształ-

ceniu w miejscu tulei prowadzącej wiertła i już pierwsze wiertło

pilotujące zostało wprowadzone w złej osi. (Punkt uszkodzenia
szablonu zaznaczono czerwoną strzałką) (Ryc.54,55)

ryc. 50

Następnie wykonano elewację okostnej w celu wytworzenia

koperty na augmentację. Cięcia poprowadzono tworząc płat
dzielony. Kolejnym etapem była augmentacja przedsionkowa
syntetycznym hydroksyapatytem (Nanobone) nasączona I-PRF.

Augmentat zabezpieczono resorbowalną membraną kolagenową. (Ryc.51).

ryc. 54
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ryc. 58

ryc. 55

Znajomość anatomii pacjenta, dodatkowa kontrola po każdym
nawiercie uchroniła mnie przed implantacją poza wyrostkiem. Powikłanie wiązało się z koniecznością poszerzenia zakresu zabiegu

o wykonanie augmentacji kości, co spowodowało wydłużenie leczenia o czas konieczny do stabilizacji przeszczepu oraz spowodo-

wało większy dyskomfort pozabiegowy u pacjentki. Jest to cenna
lekcja, dzięki której przy kolejnych zabiegach będę zwracał szcze-

gólną uwagę na położenie szablonu. Po okresie 4 miesięcy bez-

objawowego gojenia wykonano przykręcane korony ceramiczne
z dwukrzemianu litu (e.max) wykonane na indywidualnych łącznikach tytanowych [26,27]. (Ryc.56-59)

ryc. 59

Pacjentka oczekuje na leczenie dolnego łuku. (Ryc.60)

ryc. 56

ryc. 60

Podsumowanie:
Zachęcam do samodzielnego planowania szablonów zabiego-

wych. Zastosowanie obrazu CBCT i skanów wewnątrzustnych
pozwala na wnikliwe przeanalizowanie warunków protetycznych
i kostnych. Każdemu pasjonatowi nowych technologii polecam
też wprowadzenie drukarki 3D, jako dodatkowego narzędzia

w gabinecie stomatologicznym. Pozwala ona na wydrukowanie

precyzyjnego szablonu implantologicznego. Ułatwia to planowanie natychmiastowej implantacji, w przewidywalny sposób planujemy przykręcane odbudowy protetyczne i drukujemy uzupeł-

nienia tymczasowe oraz maksymalnie wykorzystujemy istniejące
warunki kostne, częściej unikając zabiegw rekonstrukcyjnych.
ryc. 57

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 1 (23) 2021

Nie dajmy się jednak zwieść, szablon implantologiczny jest jedy-
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nie pomocą w naszych rękach. Tylko maksymalne kontrolowanie

warunków zabiegu przez lekarza implantologa pozwala na uniknięcie ewentualnych powikłań i pozwala uporać się z ich konsekwencjami.
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