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PERIODONTOLOGIA 
W IMPLANTOLOGII

W dzisiejszych czasach coraz częściej wykorzystywane implanty 
dentystyczne wydają się skutecznym sposobem leczenia czę-
ściowo lub całkowicie bezzębnych pacjentów. Jednakże nawet 
w obrębie zintegrowanego z kością wszczepu mogą pojawić się 
komplikacje. Periimplantitis jest to stan zapalny, który obejmuje 
swoim zasięgiem tkankę miękką oraz przyczynia się do progre-
sji w utracie tkanki kostnej (1, 2). Do czynników ryzyka zapalenia 
okołowszepowego zaliczamy: chorobę przyzębia, złą higienę 
jamy ustnej, palenie tytoniu, uwarunkowania genetyczne, niewy-
równaną cukrzycę, pozostałości cementu w szczelinie dziąsłowej 
i przeciążenia okluzyjne. Mikroorganizmy zasiedlające powierzch-
nię implantu tworzą biofilm, który odgrywa ważną rolę w zmianie 
biokompatybilności jego powierzchni, a tym samym w rozwoju 
stanu zapalnego (3, 4). W przebiegu procesu leczenia bardzo 
ważne jest nie tylko wyeliminowanie stanu zapalnego tkanek 
otaczających implant, ale również dekontaminacja zainfekowa-
nej jego powierzchni. Oprócz konwencjonalnych metod mecha-
nicznego oczyszczania implantu polegających na wykorzystaniu 
skalerów ultradźwiękowych, narzędzi ręcznych tytanowych, wę-
glowych, piaskowaniu, wygładzeniu powierzchni wszczepu z wy-
korzystaniem wierteł diamentowych (implantoplastyka) wprowa-
dzono również wiele metod chemicznej detoksyfikacji, tj.: 3-proc. 
wodą utlenioną, kwasem cytrynowym, mikrosferami minocykliny, 
włóknami tetracykliny, dwuglukonianem chlorheksydyny. Ostat-
nio zauważalna jest tendencja do zastosowania lasera w celu 
odkażenia obszaru objętego stanem zapalnym. Lasery potrafią 
wydajnie napromieniować małe obszary powierzchni implantu, 
które w trakcie oczyszczania mechanicznego nie są osiągalne. 
Pomimo różnych proponowanych metod leczenia obecnie nie 
ma ustalonych ostatecznych kryteriów leczenia i eliminacji zapa-
lenia wokół implantów. Dekontaminacja powierzchni implantu 
stanowi główne wyzwanie w procedurze leczniczej. Ograniczona 
skuteczność leczenia może być spowodowana zmniejszonym 
dostępem do poddziąsłowego obszaru wokół implantu, pozo-
stawieniem chropowatej powierzchni wszczepu, która sprzyja 
kolonizacji bakteryjnej, jak również niewystarczającemu działa-

Streszczenie

Periimplantitis jest to stan zdefiniowany jako reakcja 
zapalna wokół zintegrowanych implantów prowadzą-
cy do postępującej utraty kości. Różne metody lecze-
nia są sugerowane w leczeniu zapalenia okołowszcze-
powego. Na podstawie opisanego poniżej przypadku 
klinicznego pragniemy pokazać możliwości zastoso-
wania lasera diodowego w leczeniu zapalenia wokół 
implantów.

