
Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce już 25. numer „Implan-
tologii Stomatologicznej” i jest to dla mnie wy-
jątkowa przyjemność, ponieważ publikujemy  
w nim artykuły wykładowców i absolwentów na-
szego Curriculum Implantologii.

Po 19 latach działalności Stowarzyszenia z dumą 
możemy powiedzieć, że w naszym sztandaro-
wym szkoleniu wzięły udział 433 osoby, z czego 
425 ukończyło je z pomyślnie zdanym egzami-
nem i otrzymało Licencję Praktyki Implantolo-
gicznej PSI.

Przez wiele lat z kolei 110 lekarzy zdało egzamin 
umiejętności Fellowship „lekarz Implantolog”, 
a 67 osób przystąpiło do egzaminu Diplomate, 
otrzymując tytuł „Expert ds. implantologii ICOI”.

Ten imponujący wynik zawdzięczamy wielu 
czynnikom, ale najważniejsi zawsze byli uczestnicy naszych szkoleń - ich rozwój i wiedza wcielana  
w praktykę stanowią o jakości polskiej implantologii. Dziś zapraszamy na spotkanie dla nas wyjątko-
we - Zjazd Absolwentów Curriculum/Fellowship/Diplomate PSI, podczas którego oddajemy scenę 
naszym kursantom.

Jesteśmy pewni, że zabiegi, jakie wykonują na co dzień w swoich gabinetach zasługują na to, aby zo-
stały przedstawione szerszemu gronu kolegów. 

Spotkanie ma na celu nie tylko integrację towarzyską, ale wierzymy, że jest potrzebne również pod 
względem merytorycznym - nie ma bowiem wielu okazji, aby na jednej scenie spotkali się lekarze 
praktycy, którzy mają za sobą podobną ścieżkę edukacyjną. 

Jako stowarzyszenie mamy jasno określoną misję Kształcimy-Egzaminujemy-Certyfikujemy, ale dba-
my też o integrację środowiska implantologicznego.

Staramy się wspierać mniej doświadczonych kolegów, służyć radą i wierzymy, że należy uczyć się na 
błędach, które już zostały popełnione.

Liczymy na udział nie tylko Absolwentów, ale na to, że wszyscy spotykamy się w dniach 2-3 września 
2022 w Krakowie.

19 lat edukacji minęło - myślę, że przed nami wiele wzruszeń, porównań, zaskakujących spotkań czy 
podsumowań, które zdarzą się podczas Zjazdu Absolwentów. 

       Redaktor Naczelny
       prof. wizyt. Mariusz Duda, DDS, Phd, DICOI 

PSI IMPLANT DENTISTRY 1/2022

Szanowni Państwo,



SPIS TREŚCI
6	 Edukacja
  6 - Egzamin Curriculum Implantologii 2021
 8 - Zjazd  Absolwentów PSI 2022
 12 - PSI KSZTAŁCIMY EGZAMINUJEMY CERTYFIKUJEMY 2003-2022
 14 - Jesienne spotkanie w Warszawie z profesorem Huerzellerem
 dr n.med. Maciej Marcinowski, Diplomate ICOI
 18 - Zero Bone Loss Concept, czyli prof. Tomasz Linkevicius w Warszawie
 dr n.med. Maciej Marcinowski, Diplomate ICOI

20	 Implantologia w praktyce
20 - dr n. med. Dariusz Pituch, spec. chir- szcz.twarz., Diplomate ICOI, lek. dent. 
Piotr Pituch, lek. stom. Agata Pituch, spec. protetyk 

Torbiel rzekoma zatoki szczękowej jako odwracalne przeciwwskazanie do leczenia 
implantologicznego. Opis przypadku 

32 - lek. dent. spec. chir. stom. Michał Mikulski  
Podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu podniebiennego. Opis przypadku

40 - lek. dent. Magdalena Gryka-Deszczyńska, Fellowship ICOI 
Implantacja natychmiastowa i nawigowana w żuchwie wspomagana światłem lasera. 
Opis przypadku

46	 Protokoły cyfrowe w implantologii
46 - lek. dent. Paweł Kłosiński, Msc, lek. dent. Krzysztof Pluta, dr n.med. Marta 
Cieślik-Wegemund, spec. periodontologii, lek. dent. Jakub Munk, lek. dent. Ron 
Kubin, dr n.med. Mariusz Duda, spec. chir. stom., Diplomate ICOI 

Rekonstrukcja oraz podniesienie zgryzu z użyciem koron pełnoceramicznych wykonanych 
w środowisku cyfrowym. Opis przypadku

56 - lek. dent. Arkadiusz Krężlik, Diplomate ICOI, spec. stom. ogólnej, lek. dent. 
Elżbieta Krężlik, Diplomate ICOI, spec. stom. ogólnej 

Wpływ rozwoju technologii i materiałów na rodzaj uzupełnień implantoprotetycznych  
w zaawansowanej atrofii bezzębnych łuków zębowych. Opis przypadków

70	 Szablony w implantologii
70 - lek. dent. Katarzyna Buss-Maleszka, spec. protetyk, Fellowship ICOI  
Szablony implantologiczne przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM. Opis przypadku. 

80 - lek. dent. Grzegorz Kot, Diplomate ICOI 
Informatyk czy stomatolog – szablony implantologiczne - mój cyfrowy protokół 
postępowania 

88 - lek. dent. Jakub Kwiatek, Msc, lek. dent. Barbara Górna, mgr Marta Leśna 
Zastosowanie techniki podwójnego szablonu chirurgicznego w celu usunięcia złamanego 
implantu, natychmiastowej implantacji, sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich 
oraz jednoczasowej odbudowy koronami tymczasowymi Cerec CAD/CAM w trudnych 
warunkach klinicznych. Opis przypadku



wydawca:
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a 
tel. 0048 32 203 27 85, 
e-mail: psi@icoi.pl
www.implantologiastomatologiczna.pl

Rada Naukowa:
prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) 
prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) 
prof. (NYU) Ady Palti (Niemcy) 
priv. doz. dr Joerg Neugebauer (Niemcy) 
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - 
Miszczuk
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski 
dr Kenneth Judy (USA) 
dr Marius Steigmann (Niemcy) 
dr Georg Bayer (Niemcy) 
dr Zeev Ormianer (Izrael)
dr Konstantinos Valavanis (Grecja) 
dr Orcan Yüksel (Niemcy)

dr hab. n. med. Krzysztof Osmola 
dr n. med. Krzysztof Andruch 
dr n. med. Małgorzata Kiernicka
dr n. med. Marek Adwent 
dr n. med. Przemysław Kopczyński
tech. dent. Gerhard Stachulla (Niemcy) 
RHD, BA Tracey Lennemann 
dr Achim Wöhrle (Niemcy) 
dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak
dr n. med. Maciej Marcinowski
dr n. med. Piotr Kosior
dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund

Redaktorzy tematyczni:
dr Jerzy Zbożeń - chiruriga stomatologiczna
dr n. med. Dariusz Pituch - chirurgia szczęko-
wo twarzowa
dr Bożena Kalmuk - protetyka

Recenzenci:
prof. hab n med. Teresa Matthews-Brzozow-
ska - ortodoncja
dr n. med. Marcin Krywult - protetyka
dr n. med. Małgorzata Kiernicka - periodon-
tologia
dr n. med. Andrzej Szwarczyński - chirurgia

redaktor naczelny:
dr n. med. prof. wizyt. SSU, ZSMU, USJ 
Mariusz Duda
redaktor prowadząca:
mgr Monika Zmuda
redaktorzy językowi:
mgr Monika Zmuda - język polski, 
Babio Joseph - język angielski
sekretarz redakcji:
Natalia Godyla
reklama i marketing:
mgr Małgorzata Praga
redaktor statystyczny:
mgr Agnieszka Moc
tłumaczenia:
ILT
dyrektor artystyczny:
Marek Galica
opracowanie gaficzne i skład:
marekgalica.com
nakład:
1200 egz.
druk:
MikoPol, Radzionków

Implantologia Stomatologiczna powstaje we wspólpracy
z teamwork media Verlags GmbH (Niemcy)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych w numerze

© by PSI 
All rights reverved

Reproduction, reprint or copy in part or whole without written permission is strctly prohibited
© PSI 

Wszystkie prawa zastrzeżone
Reprodukowanie, przedruk lub powielanie w jakielkolwiek formie części bądź całości mate-

riałów bez zezwolenia wydanego w formie pisemnej jest wzbronione

98	 Z innej perspektywy
98 - Mariusz Oboda, Adrian Majewski
Przekazywanie negatywnych informacji w procesie zarządzania zespołem gabinetu 
stomatologicznego

104 - mgr farm. Justyna Uman-Ntuk, Magdalena Okaz
W jaki sposób budować sylwetkę eksperta w mediach społecznościowych?

106	Relacje
 
106 - Dni Okluzji w Sopocie

 107 - Różne oblicza implantologii w Rzeszowie
 108 - Jubileusz PTS w Łodzi
 109 - Pulp Fiction w Krakowie
 110 - Sztuka Chirurgii w Gdyni
 111 - Targi WDMS w Nadarzynie

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS







Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 1 (25) 20226

11 grudnia 2021 roku w katowickim hotelu Monopol odbył się eg-
zamin teoretyczny 15. edycji Curriculum Implantologii PSI.
Na dzień dzisiejszy mamy już 427 absolwentów naszego szkolenia! 
Uczestniczący w szkoleniu lekarze dentyści, którzy przystąpili do 
egzaminu, wcześniej pozytywnie zdali egzamin praktyczny – su-
perwizję i hospitację oraz uzyskali zaliczenia w poszczególnych 
ośrodkach prowadzących szkolenie.
W tegorocznej edycji wzięło udział 29 uczestników.
Do egzaminu przystąpiło 28 lekarzy, z czego: 13 osób otrzymało 
oceny bardzo dobre,
11 osób otrzymało oceny dobre, a 4 osoby otrzymały oceny do-
stateczne
Egzamin składał się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wy-
boru oraz 5 pytań opisowych. Można było uzyskać max 150 punk-
tów.
Jako kryterium zaliczenia egzaminu uznano udzielenie 71% po-
prawnych odpowiedzi.
Skład	Komisji	Egzaminacyjnej:
przewodniczący:
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski                   
wiceprzewodniczący
dr n.med. Mariusz Duda                                
członkowie		Komisji	Egzaminacyjnej
prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk        
dr n.med. Andrzej Szwarczyński                                                   
dr n.med. Marta Cieślik-Wegemund
dr n.med. Maciej Marcinowski                     
dr n.med. Dariusz Pituch                  
lek. dent. Grzegorz Ziętek 
lek. dent. Paweł Kłosiński                           
lek. dent. Jerzy Szymczak                               
Na podstawie egzaminu praktycznego i teoretycznego przyzna-
no 28 licencji Praktyki Implantologicznej PSI. Serdecznie gratuluje-
my Absolwentom szkolenia w edycji 2021
Przyznano 2 nagrody dla Absolwenta, którzy otrzymał największą 
ilość punktów podczas egzaminu teoretycznego oraz 5 wyróż-
nień dla lekarzy, którzy najlepiej zdali egzamin praktyczny.
Najlepiej egzamin teoretyczny zdał dr Marcin Sieradzki z Poznania.
Wyróżnienia za najlepiej zdany egzamin praktyczny otrzymali
dr n.med. Robert Balicki, lek. dent. Grzegorz Karolonek, lek. dent. 
Aneta-Truszkowska-Saba, lek. dent. Tomasz Korzeniewski, lek. 
dent. Robert Dłucik.

Uczestnikom szkolenia gratulujemy, a Złotym Partnerom Curri-
culum dziękujemy za nagrody.
1. 3 Vouchery na 1500 pln do wykorzystania na kursy Bego 

ufundował Denon Dental
2. 2 Vouchery na 1000 pln do udziału w kursie otrzymaliśmy 

od Global D.
3. 2 Vouchery na 2000 pln  i 1750 pln za zakup implantów DIO 

ufundowała firma KTI Implants
4. Modelowy-pokazowy implant ufundowała firma CWitt Dental 

Absolwenci	Currciulum	Implantologii	PSI	2021
dr n. med. Robert Balicki
Lek. dent. Paweł Basarewski
Lek. dent. Marek Chwiedosik
Lek. dent. Beata Derkowska
Lek. dent. Robert Dłucik
Lek. dent. Michał Gołubienko
Lek. Dent. Bartosz Gross
Lek. dent. Aleksandra Janik
Lek. dent. Jacek Januszewski
Lek. dent. Grzegorz Karolonek
Lek. dent. Bartosz Kita
Lek. dent. Tomasz Korzeniewski
Lek. dent Olga  Kotowicz
Lek. dent. Kacper Kropielnicki
Lek. dent. Joanna Krytowska
Lek. dent. Wojciech Magdoń
Lek. dent. Mateusz Miękus
Lek. dent. Mariusz Nanys
Lek. dent. Jakub Niewczas
Lek. dent. Marcin Porzycki
Lek. dent. Bartosz Samczyk
Lek. dent. Katarzyna Santor
Lek. dent. Marcin Sieradzki
Lek. dent. Agnieszka Sudół-Janczak
Lek. dent. Janusz Terlecki
Lek. dent. Aneta Truszkowska-Saba
Lek. dent. Paweł Urbańczyk
Lek. dent. Krystian Zieliński

Egzamin Curriculum Implantologii 2021   

E D U K A C J A
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433 Uczestników Curriculum Implantologii

427 absolwentów otrzymało Licencję Praktyki 
Implantologicznej PSI.

110 certyfikatów Fellowship

67 certyfikatów Diplomate
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Wygłodniali wiedzy lekarzy dentyści zajmujący się implantologią 
przybyli 8 października 2021 roku do Warszawy, aby wziąć udział 
w kilkakrotnie przekładanym ze względu na ograniczenia pande-
miczne wykładzie profesora Marcusa Huerzelera.
Profesor rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia, jak wyglą-
dały zabiegi prowadzane w latach 90 tych, które przeprowadzał 
wspólnie w profesorem Otto Zuhrem. Standardem była natych-
miastowa implantacja i zakładanie 10 implantów. Obciążane były 
te, które miały największą stabilizację.
W tamtych czasach dr Paulo Malo mówił o metodzie „All on four”. 
Każdy z pacjentów miał wykonany diagram periodontologiczny, 
który pomaga określić perspektywy zachowania zębów oraz prze-
rwania nowych uzupełnień implantoprotetycznych.
Najważniejsze	jest	bowiem	nie	to,	jak	dana	praca	wygląda	dziś,	
ale	jak	będzie	wyglądała	za	10	lub	20	lat.