niu detoksyfikującemu z pojawieniem się opornych szczepów 
bakteryjnych (5-7). W związku z tym w najnowszych badaniach 
poleca się zastosowanie laserów diodowych w przebiegu zapa-
lenia okołowszczepowego. Urządzenia te napromieniowują całą 
powierzchnię implantu, szczególnie w nieregularnych i nierów-
nych obszarach, które dla narzędzi mechanicznych mogą być nie-
osiągalne. Ich działanie polega nie tylko na eliminacji bakterii, ale 
również na inaktywacji toksyn bakteryjnych (8-10). 
Badania pokazują, że leczenie niechirurgiczne w przypadku pe-
riimplantitis nie jest wystarczające, aby zapewnić warunki do 
ponownej osseointegracji i długoterminowego wyeliminowania 
stanu zapalnego (11, 12). Bardziej przewidywalne efekty leczenia  
w przypadku zapalenia okołowszepowego z utratą kości przekra-
czającą 2 mm uzyskano po zastosowaniu procedur chirurgicznych. 
Leczenie niechirurgiczne poprzedzające procedurę zabiegową 
ma na celu zminimalizowanie stanu zapalnego tkanek otaczają-
cych implant. W ostatnich dziesięcioleciach w wyniku rosnącego 
niepokoju związanego z rozwojem oporności mikroorganizmów 
poszukiwane są nowatorskie terapie przeciwbakteryjne prowa-
dzące do alternatywnych metod leczenia. Jedną z takich metod 
jest terapia fotodynamiczna (PDT), która polega na zastosowaniu 
fotouczulacza w połączeniu ze źródłem światła lasera. Jej działanie 
obejmuje reakcje mające na celu wytworzenie tlenu singletowe-
go, który jest toksyczny dla komórek bakteryjnych i prowadzi do 
ich wyeliminowania. Mechanizm ten bardzo różni się od tych, któ-
re występują w powszechnie stosowanych środkach przeciwbak-
teryjnych i zapobiega oporności drobnoustrojów. W stomatologii 
PDT wykorzystuje się fotouczulacze z rodziny fenotiazyny (tj. błękit 
toluidynowy i błękit metylenowy), a protokoły mogą się różnić  
w zależności od zastosowanego urządzenia laserowego, jego 
mocy i stężenia fotouczulacza. Ze względu na duży potencjał 
dezynfekcji i zdolność penetracji do trudno dostępnych ob-
szarów oraz brak oporności bakterii zaproponowano PDT jako 
alternatywę w leczeniu periimplantitis (13, 14). Laser diodowy 
jest urządzeniem, które często jest wykorzystywane z fotouczula-
czem w celu wyeliminowania stanu zapalnego w obrębie tkanek 

Abstract

Peri-implantitis is a state defined as an inflammatory 
reaction around osseointegrated implants, leading to 
progressive loss of supporting bone. Various treatment 
methods are suggested in the treatment of peri-im-
plantitis. Based on the clinical case described below, 
we want to show the possibilities of using a diode laser 
in the treatment of inflammation around implants.
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przyzębia wokół implantu. Końcówki lasera mogą kontaktować 
się bezpośrednio z powierzchnią implantu, nie powodując przy 
tym jej stopienia, pęknięcia czy formowania szczelin. Wśród jego 
zalet można wyróżnić: działanie hemostatyczne, bakteriobójcze 
oraz stymulujące fibroblasty i osteoblasty. Działanie to wpływa na 
zwiększoną produkcję kolagenu i w rezultacie poprawę procesu 
gojenia tkanek przyzębia.
Leczenie periimplantitis ma na celu zahamowanie postępu cho-
roby i utraty kości poprzez terapię przeciwzapalną oraz utrzyma-
nie efektu leczenia w postaci zdrowych tkanek: miękkiej i twardej. 
Jeśli zdiagnozowane zostanie zapalenie okołoimmplantacyjne, 
protokół leczenia zależy od rodzaju ubytku kostnego. Leczenie  
o charakterze resekcyjnym z wykorzystaniem implantoplastyki jest 
zalecane w przypadku ubytków kostnych o charakterze pozio-
mym, 1- i 2-ściennych oraz w miejscach, które nie mają znaczenia 
pod względem estetycznym. 

Opis przypadku

Do Duda Clinic zgłosił się pacjent, lat 51, u którego w 2012 roku 
wprowadzono implant Bego Semados: w pozycji 24 (S 3,25 L 13) 
oraz 26 (S 3,75, L 10). W 2016 roku pacjent zgłosił się do gabine-
tu z powodu stanu zapalnego tkanek w obrębie tych implantów.  
W wywiadzie podawał dolegliwości bólowe tej okolicy oraz krwa-
wienie przy codziennej higienie jamy ustnej.

1. wizyta
Na podstawie badania periodontologicznego stwierdzono za-
czerwienione, obrzęknięte dziąsła otaczające implant w pozycji 
24 i 26. Podczas zgłębnikowania kieszonek w obrębie implantów 
odnotowano obecność wydzieliny krwisto-ropnej, kamienia i płyt-
ki bakteryjnej oraz patologiczną głębokość kieszonek mierzoną 
w 4 punktach (implant 24, we wszystkich mierzonych punktach 
stwierdzono głębokość 6 mm, implant 26 od przedsionka me-
zjalnie 6 mm, dystalnie 7 mm, od strony podniebienia mezjalnie  
i dystalnie – 6 mm). Wykonano zdjęcie pantomograficzne, na 
podstawie którego stwierdzono w obrębie implantów w pozycji 
24 i 26 ubytek kostny > 2 mm o charakterze poziomym (fot. 1).

2. wizyta
Wykonano skaling nad- i poddziąsłowy z wykorzystaniem tytano-
wych narzędzi ultradźwiękowych z aplikacją poddziąsłową prepa-
ratu CHX w postaci żelu 5 ml/implant.

3. wizyta 
Po 2 dniach pacjent zgłosił się w celu wykonania terapii fotody-
namicznej z wykorzystaniem lasera diodowego o długości fali 
635 mm (laser SMART, Lasotronix) oraz fotouczulacza w okolicy 
implantów 24, 26. Do kieszonek w obrębie wszczepów wprowa-
dzono fotouczulacz w ilości 1 ml/implant. Po 3 minutach nadmiar 
preparatu usunięto, a kieszonki patologiczne przepłukano solą 
fizjologiczną. Ekspozycja lasera została wykonana w 6 punktach 
po wprowadzeniu światłowodu do kieszonek w odstępach cza-
sowych 10 s/punkt (60 s/implant). Procedurę przeprowadzano 
przez miesiąc w odstępach 3-dniowych. Po każdej ekspozycji wy-
konywano biostymulację w obrębie tkanek otaczających implant 
z wykorzystaniem funkcji „stymulacja osteogenezy” (moc: 300 
mW, dawka energii: 4 J/cm2), wykorzystując aplikator o średnicy 8 
mm za pomocą tego samego lasera. Pacjent zgłosił się na wizytę 
kontrolną po miesiącu od ostatniej ekspozycji. Na podstawie ba-

dania stwierdzono niewielkie krwawienie w obrębie implantów, 
brak wydzieliny ropnej, natomiast kieszonki nie uległy spłyceniu. 
Po przeanalizowaniu wszystkich parametrów klinicznych i obrazu 
RTG podjęto decyzję o leczeniu chirurgicznym w obrębie implan-
tów 24, 26.

Protokół chirurgiczny

Na czas procedury zabiegowej usunięto most zlokalizowany na 
implantach. Wszczepy zabezpieczono śrubami gojącymi. Po 
wykonaniu znieczulenia preparatem Ubistesin forte wykonane 
zostały cięcia w obrębie kieszonek patologicznych oraz 3 mm 
mezjalnie i dystalnie od wszczepów na szczycie wyrostka. Po od-
preparowaniu płata śluzówkowo-okostnowego usunięta została 
tkanka zmieniona zapalnie za pomocą narzędzi ręcznych (kirety 
tytanowe). Następnie wykonana została implantoplastyka z wyko-
rzystaniem wierteł diamentowych z nasypem średniej grubości, 
a powierzchnie implantów wypolerowano za pomocą kamieni 
arkanzasowych i gumki do metalu (fot. 2-4). Pole zabiegowe od-
izolowano za pomocą sterylnych gazików. Na powierzchnię im-
plantu i otaczającej go tkanki kostnej nałożono 1 ml/implant pre-
paratu błękitu toluidyny na 3 minuty (fot. 5). Następnie za pomocą 
0,9-proc. NaCL preparat został wypłukany z pola zabiegowego. 
Ekspozycja lasera została wykonana w 6 punktach w odstępach 
czasowych 10 s/punkt (fot. 6). Ranę zszyto za pomocą szwów nie-
resorbowalnych, monofilamentowych 5-0. Okolica tkanek otacza-
jących implant po zabiegu została poddana biostymulacji (moc: 
100 mW, dawka energii: 3 J/cm2), wykorzystując aplikator 8 mm 