W wielu przypadkach okazywało się, że kość jest stabilna, zarówno 
przy implantach, jak i zębach, ale praca protetyczna nie wygląda 
już estetycznie. Są widoczne odpryski i przebarwienia porcelany. 
W fazie planowania istotne jest określenie, kiedy dany ząb trze-
ba usunąć. Cały czas wyzwaniem dla implantologii jest odcinek 
przedni. Do dziś nie zostały przedstawione w pełni przewidywal-
ne protokoły implantacji w sytuacji, kiedy mamy brak dwóch cen-
tralnych siekaczy. Kolejną kontrowersją jest augmentacja piono-
wa, która cały czas daje 50 % szans na powodzenie.
Należy sobie zadać pytanie, czy w takim razie powinniśmy pro-
ponować naszym pacjentom taką metodę? Czy sami byśmy się 
poddali takiemu zabiegowi?
Z tego powodu zęby w przednim odcinku, które nawet wymaga-
ją skomplikowanego leczenia endodontycznego lub mikrochirur-
gicznego, są warte do ratowania i dają większą przewidywalność 

Jesienne spotkanie  
w Warszawie z profesorem 
Hürzelerem

E D U K A C J A
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niż implanty. Pacjent praktycznie zaraz po zabiegu może się nadal 
uśmiechać, a przy implantach nie byłoby to możliwe przez kilka 
miesięcy. Sukces estetyczny leczenia w odcinku przednim będzie 
często wypadkową pomiędzy ekspozycją siekaczy, ruchomością 
wargi górnej oraz innymi cechami osobniczymi. 
Niewiele jest nadal dostępnych publikacji, które mówią o tym jaka 
jest przeżywalność zębów po leczeniu periodontologicznym.
Często jednak okazuje się, że zęby które zostały zakwalifikowane 
do ekstrakcji, były nadal obecne w jamie ustnej po 10 latach. Ten 
parametr powinien kazać nam zweryfikować swoje postępowa-
nie. Należy pamiętać, że statystycznie następuje większa utrata 
zębów z powodu chorób przyzębia niż próchnicy.
Implanty to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, ale nie są one 
lepsze niż naturalne uzębienie. Implanty na pewno pomagają  
w zachowaniu kości. Dr Kan z Uniwersytetu Loma Linda jest auto-
rem publikacji, w której w sytuacji konieczności usunięcia obydwu 
centralnych siekaczy należy na początek usunąć jednego siekacza 
oraz implantować natychmiastowo, a potem usunąć drugiego. 
Istnieje wtedy szansa na zachowanie brodawek, a ma to miejsce 
dzięki przyczepom paradentalnym, jakie spotykamy wokół zębów.
Remodeling jest oczywiście naturalną rzeczą i na to nie mamy 
wpływu.
Próbowano przeciwdziałać zanikowi kości tworząc tzw. „Scalloped 
implants”, ale i tak kość zanikała.

Całkiem przypadkowo profesor zaczął interesować się ideą plat-
formy swiching, kiedy to musiał zastosować do implantu 5.0 łącz-
nik 4.0, bo tylko taki najszerszy był dostępny.
Kolejnym ważnym czynnikiem okazuje się wskazanie, by	implant	
umieszczać	1	do	2	mm	poniżej	poziomu	kości.
Jednak sondowanie tak głęboko umieszczonych implantów  
z platform swiching już nie jest takie oczywiste, a przecież to jeden 
z ważnych elementów, jakie powinniśmy kontrolować podczas 
„serwisowania” prac na implantach.
Najlepsze połączenie implantu z koroną to wg profesora brak po-
łączenia, czyli implanty jednoczęściowe, ale oczywiście ta metoda 
ma też swoje ograniczenia. Nic jednak nie zastąpi możliwości sa-
modzielnej higieny uzupełnienia protetycznego przez pacjenta,  
o ile jest to do przeprowadzenia. Ten parametr powinien być 
przewidywany przez lekarza na etapie planowania leczenia. Sta-
tystyki pokazują, że ryzyko wystąpienia periodontitis jest tym 
większe, im trudniej jest pacjentowi doczyścić swoje sztuczne 
uzębienie. Z tego powodu powinniśmy traktować implantację  
w bocznym odcinku z równą atencją, jak w przednim. Tak samo 
krytycznie musimy patrzeć na ilość tkanek miękkich oraz twardych 
oraz przykładać równie istotną wagę do pozycjonowania. Powin-

niśmy także raz na zawsze uciąć wszelkie dywagacje na temat 
tego czy przykręcać prace protetyczne czy cementować. Badania 
naukowe jasno pokazują, że 80 % periimplantitis występuje z po-
wodu pozostawionych resztek cementu. Należy się spodziewać 
także nadejścia fali tsunami periimplantitis przy implantach cera-
micznych, na które były cementowane korony.
Dzięki implantom przykręcanym mamy np. możliwość odtworze-
nia tymczasowo jednego siekacza centralnego, łącząc go z dru-
gim w postaci mostu z dowieszką.
Kolejnym gorącym tematem w implantologii są skeratynizowa-
ne tkanki. Tylko jedna praca naukowa mówi o tym, że możemy 
pozostawić wokół implantu skeratynizowane tkanki, które są jed-
nocześnie ruchome. Tkanki łączne powinny być zawsze skeratyni-
zowane i nieruchome dzięki periodontium. Należy jednak pamię-
tać, że zupełnie inaczej powinniśmy podchodzić do zabiegów 
przeszczepu tkanek wokół implantów i inaczej wokół zębów. Jeśli 
postępowanie jest takie samo to generuje to zwykle zanik kości. 
Dowierzchołkowe przesunięcie płata przy implancie jest inne niż 
przy zębie.
Jeśli grubość płata przy implancie jest mniejsza niż 2 mm to bę-
dzie to generowało zanik.
Jeśli jednak pozostawimy zbyt grube tkanki wokół implantów, 
to stworzy się problem w oczyszczaniu pracy protetycznej, czyli 
także kieszeń i stan zapalny. W strefie estetycznej zwykle zależy 

nam na stworzeniu bardzo grubych tkanek, ale wiemy że to kom-
promis. 
Profesor podkreślił rolę higienistki w usuwaniu biofilmu po-
przez zabiegi ręczne, ultradźwiękowe oraz płukanie roztworem 
chlorheksydyny.
Innym kontrowersyjnym tematem jest zdefiniowanie sukcesu  
w odcinku estetycznym. Możemy go próbować określić z uży-
ciem pink esthectic spore.
Bardzo często tam, gdzie jest implant jest zanik brodawki.
Na zdjęciach zrobionych z przedniej perspektywy nie widać zani-
ków, ale jak już zrobimy zdjęcie bocznie to wszystkie mankamenty 
stają się widoczne.
W roku 2019 wykonano meta analizę danych, z których wynikało, 
że efekty estetyczne są takie same przy implantacji natychmiasto-
wej jak odroczonej.
Osiągnęliśmy poziom zabiegowy taki, że potrafimy sprawić, że 
implanty się integrują, ale akceptowalna różowa estetyka, nadal 
pozostaje dyskusyjna kiedy oglądamy je w trójwymiarze.
Dziś profesor pamięta o tym, by nie robić pionowych cięć przy 
zabiegach w odcinku miedzy 3 a 3.
Przy ekstrakcji trzeba pamiętać, by nigdy nie wchodzić poniżej 
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poziomu dziąsła lub blisko kości.
Ponadto nie dotykać brodawek w okolicy szyjki zęba.
Gdy robimy pionowe cięcia poza odcinkiem estetycznym w przy-
padku pełnego płata i augmentacji powinniśmy zawsze stosować 
pinowanie membrany, a następnie szycie warstwowe, szycie pe-
riostium, potem szycie mięśni i na końcu szycie szwami nieroz-
puszczalnymi.
Przy pobraniu tkanek z guza szczęki należy pamiętać o usunięciu 
epithelium oraz ukształtować go tak, by go ścienić przy sąsiednich 
zębach, a zostawić gruby nad defektem. 
Przy tych zabiegach powinniśmy używać tylko nici 6.0 i 5.0, bo 
mniejsze średnice zrosną się z płatem. Szew też ni.e może być za-
łożony zbyt ciasno, bo jak dojdzie do obrzęku to może przeciąć 
szew i powstanie blizna. Dobra jakość przeprowadzonych zabie-
gów to brak blizn, chyba że mieliśmy do przeprowadzenia zabieg 
resekcji wierzchołka. Blizny powstają także przy socket shiled sur-
gery.
Ważnym determinantem w leczeniu implantomlogicznym jest 
wiek.
Założone poniżej 30 roku życia implanty w strefie estetycznej 
będą generowały problemy estetyczne w przyszłości. Do 30 roku 
życia trwa bowiem przebudowa kości i wyrostka z implantem.  
W takiej sytuacji korona założona na implant z biegiem lat wyglą-
da na zbyt krótką

Profesor przy okazji prelekcji na temat technik prowadzenia cięcia, 
przedstawił zalety opracowanych przez siebie kształtów skalpeli. 