ryc. 1 ryc. 2

Ryc. 1 Zdjęcie pantomograficzne
Ryc. 2 Zabieg implantoplastyki z wykorzystaniem wiertła diamentowego
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i funkcję „gojenie po zabiegu chirurgicznym”. Tę samą procedurę 
biostymulacji zastosowano po 24 i 72 godzinach. Szwy usunięto 
po dwóch tygodniach. Stwierdzono prawidłowe gojenie rany. Po 
2 miesiącach od zabiegu most został oddany pacjentowi.

Wizyta po 3 miesiącach

Na podstawie badania periodontologicznego wykonanego przed 
oddaniem pracy protetycznej nie stwierdzono wydzieliny krwisto-
-ropnej, płytki bakteryjnej, a głębokość kieszonek mierzona w 4 
punktach uległa spłyceniu do wartości nieprzekraczających 3 mm 
w obrębie obu implantów.

Dyskusja

Metody leczenia zapalenia okołowszczepowego można podzie-
lić na niechirurgiczne i chirurgiczne. Na podstawie wielu badań 
stwierdzono krótkotrwałą poprawę w zakresie głębokości kie-
szonek i wskaźnika BOP po zastosowaniu niechirurgicznego le-
czenia oraz brak długotrwałych korzystnych efektów leczenia 
periimplantitis. Szorstka powierzchnia implantu wpływająca na 
zwiększoną adhezję płytki bakteryjnej oraz utrudniony dostęp do 
okolicy poddziąsłowej mogą wpływać na utrudnioną dekontami-
nację i brak korzystnych efektów leczenia niechirurgicznego (15). 
Obserwacje 3-letnie potwierdziły, że korzystniejsze efekty leczenia 
w zakresie spłycenia kieszonek patologicznych można osiągnąć 
po zastosowaniu procedur chirurgicznych w porównaniu z nie-
chirurgicznymi (16). Na leczenie chirurgiczne składają się dekon-
taminacja mechaniczna i chemiczna mające na celu stworzenie 
biokompatybilnej powierzchni implantu oraz ułatwienie gojenia. 

Skuteczną metodą dekontaminacji mechanicznej w przebiegu 
leczenia chirurgicznego resekcyjnego jest zabieg implantopla-
styki. Procedura ta polega na modyfikacji powierzchni implantu 
poprzez eliminację zwojów wszczepu za pomocą wierteł diamen-
towych, co w rezultacie wpływa na ograniczenie adhezji płytki 
bakteryjnej do jego powierzchni. Korzystne efekty tego leczenia 
zostały zauważone przez wielu klinicystów, szczególnie w zakre-
sie redukcji głębokości kieszonek i krwawienia na zgłębnikowanie. 
Wykazano również znacznie dłuższe przeżycie implantów po im-
plantoplastyce w porównaniu z tymi, które nie zostały poddane 
tej procedurze (17, 18).
W przebiegu zapalenia okołowszczepowego stwierdzono wy-
soki odsetek bakterii Gram-ujemnych składających się z bakterii 
beztlenowych. Wykazano, że spadek liczby bakterii w obrębie 
patologicznych kieszonek może spowodować przywrócenie pra-
widłowej równowagi pomiędzy mikroflorą a obroną gospodarza, 
poprawiając w ten sposób potencjał leczniczy (19). Zastosowanie 
diodowego lasera w przebiegu leczenia niechirurgicznego pro-
wadzi do zmniejszenia liczby bakterii w obrębie tkanek otaczają-
cych implanty, ale efekty te niestety są krótkotrwałe. Wskaźnik BOP 
(krwawienie po zgłębnikowaniu) wraca do wartości początko-
wych > 1 miesiąca od leczenia z wykorzystaniem lasera diodowe-
go (20). Larsen i Fiehn (1997) badali rozwój oporności patogenów 
przyzębia po ekspozycji na minocyklinę w tkankach otaczających 
implanty. Wyniki tego badania wykazały, że pomimo wysokiego 
początkowego stężenia minocykliny rosło ryzyko rozwoju opor-
ności bakterii po wielokrotnych aplikacjach. Odwrotnie rozwój 
oporności bakteryjnej na PDT był bardzo mało prawdopodobny, 
nawet w przypadku powtarzających się aplikacji. Wcześniejsze ba-
dania pokazują, że terapia fotodynamiczna skutecznie zmniejsza 