Nadmienił także, że przedni odcinek szczęki i żuchwy jest inaczej 
unerwiony i unaczyniony przez co, nawet podanie znieczulenia 
będzie bardziej odczuwalne niż w bocznym odcinku. Kolejne 
slajdy dotyczyły kwestii szynowania zębów oraz kwestii gojenia 
pełnej grubości płata, podczas której muszą wystąpić wszystkie 
fazy gojenia. Profesor dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat 
prowadzenia cięcia w kształcie litery „C” za pierwszym trzonow-
cem, które to jest bardziej skomplikowane niż płat dzielony. Przy 
okazji omawiania moblizacji płata, dowiedzieliśmy się jak wygląda 
dziewięć kombinacji cięcia płata.
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Dzień 18 września 2021 roku w Warszawie upłynął pod hasłem 
„Zero Bone Loss Concept”, czyli koncepcji leczenia implantopro-
tetycznego, którą propaguje na całym świecie prof. Thomas Lin-
kevicius z Litwy.

Idea zerowej utraty kości opiera m.in. się na szczególnym zwra-
caniu uwagi na głębokość umieszczenia implantu względem 
grzbietu wyrostka oraz grubości tkanek miękkich. Prawidłowy 
profil wyłaniania wydaje się być kluczową determinantą długo-
czasowego sukcesu implantoprotetycznego. 
Jeśli np. mamy do dyspozycji 12 mm kości i 2 mm dziąsła to, aby 
uzyskać właściwy profil wyłaniania, bazujący na zasadzie 4mm tka-
nek miękkich, powinniśmy umieścić implant 2 mm subkrestalnie.
Dziąsło zaczyna penetrować w głąb i w ten sposób uzyskujemy 

efekt podobny do augmentacji pionowej.
Należy jednak pamiętać o tym, że nie każdy implant nadaje się 
do tego, aby go umieścić subkrestalnie. Jeśli usadowimy poniżej 
poziomu kości implant Tissue Level lub taki bez platform swiching 
to należy spodziewać się zaników kości, nawet do poziomu gwin-
tów. Podobne niespodzianki czekają nas, jeśli do założonego głę-
boko poddziąsłowo implantu przykręcimy abutment pod dużym 
kątem.

Kolejnym ważnym szczegółem implantacji subkrestalnej jest 
użycie wiertła bone profiler podczas odsłaniania implantu, gdyż 
w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której śruba goją-
ca przygniecie kość i doprowadzi do martwicy i zaniku. Badania 
pokazują, że każdy milimetr dziąsła zmniejsza ryzyko zaniku kości. 

Wg Profesora dobre rezultaty w regeneracji dziąsła można uzy-
skać pobierając płat z podniebienia, jak również stosując błonę 
Alloderm.
Porównanie implantów z platform switching i bez platform swit-
ching, jeśli chodzi o tematykę zaniku kości, wypada podobnie, ale 
tylko wówczas, gdy połączenie implantu z koroną jest odsunięte 
od kości. Ważne, by szyjka implantu była wypolerowana na górnej 
powierzchni.

Rozważając tematykę implantacji natychmiastowej należy z ko-
lei zwrócić uwagę na stabilizację pierwotną i poziom kości, a nie 
skupiać się na szybszym gojeniu lub zaopatrzeniu protetycznym 
pacjenta. 

Pod kątem protetycznym istotne znaczenie ma siła przykręcenia 
pracy protetycznej na multi unitach. Powinniśmy zastosować 30 
Ncm, ponieważ taka siła minimalizuje ryzyko odkręcenia się pracy 
oraz złamania śruby.

Stosując się do zasad teorii zerowej utraty kości możemy uzyskać 
porównywalne wyniki zachowania się tkanek twardych przez 
całe lata, zarówno przy łącznikach cyrkonowych, jak i tytanowych. 
Oczywiście wynik wskaźnika Pink Esthetic Score będzie lepszy 
przy cyrkonii i będzie on wpływał nie tylko na estetykę, ale też na 
funkcję i profil wyłaniania. Powinien to być obiektywny wskaź-
nik przemawiający za zastosowaniem koron pełnocyrkonowych 
względem tych na tytanie czy licowanych porcelaną. Czasami 
jednak abutmenty cyrkonowe będą dawały nam efekt tatuażu na 

prof. Tomas Linkevicius  
w Warszawie

E D U K A C J A
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tkankach miękkich. Podstawowe zalety cyrkonii to polerowalność 
i adhezja. Dodatkowo badania dr Scarano wykazały, że cyrkon ma 
mniejsze przyciąganie płytki bakteryjnej niż tytan. Cyrkonia jest 
mniej naładowania elektrycznie i dlatego mniej przyciąga bak-
terie. Oglądając w mikroskopie powierzchnię porcelany pokrytej 
glazurą oraz wypolerowanego cyrkonu, okazuje się, że ta pierw-

sza jest porowata, a ta druga gładka. Najlepsze efekty uzyskujemy 
stosując polerowanie szczotką pastą. Polerowany Emax ma po-
dobną gładkość jak cyrkonia, ale większe powinowactwo do płytki 
bakteryjnej. Poddziąsłowe elementy z cyrkonii nie powinny być 
glazurowane, a w przypadku koron hybrydowych, nie powinno 
się stosować glazury. Glazurowana cyrkonia jest tym samym, co 
korona porcelanowa na metalu z glazurą.

Zbadano, że na powierzchni abutmentów tytanowych w obrę-
bie dziąsła, tworzą się połączenia na bazie fibroblastów, a w przy-
padku cyrkonii, na bazie komórek tkanki łącznej czyli epithelium. 

Glazura w badaniu nie wykazała obecności żadnych połączeń 
tkankowych, co predestynuje do tworzenia się kieszeni w takich 
warunkach.
Powinniśmy także unikać prób pomiaru kieszonek przy koronach 
cyrkoniowych z wypolerowaną powierzchnią poddziąsłową, jeśli 
tkanki w badaniu klinicznym oraz RTG wyglądają na zdrowe. Oka-
zuje się, że z biegiem lat na koronach na złocie, które były pierwot-
nie wypolerowane, powierzchnia staje się szorstka.
Wg profesora Linkeviciusa dyskusja tocząca się od lat na temat ko-
ron przykręcanych vs cementowanych nie powinna mieć miejsca, 
gdyż to cement pozostawiony wokół korony powoduje perice-
mentitis.
Bardzo często cement pod dziąsłem jest tylko widoczny na RTG 
kiedy jest na powierzchni mezjalnej i dystalnej, ale nie widać jego 
na powierzchni policzkowej i podniebiennej. I to jest właśnie czę-
sto złudne. Niektóre cementy muszą mieć co najmniej 2mm gru-
bości, żeby były widoczne na RTG.
Przy implantach jednoczęściowych cyrkoniowych korony były 
cementowane. W 80% takich przypadków pozostawiony był ce-
ment pod dziąsłem. Jeśli mamy do czynienia z pacjentem perio-

dontologicznym, to cement pozostawiony pod dziąsłem będzie 
tworzył zaniki kości i stany zapalne, a u zdrowego pacjenta może 
nie mieć to żadnego znaczenia. Nawet cementownie z koferda-
mem i nitką nie daje pewności, że nie będzie cementu postawio-
nego w kieszonce. Wg badań, cement pozostaje nawet 1 mm 
pod dziąsłem. Przy koronach cementowanych w odcinku przed-

nim lub policzkowo, powinniśmy je umieszczać maksymalnie 0,5 
mm pod dziąsłem, a reszta koron powinna być dodziąsłowa.

„Home mesage” z całego wykładu, jaki powinni zapamiętać 
uczestnicy, którzy byli obecni w Warszawie, jak i czytelnicy tego 
artykułu to: 4 mm dziąsła nad implantem, stabilne połączenie 
implant - korona oraz zastosowanie koron cyrkonowych.
Na koniec wykładu uczestnicy ustawili się w kolejce po autografy 
profesora na pięknie wydanej publikacji „Zero bone loss concept” 
oraz w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Tym akcentem zakończyła się pełna implantoprotetycznego 
„mięsa” uczta, która teraz wymaga przyrządzenia we własnych 
praktykach implantologicznych, oczywiście licencjonowanych 
przez PSI.
Niech kość i dziąsło będzie z Wami i Waszymi implantami.
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IMPLANTOLOGIA  
W PRAKTYCE

Potrzeba czy konieczność rekonstrukcji braków skrzydłowych 
szczęk jest niekwestionowanym wskazaniem do leczenia pro-
tetycznego. W przypadkach planowania leczenia implantopro-
tetycznego warunki anatomiczne bocznych odcinków szczęk 
zwykle charakteryzują się specyficzną morfologią wyrostka zębo-
dołowego. Typowym jest zredukowany dostępny do implantacji 
wymiar pionowy struktury kostnej wyrostka. Znanym od wielu 
dziesiątek lat, skutecznym, przewidywalnym, powtarzalnym z nie-
wielkim ryzykiem zabiegiem przed- lub okołoimplantacyjnym jest 
podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift – SL). Pierwszy tego 
typu zabieg Tatum wykonał w 1974r., przedstawił rok później. 
Kolejne modyfikacje i publikacje Boyena i Jamesa w 1980r. po-
twierdzały racjonalność i zalety zabiegu. Przeprowadzenie tego 
względnie prostego leczenia, podobnie jak każdego innego, wy-
maga między innymi wypełnienia całej procedury diagnostycz-
nej, poprawnej kwalifikacji, przygotowania pacjenta, wykonania 
zabiegu chirurgicznego, prawidłowego postępowania protetycz-
nego i monitorowania po zakończonym leczeniu. W planowaniu 
leczenia niezbędne jest wykorzystanie badań obrazowych wyko-
nywanych z użyciem promieniowania rentgenowskiego. Podsta-
wowymi technikami obrazowania są obrazy uzyskane w badaniu 
2D pantomograficznym i 3D CBCT (Cone Beam Computer To-
mography – Tomografia Wiązki Stożkowej). Służą one do oceny 
morfologii wyrostka i wyściółki zatoki szczękowej. Obrazowanie 

Streszczenie

Przedstawiono przypadek usunięcia średniej wielko-
ści torbieli rzekomej jako etap przygotowawczy do le-
czenia implantologicznego. Warunkiem powodzenia 
leczenia i unikania powikłań zapalnych jest właściwa 
drożność kompleksu ujściowo przewodowego. Kwali-
fikacja do podniesienia dna zatoki (SFE) wymaga oce-
ny radiologicznej światła zatoki i jej ujścia. Niektóre 
ze zmian patologicznych w świetle zatoki szczękowej 
są odwracalnym przeciwwskazaniem do augmentacji 
dna zatoki. 

3D dostępne w tomografii wiązki stożkowej daje możliwość wy-
konania szczegółowych pomiarów szerokości i wysokości kości 
wyrostka zębodołowego szczęki w miejscu planowanego posa-
dowienia wszczepu. Niemalże zawsze wymiar pionowy podłoża 
kostnego wymaga korekty poprzez jego powiększenie, tu rozwią-
zaniem jest podniesienie dna zatoki szczękowej, czyli augmenta-
cja wypreparowanej jamy podśluzowej zachyłka zębodołowego 
szczęki. Bezpieczeństwo Sinus Floor Elevation (SFE) uwarunkowa-
ne jest brakiem patologii wyściółki zatoki i jej prawidłowej wenty-
lacji. Zakres wykonanych badań obrazowych 3D musi obejmować 
i umożliwiać ocenę wyściółki całej zatoki, ujścia naturalnego zato-
ki szczękowej wraz z kompleksem ujściowo-przewodowym oraz 
jamy nosa [1-4]. Drożność ujścia jest bezwzględnie wymaganym 
parametrem w chwili zabiegu i okresie pooperacyjnym [3,5,6]. Re-
akcja wyściółki zatoki na uraz operacyjny obejmuje jej znaczące 
pogrubienie (poprzez retencję płynu pozakomórkowego w war-
stwie podścieliska pomiędzy okostną i nabłonkiem rzęskowym), 
zwiększenie wydzielania śluzu, krwawienie do światła jamy zatoki 
oraz przejściowe upośledzenie funkcji nabłonka rzęskowego pro-
wadzące do zalegania śluzu i krwi [7-11]. Po zabiegu poprawny 
drenaż zawartości z jamy zatoki możliwy jest dzięki obecności 
drożnego ujścia naturalnego zatoki i powrotowi funkcji rzęsek 
nabłonka.