ryc. 3

ryc. 5

ryc. 4

ryc. 6

Ryc. 3 Polerowanie powierzchni implantu z wykorzystaniem kamienia arkanzasowego
Ryc. 4 Implanty po zabiegu implantoplastyki
Ryc. 5 Zastosowanie fotouczulacza na powierzchnię implantu
Ryc. 6 Ekspozycja lasera diodowego
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występowanie patogenów na powierzchni implantu bez jakich-
kolwiek skutków ubocznych wpływających na implanty lub ota-
czające je tkanki (21, 22). 
Ze względu na brak randomizowanych długoterminowych badań 
określających idealny protokół postępowania w przypadku pe-
riimplantitis najważniejszym celem jest zapobieganie rozwojowi 
zapalenia wokół wszczepu. Profilaktyka jest więc najważniejszym 
instrumentem opartym na odpowiednim planowaniu leczenia, 
atraumatycznym podejściu do implantacji i badaniach kontrol-
nych z profesjonalnym czyszczeniem zębów i implantów. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka miejscowe i 
ogólnoustrojowe, które należy eliminować. Resekcyjną procedu-
rę można zastosować w celu wyeliminowania ubytków wokół 
implantów, przywrócenia zdolności higienicznych oraz zmniej-
szenia, a nawet zatrzymania postępu periimplantitis. Stopniowe 
i systematyczne planowanie leczenia prowadzi do opracowania 

indywidualnych terapii w odniesieniu do wieloczynnikowej etio-
logii i wyników badań (23).

Wnioski

Leczenie z wykorzystaniem lasera diodowego i terapii fotodyna-
micznej wpływa na wyeliminowanie stanu zapalnego poprzez 
działanie bakteriobójcze, jednocześnie nie powodując oporności 
bakterii oraz negatywnego oddziaływania na powierzchnię im-
plantu. Dzięki temu może być bezpiecznie stosowana na wielu 
etapach leczenia periimplantitis jako terapia wspomagająca de-
kontaminację mechaniczną. Ze względu na coraz częściej poja-
wiającą się oporność bakterii na antybiotykoterapię zastosowanie 
PDT może stać się alternatywnym rozwiązaniem w leczeniu zapa-
lenia okołowszczepowego. 

Artykuł ukazał się wcześniej w TPS 9/20. s. 26-30.

CURRICULUM 
PERIOIMPLANTOLOGICZNE
Maj 2022/Październik 2022

SZKOLENIE TEORETYCZNE 
WARSZTATY HANDS-ON
CZYNNA ASYSTA PRZY ZABIEGACH 
PERIOIMPLANTOLOGICZNYCH 
CASE STUDY

 Î przygotowanie pacjenta od strony periodontologicznej 
przed procedurą implantacyjną

 Î algorytmy diagnostyczno-lecznicze w oparciu o nową 
klasyfikację zapaleń przyzębia,

 Î ocena ryzyka występowania zapaleń 
okołowszczepowych w oparciu o IDRA

grupy 2-6 osobowe

www.collegedudaclinic.com
tel. +48 888 751 187

reklama

Piśmiennictwo
[1] FROUM S.J., ROSEN P.S.: A proposed classification for peri-implantitis. 
„International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry”, 2012, (5), 32, 
533-40.
[2] ROSEN P., CLEM D., COCHRAN D.: Peri-implant mucositis and peri-im-
plantitis: a current understanding of their diagnoses and clinical implications.  
„J Periodontol”, 2013, 84, 436-43.
[3] LINDHE J., MEYLE J.: Peri-implant diseases: Consensus Report of the 
Sixth European Workshop on Periodontology. „Journal of Clinical Periodontol-
ogy”, 2008, 35 (s8), 282-5.