Abstract

A case of removal of a medium-sized pseudocyst is 
presented as a initial stage for implant treatment. The 
condition for successful treatment and avoiding in-
flammatory complications is the proper patency of the 
ostio meatal complex (OMC). Qualification for sinus 
floor elevation (SFE) requires radiological evaluation 
of the sinus lumen and its ostium. Some of the patho-
logical changes in the maxillary sinus are a reversible 
contraindication to SFE.
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W badaniach obrazowych CBCT zatok szczękowych nawet u pa-
cjentów bezobjawowych stwierdzane są w 58% (10,9%-69,1%) 
przypadków zmiany patologiczne dotyczące jej wyściółki [12-16]. 
Najczęściej obecne jest pogrubienie wyściółki (29,3%), zmiany 
polipowate wpuklające się do światła zatoki (36,7%), częściowe 
zacienienie z obecnością poziomu płynu (2%), całkowite zajęcie 
zatoki (0,7%) i inne, w tym ciała obce, grzybica, dysplazja, nowo-
twory (0,7%). Zmiany polipowate w obrazie RTG opisywane jako 
kuliste/owalne zacienienie w świetle zatoki. Taki obraz dają: torbiel 
rzekoma, torbiel śluzowa, brak jest również możliwości rozróżnie-
nia typu płynu obecnego w jamie torbieli czy świetle zatoki (śluz, 
wysięk, krew, ropa). Badanie CBCT nie umożliwia przeprowadzenia 
diagnostyki różnicowej w tym zakresie [1,13,17,18]. Obecność nie-
równości lub zacienienia ścian kostnych zatoki jest wskazaniem 
do poszerzenia diagnostyki poprzez badania CT, MRI, biopsję, ba-
danie hist-pat i skierowaniem do chirurga szczękowo-twarzowe-
go/laryngologa [3,19,20].
Nowotwory i inne zmiany rozrostowe i naciekające powodujące 
resorpcje ścian kostnych zatoki stanowią przeciwwskazanie do 
SL. Stwierdzenie patologii w zakresie drożności ujścia, pogrubie-
nie wyściółki, zajęcia części lub całej zatoki, obecność tworów 
polipowatych stanowią względne przeciwwskazanie i wymaga-
ją przyczynowego leczenia stomatologicznego, skierowania do 
chirurga szczękowo-twarzowego, laryngologa lub alergologa.  
Pogrubienie wyściółki do 8 mm, torbiele do 10mm zlokalizowane  
w zachyłku zębodołowym nie wymagają specjalistycznego lecze-
nia i nie stanowią przeciwwskazania do zabiegu SL [1,3].
Średniej wielkości (>10mm) torbiele zachyłka i wszystkie inne po-
łożone bliżej ujścia naturalnego zatoki pod wpływem urazu ope-
racyjnego ulegają obrzękowi i mogą spowodować zablokowanie 
ujścia [21]. Zatrzymanie drenażu zawartości zatoki prowadzi do 
powstania stanu zapalnego i następowej infekcji zawartości świa-
tła zatoki (śluz, wysięk, krew), tkanek wyściółki zatoki i materiału 
augmentacyjnego zdeponowanego podczas SL. W przypadku 
dużego nasilenia objawy ostrego zapalenia zatoki pojawiają się 
w 7-8 dobie od zabiegu, mniejsze nasilenie z podostrym przebie-
giem ujawnia się w 3. tygodniu po operacji [1,7].

Opis przypadku:

Pacjentka l.62, zdrowa, bez czynników ryzyka, zgłosiła się celem uzu-
pełnienia braków w zakresie szczęki i żuchwy (zęby16,15,14,36 usu-
nięte wiele lat wcześniej), uprzednio leczona implantoprotetycznie 
w poz. 26 przez innego lekarza. W dostarczonych badaniach RTG 
pantomogramie widoczne kulisto-owalne zacenienie w świetle P 
zatoki szczękowej. Wykonane badanie CBCT ujawniło pełną droż-
ność ujścia naturalnego obu zatok szczękowych z prawidłową 
grubością śluzówki, brak patologii w zakresie obu kompleksów uj-
ściowo-przewodowych i nosa, normalnej grubości wyściółkę obu 
zatok oraz owalny cień w świetle P zatoki szczękowej zlokalizowany 
w zachyłku zębodołowym o wymiarach 14x14x19mm. Wysokość  
i szerokość wyrostka o zredukowanym wymiarze.  

Ryc. 1 OPG przed rozpoczęciem leczenia, widoczny kulisto owalny cień 
w rzucie światła P zatoki szczękowej. 
Ryc. 2 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, widoczny kulisto owalny cień 
w rzucie światła P zatoki szczękowej dł. 19,5 mm.
Ryc. 3 CBCT rzut koronowy, widoczny kulisto owalny cień w rzucie 
światła P zatoki szczękowej o wymiarach 14,4 x 14,7 mm.
Ryc. 4 CBCT rzut osiowy, widoczny kulisto owalny cień w rzucie światła 
P zatoki szczękowej dł. 19,5 mm.

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4
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Zakwalifikowana do leczenia implantoprotetycznego w sekwen-
cji: sanacja patologii zatoki szczękowej P, podniesienie dna zatoki 
szczękowej P z jednoczasową implantacją i augmentacją, korekta 
warunków dziąsłowych, odsłonięcie wszczepów i wykonanie od-
budowy protetycznej mostem 14-16 i korony 36.
Pierwszym zabiegiem chirurgicznym była trepanopunkcja przez 
ścianę przednią zatoki szczękowej P w znieczuleniu nasiękowym 
Citocartin 200 1 amp. Cięcie pionowe tkanek miękkich dł. 5mm, 
odwarstwienie okostnej po 3 mm mezjalnie i dystalnie, prostni-
cą wiertłem różyczkowym wykonano otwór w przedniej ścianie 
zatoki, igłą odessano słomkowo-bursztynową klarowną zawartość 
torbieli, wprowadzając igłę do światła torbieli rzekomej doprowa-
dzono do rozerwania i rozfragmentowania jej ściany. Ten manewr 
spowodował połączenie światła torbieli rzekomej zachyłka zębo-
dołowego zatoki z jej światłem, celem zapewnienia wewnętrz-
nego drenażu wydzieliny torbieli i resztek jej ściany przez ujście 
naturalne do jamy nosa. Śródzabiegowo drożność ujścia potwier-
dzono próbą Valsalvy. Zabieg zakończono zamknięciem światła 
otworu punkcyjnego gąbką kolagenową i założeniem szwów. 
Zalecenia do domu obejmowały unikanie dmuchania nosa przez 
10 kolejnych dni [22]. Przebieg po zabiegowy bez powikłań. Po 
6 miesiącach wykonano kontrolne badanie CBCT, które ujawni-
ło brak patologii zachyłka zębodołowego zatoki P, więc zgodnie  
z planem przystąpiono do zasadniczego zabiegu SL, implantacji 
i augmentacji, celem korekty deficytu wymiaru poziomego wy-
rostka. 

W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym Citocartin 100  
3 amp., cięcie w przyzębiu z.13, na szczycie wyrostka w odcinku 
bezzębnym, przyzębiu 17 i pionowo do sklepienia przedsionka 
w płacie trójkątnym, dotarto do wysokości otworu trepanacyj-
nego. Stwierdzono zrost okostnej zatoki z okostną policzkowej 
powierzchni przedniej ściany zatoki szczękowej. Bliznę przecięto, 
dystalnie w bezpośrednim sąsiedztwie wiertłem diamentowym 
wykonano otwór w przedniej ścianie zatoki, z tego dostępu odse-
parowano i uniesiono wyściółkę zatoki w zaplanowanym zakresie. 
Śródoperacyjnie obserwowano ruchomość oddechową wyściół-
ki, świadczącą o zachowaniu jej ciągłości. Zgodnie z protokołem 
producenta, wypreparowano łoże pod wszczepy w poz. 14 i 16, 
wiertłem Lindemana wykonano wielokrotną perforację blaszki 
policzkowej wyrostka. Wytworzoną jamę podśluzową wypełnio-
no wiórami kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej mrożonej 
(RCKIK Katowice) wmieszanymi ze szpikiem kostnym pobranym  
z talerza kości biodrowej P. 

Ryc. 7 CBCT przekrój transsektalny w poz. 16,  badanie kontrolne 
po trepanopunkcji i usunięciu torbieli rzekomej.
Ryc. 8 CBCT przekrój transsektalny w poz. 15,  badanie kontrolne 
po trepanopunkcji i usunięciu torbieli rzekomej, widoczne okno 
trepanacyjne śr. 2,12 mm oraz zredukowany wymiar poziomy 
wyrostka.

Ryc. 5 Fotografia wewnątrzustna 1 ćwiartki przed leczeniem.
Ryc. 6 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, badanie kontrolne po 
trepanopunkcji i usunięciu torbieli rzekomej, brak zmian w zakre-
sie wyściółki w rzucie światła obu zatok szczękowych.