[4] SALVI G.E., AGLIETTA M., EICK S. ET al.: Reversibility of experimental 
peri-implant mucositis compared with experimental gingivitis in humans. „Clin-
ical Oral Implants Research”, 2012, 23, 182-190 .
[5] ROOS-JANSÅKER A.M., RENVERT S., EGELBERG J.: Treatment of 
peri-implant infections: a literature review. „Journal of Clinical Periodontology”, 
2003, 30 (6), 467-85.
[6] PERSSON G.R., SALVI G.E., HEITH-MAYFIELD L.J. ET AL.: Antimicro-
bial therapy using a local drug delivery system (Arestin®) in the treatment of 
peri-implantitis. I: microbiological outcomes. „Clin Oral Implants Res”, 2006, 
17 (4), 386-93.

P E R I O D O N T O L O G I A  W  I M P L A N T O L O G I I



8 października 2021 PIĄTEK 
9.45   Rozpoczęcie konferencji  
  Prof. Marzena Dominiak  
10.00 - 11.30   Prof. Markus Hürzeler
  Wybór strategii leczenia w erze medycyny 
  opartej na dowodach - część 1 
12.00 - 13.30  Prof. Markus Hürzeler 
  Wybór strategii leczenia w erze medycyny 
  opartej na dowodach - część 2
14.30 -16.00  Prof. Markus Hürzeler  
  Nowe koncepcje zarządzania  
  tkankami miękkimi 
16.30 - 18.45     Prof. Markus Hürzeler  
  Nowe trendy w implantoprotetyce  
  w strefie estetycznej

9 października 2021 SOBOTA 
10.30  - 12.00  Prof. Marzena Dominiak 
  Periimplantitis wczoraj i dziś - możliwości  
  diagnostyki i leczenia z zastosowaniem  
  nowoczesnych procedur terapeutycznych
12.30 - 14.00 Dr Mariusz Bołzan
  Wykorzystanie tkanek własnych pacjenta,  
  pieśń kości i dziąseł.
15.00  - 16.30   Dr n. med. Adam Ziemlewski  
  Przewidywalność terapii implantologicznej  
  –czy możemy być pewni sukcesu?

9 października 2021 SOBOTA
8.00 - 15.45  WARSZTATY PRAKTYCZNE  
  Prof. Markus Hürzeler

„Co kryje się pod pojęciem koncepcji postępowania 
mikrochirurgicznego: Preparacja płata z wykorzystaniem 
żuchwy świńskiej oraz bakłażana. Wolny przeszczep 
dziąsłowy wokół implantów w żuchwie świńskiej.”

REJESTRACJA I INFORMACJE      tel. +48 793 199 770
              szkolenia@pracowniapz.pl 
              www.KONFERENCJA.info

Markus Hürzeler
Hotel Sheraton 
Warszawa
8-9 października 2021r.

Rejestracja  do 20.09.2021            1680 PLN
Późna rejestracja ONSITE po 21.09.2021            1780 PLN
Gala - Kolacja dla uczestników konferencji              390 PLN
Warsztaty Praktyczne Prof. Markus Hürzeler (20 osób)     5000 PLN

NOWE TRENDY 
W IMPLANTOLOGII 
I CHIRURGII PRZYZĘBIA
Nowe tematy, nowe spojrzenie.

Prof. Markus Hürzeler Dr Mariusz BołzanProf. Marzena Dominiak 
kierownik naukowy

Dr n. med. Adam Ziemlewski

PATRONI MEDIALNI:

ORGANIZATORZY:

LASOTRONIXLASOTRONIX, BIURO@LASOTRONIX.PL, www.akademialaserowa.plwww.akademialaserowa.pl

LASEROWE LECZENIE W NAJLEPSZEJ ODSŁONIELASEROWE LECZENIE W NAJLEPSZEJ ODSŁONIE

LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZIMNA DEZYNFEKCJA TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I IMPLANTÓW

ODSŁANIANIE IMPLANTÓW

Umów się na bezpłatną prezentację lasera i sprawdź jak smart-technologia  
podniesie jakość Twojego leczenia implantologicznego i zwiększy obroty gabinetu

polski laser 
smart  proM

405NM/635NM/980NM

REDUKCJA STANÓW ZAPALNYCH REGENERACJA KOŚCI

+48 22 736 34 34+48 22 736 34 34



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 2 (24) 2021 71

8 października 2021 PIĄTEK 
9.45   Rozpoczęcie konferencji  
  Prof. Marzena Dominiak  
10.00 - 11.30   Prof. Markus Hürzeler
  Wybór strategii leczenia w erze medycyny 
  opartej na dowodach - część 1 
12.00 - 13.30  Prof. Markus Hürzeler 
  Wybór strategii leczenia w erze medycyny 
  opartej na dowodach - część 2
14.30 -16.00  Prof. Markus Hürzeler  
  Nowe koncepcje zarządzania  
  tkankami miękkimi 
16.30 - 18.45     Prof. Markus Hürzeler  
  Nowe trendy w implantoprotetyce  
  w strefie estetycznej

9 października 2021 SOBOTA 
10.30  - 12.00  Prof. Marzena Dominiak 
  Periimplantitis wczoraj i dziś - możliwości  
  diagnostyki i leczenia z zastosowaniem  
  nowoczesnych procedur terapeutycznych
12.30 - 14.00 Dr Mariusz Bołzan
  Wykorzystanie tkanek własnych pacjenta,  
  pieśń kości i dziąseł.
15.00  - 16.30   Dr n. med. Adam Ziemlewski  
  Przewidywalność terapii implantologicznej  
  –czy możemy być pewni sukcesu?

9 października 2021 SOBOTA
8.00 - 15.45  WARSZTATY PRAKTYCZNE  
  Prof. Markus Hürzeler

„Co kryje się pod pojęciem koncepcji postępowania 
mikrochirurgicznego: Preparacja płata z wykorzystaniem 
żuchwy świńskiej oraz bakłażana. Wolny przeszczep 
dziąsłowy wokół implantów w żuchwie świńskiej.”

REJESTRACJA I INFORMACJE      tel. +48 793 199 770
              szkolenia@pracowniapz.pl 
              www.KONFERENCJA.info

Markus Hürzeler
Hotel Sheraton 
Warszawa
8-9 października 2021r.

Rejestracja  do 20.09.2021            1680 PLN
Późna rejestracja ONSITE po 21.09.2021            1780 PLN
Gala - Kolacja dla uczestników konferencji              390 PLN
Warsztaty Praktyczne Prof. Markus Hürzeler (20 osób)     5000 PLN

NOWE TRENDY 
W IMPLANTOLOGII 
I CHIRURGII PRZYZĘBIA
Nowe tematy, nowe spojrzenie.

Prof. Markus Hürzeler Dr Mariusz BołzanProf. Marzena Dominiak 
kierownik naukowy

Dr n. med. Adam Ziemlewski

PATRONI MEDIALNI:

ORGANIZATORZY:

LASOTRONIXLASOTRONIX, BIURO@LASOTRONIX.PL, www.akademialaserowa.plwww.akademialaserowa.pl

LASEROWE LECZENIE W NAJLEPSZEJ ODSŁONIELASEROWE LECZENIE W NAJLEPSZEJ ODSŁONIE

LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZIMNA DEZYNFEKCJA TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I IMPLANTÓW

ODSŁANIANIE IMPLANTÓW

Umów się na bezpłatną prezentację lasera i sprawdź jak smart-technologia  
podniesie jakość Twojego leczenia implantologicznego i zwiększy obroty gabinetu