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7 ryc. 8
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Następnie wprowadzono wszczepy AnyRidge XPEED (Mega-
gen, Korea), w poz. 14 - 3,5/13mm i w poz. 16 - 4,5/13mm, oba 
subkrestalnie ok. 1mm, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wszczepy zaopatrzono śrubami zamykającymi. Przy implan-
cie w poz. 14 odnotowano pęknięcie blaszki przedsionkowej 
wyrostka. Powierzchnię przedsionkową wyrostka pokryto mie-
szaniną wiórów kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej 
mrożonej i ksenograftu (Cerabone 1-2mm, Botiss, Niemcy)  
w stosunku 1:1 oraz autogennego szpiku kostnego, augmentat 

w całości pokryto demineralizowaną blaszką korową (Lamina, 
Osteobiol, Włochy). Laminę stabilizowano szwem obarcza-
jącym krytym (Glycolon 4-0, Resorba, Niemcy), plastyka płata  
i zamknięcie bez napięcia szwem ciągłym. Podczas tego samego 
zabiegu wykonano również implantację i augmentację w poz. 36. 
Po zabiegu wykonano kontrolne badanie RTG, ujawniające obec-
ny obrzęk wyściółki zatoki i poziom płynu. Gojenie i przebieg po-
operacyjny bez powikłań. 

Ryc. 9 W szczycie pola operacyjnego widoczny zrost pomiędzy okostnymi wyściółki zatoki i przedsionka j.u..
Ryc. 10 Przecięta blizna w otworze trepanacyjnym i dystalnie wykonane okienko dostępowe do SL.
Ryc. 11 Wykonane odwarstwienie wyściółki zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej P, Preparacja łoża pod wszczepy w poz. 14 i 16, 
perforacja blaszki przedsionkowej wyrostka.
Ryc. 12 Widoczna ruchomość oddechowa wyściółki zatoki – w porównaniu do ryc. 11.
Ryc. 13 Przygotowany biomateriał – wióry kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej mrożonej i szpiku kostnego autogennego zewnątrz.
Ryc. 14 Augmentacja jamy podśluzowej wiórami kości korowo-gąbczastej allogennej świeżej mrożonej i szpiku kostnego autogennego.

Ryc. 15 Implantacja wszczepów AnyRidge XPEED (Megagen, Korea), w poz. 14 - 3,5/13mm, w poz. 16 - 4,5/13mm, oba subkrestalnie ok. 
1mm, głębokość posadowienia wskazują znaczniki na przenośnikach maszynowych systemu.
Ryc. 16 Augmentacja powierzchni policzkowej wyrostka zębodołowego szczęki P w niezbędnym zakresie, dopasowana od strony podnie-
biennej Lamina.
Ryc. 17 Lamina stabilizująca i separująca augmentat od warstwy tk. łącznej po plastyce płata, stabilizacja szwem materacowym krytym.

ryc. 9 ryc. 10 ryc. 11

ryc. 12 ryc. 13 ryc. 14

ryc. 15 ryc. 16 ryc. 17
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Ryc. 18 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, badanie kontrolne po zabiegu SFE, implantacji i augmentacji, widoczne pogrubienie wyściółki  
i poziom płynu w ok. guza szczęki.
Ryc. 19 CBCT przekrój transsektalny w poz. 16,  badanie kontrolne po zabiegu SFE, implantacji i augmentacji, widoczne pogrubienie wy-
ściółki  i poziom płynu.
Ryc. 20 CBCT rekonstrukcja panoramiczna, badanie kontrolne przed odsłonięciem wszczepów, widoczna przebudowa i konsolidacja bio-
materiału.
Ryc. 21 CBCT przekrój transsektalny w poz. 16,  badanie kontrolne przed odsłonięciem wszczepów, widoczna przebudowa i konsolidacja 
biomateriału, wyściółka zatoki o śladowej grubości.

ryc. 18 ryc. 19

ryc. 20 ryc. 21
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Po 4 miesiącach przeprowadzono korektę tkanek miękkich prze-
suwając dowierzchołkowo w płacie dzielonym dziąsło rogowacie-
jące w okolicy 14-16.
Po kolejnych 2 miesiącach usunięto laminę, zniesiono nadmiary 
przebudowanego, twardego, krwawiącego augmentatu uzyskując 
dostęp do wszczepów, wypreparowano również wklęsłe podłoże 
pod pontic mostu oraz zniesiono nadmiar augmentatu w wymia-
rze poziomym. Osseointegrację wszczepów oceniono wykorzystu-
jąc bezdotykową technikę pomiaru rezonansu częstotliwości RFA 
(Resonance Frequency Analysis, OSSTELL MENTOR, Szwecja) w jed-
nostkach ISQ (Implant Stability Quotient). Parametry dla wszczepów 
14 - RFA 80/82 ISQ, 16 - RFA 81/80 ISQ, 36 - RFA 83/85 ISQ. Pomiary 
zawsze wykonywane są w dwóch płaszczyznach: pierwszy w po-
przek, a drugi wzdłuż łuku zębowego. Zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta do obciążenia protetycznego kwalifikowane są wszczepy  
z parametrem > 65 ISQ [23]. Wszczepy zamknięto śrubami gojący-
mi, wokół których zeszyto brzegi płatów. 

Po miesiącu (po wygojeniu, ustąpieniu obrzęku i ustabilizowa-
niu się tkanek miękkich) pobrano wycisk z poziomu wszczepów 
w technice łyżki otwartej. Gotowy most przykręcany założono  
i dokręcono 35Ncm, zgodnie z zaleceniami producenta. Wykona-
no kontrolne rtg. Pacjentce udzielono wskazań w zakresie higieni-
zacji, stopniowego obciążania pracy protetycznej i przedstawio-
no harmonogram wizyt kontrolnych. 

 

 

Ryc. 25 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzko-
wy, widoczna szerokość zrekonstruowanego wyrostka, znie-
siono nadmiary wertykalne ponad wszczepami i wykonano 
miseczkowate zagłębienie w wyrostku na szczyt przęsła plano-
wanego mostu.
Ryc. 26 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzko-
wy, założone śruby gojące i zredukowano nadmiar wymiaru 
poziomego wyrostka.

Ry. 27 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego przed wyciskami 
protetycznymi.

ryc. 24

ryc. 25

ryc. 26

ryc. 27

Ryc. 22 Fotografia wewnątrzustna 1 ćwiartki przed odsłonięciem 
wszczepów.
Ryc. 23 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzkowy, 
widoczna Lamina pokrywająca obszar augmentowany.
Ryc. 24 Odsłonięcie wszczepów, odwarstwiony płat policzkowy, 
widoczna powierzchnia augmentatu z cechami przebudowy i 
krwawienia.

ryc. 22

ryc. 23
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Follow up w takich przypadkach przewiduje wizyty kontrolne co 3 
miesiące w pierwszych dwóch latach, później co 6 miesięcy, pla-
nowo jeden raz w roku wykonywane są badania kontrolne rtg. Ak-
tualnie okres obserwacji wynosi 3 lata. Funkcjonalnie i estetycznie 
bez uwag ze strony pacjentki. Analiza rtg – obecny poziom kości 
ponad platformą wszczepów 14, 16, 36.

 

 

 

Ryc. 28 Stan po założeniu przykręcanego mostu 14-16, widocz-
ne warunki dziąsłowe.
Ryc. 29 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego po założeniu przy-
kręcanego mostu 14-16 przed zabezpieczeniem kanałów śrub.
Ryc. 30 Pantomogram po zakończeniu leczenia, wyznacza 
poziom odniesienia do monitorowania zachowania się kości 
wyrostka w czasie.

Ryc. 31 Warunki dziąsłowe, 1 rok po zakończeniu leczenia.