polski laser 
smart  proM

405NM/635NM/980NM

REDUKCJA STANÓW ZAPALNYCH REGENERACJA KOŚCI

+48 22 736 34 34+48 22 736 34 34

[7] GOSAU M., HAHNEL S., SCHWARZ F. ET AL.: Effect of six different peri-im-
plantitis disinfection methods on in vivo human oral biofilm. „Clinical Oral Im-
plants Research”, 2010, 21 (8), 866-72.
[8] LERARIO F., RONCATI M., GARIFFO A. ET AL.: Non-surgical periodontal 
treatment of peri-implant diseases with the adjunctive use of diode laser: pre-
liminary clinical study. „Lasers Med Sci”, 2016, 31 (1), 1-6 .
[9] SALMERON S., REZENDE M.L., CONSOLARO A. et al.: Laser therapy as 
an effective method for implant surface decontamination: a histomorphometric 
study in rats. „J Periodontol”, 2013, 84, 641-49.
[10] KLINGE B.: Peri-implant marginal bone loss: an academic controversy or a 
clinical challenge? „Eur J Oral Implantol”, 5 Suppl, 2012, S13-S19 .
[11] HEITZ-MAYFIELD L.J., LANG N.P.: Surgical and nonsurgical periodontal 
therapy. Learned and unlearned concepts. „Periodontol 2000”, 2013, 62 (1), 
218-31. 
[12] STEIGER-RONAY V., MERLINI A., WIEDEMEIER D.B. et al.: Location of 
unaccessible implant surface areas during debridement in simulated peri-im-
plantitis therapy. „BMC Oral Health”, 2017, 17 (1), 137.
[13] WAINWRIGHT M., CROSSLEY K.B.: Photosensitising agents – circum-
venting resistance and breaking down biofilms: a review. „Int Biodeterior Bio-
degradation”, 2004, 53 (2), 53. 
[14] RAMOS U.D., AYUB L.G., REINO D.M. ET AL.: Antimicrobial photodynam-
ic therapy as an alternative to systemic antibiotics: results from a double-blind, 
randomized, placebo-controlled, clinical study on type 2 diabetics. „J Clin Peri-
odontol.”, 2016, 43 (2), 147-55.
[15] KARRING E.S., STAVROPOULOS A., ELLEGAARD B. ET al.: Treatment 
of peri-implantitis by the Vector system. „Clin Oral Implants Res”, 2005, 16 (3), 
288-93.

[16] KHOURY F, BUCHMANN R.: Surgical therapy of peri-implant disease: a 
3-year follow-up study of cases treated with 3 different techniques of bone re-
generation. „J Periodontol.”, 2001, 72, 1498-1508.
[17] ROMEO E., GHISOLFI M., MURGOLO N. et al.: Therapy of peri-implan-
titis with resective surgery. A 3-year clinical trial on rough screw-shaped oral 
implants. Part I: clinical outcome. „Clin Oral Implants Res”, 2005, 16, 9-18.
[18] ROMEO E., LOPS D., CHIAPASCO M. ET AL.: Therapy of peri-implantitis 
with resective surgery. A 3-year clinical trial on rough screw-shaped oral im-
plants. Part II: radiographic outcome. „Clin Oral Implants Res”, 2007, 18 (2), 
179-87.
[19] KLINGE B., MEYLE J.: Peri-implant tissue destruction. The Third EAO 
Consensus Conference 2012. „Clin Oral Implants Res”, 2012, 23, Suppl 6, 
108-110.
[20] BASSIR S.H., MOSLEMI N., JAMALI R. ET AL.: Photoactivated disin-
fection using light-emitting diode as an adjunct in the management of chronic 
periodontitis: a pilot double-blind split-mouth randomized clinical trial. „J Clin 
Periodontol”, 2013, 40, 65-72.
[21 ]LARSEN T., FIEHN N.E.: Development of resistance to metronidazole and 
minocycline in vitro. „Journal of Clinical Periodontology”, 1997, 24, 254-259.
[22] RAGHAVENDRA M., KOREGOL A., BHOLA S.: Photodynamic therapy:  
A targeted therapy in periodontics. „Australian Dental Journal”, 2009, 54, Sup-
pl.1, 102-109.
[23] HAAS R., BARON M., DORTBUDAK O. et al.: Lethal photosensitization, 
autogenous bone, and e-PTFE membrane for the treatment of peri-implantitis: 
preliminary results. „Int J Oral Maxillofac Implants”, 2000, 15 (3), 374-382.

reklama

P E R I O D O N T O L O G I A  W  I M P L A N T O L O G I I