Ryc. 32 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego, 1 rok po zakończe-
niu leczenia.
Ryc. 33 Warunki dziąsłowe, 3 lata po zakończeniu leczenia.
Ryc. 34 Płaszczyzna okluzyjna łuku górnego, 3 lata po zakoń-
czeniu leczenia.
Ryc. 35 Pantomogram, 3 lata po zakończeniu leczenia. Zacho-
wany poziom kości ponad platformą wszczepów 14, 16, 36, 
także w porównaniu do 26.

ryc. 28

ryc. 29

ryc. 30

ryc. 31

ryc. 32

ryc. 33

ryc. 34

ryc. 35
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Podsumowanie

Opisano przypadek eliminacji patologii światła zatoki szczękowej 
przed  zabiegiem SL i leczeniem implantoprotetycznym. Taktyka 
etapowego postępowania autora w takich przypadkach wynika 
z doświadczenia klinicznego, bowiem w niektórych przypadkach 
torbiele ulegają wtórnemu zakażeniu i mogą długo pozostawać 
bezobjawowe lub skąpo objawowe [8]. Obraz w badaniu panora-
micznym jest nie specyficzny, w badaniu cbct zwykle kulistemu/
owalnemu zacienieniu towarzyszy pogrubienie okolicznej wy-
ściółki i/lub poziom płynu. Śródoperacyjne ich opróżnienie pod-
czas zabiegu SL prowadzi do zanieczyszczenie pola operacyjnego 
wydzieliną ropną, co w sytuacji konieczności użycia biomateriału 
stanowi przeciwwskazanie do kontynuowania zabiegu. Zachowu-
jąc należytą ostrożność procedura etapowa jest postępowaniem 
z wyboru [1,21,24].
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Należy pamiętać, że znacznej części patologii wyściółki zatok 
szczękowych towarzyszy niewydolność ujścia [2]. 
Celem zabiegu sanacyjnego jest usunięcie tworów torbielowa-
tych poprzez leczenie operacyjne, FESS lub trepanopunkcję. 
Upośledzenie anatomiczne drożności kompleksu ujściowo prze-
wodowego jest wskazaniem do FESS [3]. 
W praktyce ambulatoryjnej autora w większości przypadków przy 
zachowanej drożności kompleksu ujściowo przewodowego po-
stępowaniem z wyboru jest trepanopunkcja z wewnętrznym dre-
nażem zawartości jamy torbieli do światła zatoki (marsupializacja).
Dopiero wyeliminowanie patologii światła i ujścia zatoki szczęko-
wej upoważnia do wkroczenia z zabiegiem augmentacyjnym SL 
[2,24].
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IMPLANTOLOGIA 
W PRAKTYCE

Pacjent lat 62 zgłosił się do gabinetu stomatologicznego z powo-
du problemów z żuciem pokarmów spowodowanych brakiem 
zębów 26 i 27. Z wywiadu ekstrakcja zębów miała miejsce ok. 4 
lat temu i była spowodowana nagłą progresją choroby przyzębia. 
Pacjent nie zgłaszał chorób ogólnych. 

Streszczenie

Autor prezentuje kompleksowy przypadek rehabilita-
cji braku zęba w okolicy 26. Ze względu na niewystar-
czające warunki kostne, procedura wszczepienia im-
plantu śródkostnego była poprzedzona podniesieniem 
dna zatoki szczękowej, które ze względu na uwarunko-
wania anatomiczne wykonano z dostępu podniebien-
nego.

W badaniu stomatologicznym potwierdzono chorobę przyzębia 
– do tej pory nie leczoną, wskaźnik API wynosił 50%. Badanie ra-
diologiczne CBCT ujawniło niewystarczającą ilość kości w wymia-
rze pionowym w rejonie zęba 26 i 27 do wszczepienia implantu 
śródkostnego (w największym wymiarze 3,5mm ryc. nr 1). Ponad-
to ząb 25 był martwy (ujemna reakcja na chlorek etylu), a w okolicy 
okołowierzchołkowej było widoczne przejaśnienie 3x4 mm. 

Abstract

The author presents a comprehensive case of rehabili-
tation of a missing tooth in area 26. Due to insufficient 
bone conditions, the implantation procedure was 
preceded by an elevation of the bottom of the maxil-
lary sinus, which was performed by palatal access due 
to anatomical conditions.

ryc. 1
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Leczenie polegało na wdrożeniu terapii periodontologicznej, roz-
poczynając od fazy higienizacyjnej, poprzez root debridement, 
wprowadzając pacjenta w docelową fazę podtrzymującą.  Ząb 25 
został przeleczony kanałowo, uzyskując w trakcie leczenia implan-
toprotetycznego pełne wygojenie zmian okołowierzchołkowych. 
Kolejną zaplanowaną procedurą było podniesienie dna zatoki 
szczękowej po stronie lewej; tak by stworzyć optymalne warun-
ki kostne umożliwiające wszczepienie implantów śródkostnych  
w pozycji zębów 26 i 27. Po szczegółowej analizie CBCT zdecydowa-
no, że zostanie wykorzystany dostęp podniebienny. Warto zazna-
czyć, że szczególnie pomocna w ocenie przedzabiegowego CBCT 
jest Klasyfikacja dra R. Jadacha (2015) – klasyfikująca pacjentów na 4 
klasy w zależności od uwarunkowań anatomicznych – tabela nr 1.

Dostęp podniebienny nie jest rozwiązaniem powszechnym i nie-
rekomendowanym jako postępowanie z wyboru. Powinien być 
stosowany tylko u pacjentów z grupy 2 i 3.  Dobór odpowiedniej 
grupy pacjentów i odpowiedniej metody do ich anatomii ma 
szczególne znaczenie. 
Po raz pierwszy dostęp podniebienny opisał w 1992 r. Ole T. 
Jensen wraz ze wspólpracownikami, kolejne doniesienie pocho-
dzą z 2009 r. gdzie Stübinger i wsp. przedstawili pracę opisującą 
swoje doświadczenia kliniczne. Stübinger podkreślał, że istotny 
jest dobór pacjentów z odpowiednimi uwarunkowaniami ana-
tomicznymi – co doskonale porządkuje klasyfikacja Radosława 
Jadacha (2015), która za czynnik uzależniający przynależność do 
określonej klasy wskazuje grubość ściany kostnej od strony pod-
niebiennej i przedsionkowej. Sam dostęp podniebienny z punktu 
widzenia operatora jest odmienny i nieco bardziej wymagający, 
trudny wgląd w pole operacyjne (autor preferuje oświetlenie 
współliniowe), brak na rynku zestawów narzędzi dedykowanych 
tej metodzie – autor stosuje narzędzia, które można indywidual-
nie doginać w zależności do konkretnej sytuacji klinicznej (Helmut 
Zepf), trudniejsze zaopatrzenie potencjalnej perforacji membrany 
Schneidera, możliwość krwawienia śródzabiegowego z tętnicy 
podniebiennej większej, czy powikłanie w postaci przetoki zato-
kowo-podniebiennej we wczesnym lub późnym okresie gojenia. 
Dostęp podniebienny jednak stwarza również wiele korzyści kli-
nicznych: brak mobilizacji płata, a tym samym brak wpływu na 
ilość dziąsła zrogowaciałego, brak obrzęku w okresie pozabiego-
wym, brak wtórnego spłycenia przedsionka jamy ustnej, możli-
wość używania przez pacjenta protezy w okresie pooperacyjnym, 
która dodatkowo stabilizuje ranę (nie ma obaw o niedokrwienie 
płata w wyniku ucisku ze względu na jego unaczynienie osiowe), 
subiektywnie mniejsze dolegliwości bólowe (badając na wizytach 
kontrolnych – skala VAS) czy wykonanie procedury podniesienia 
dna zatoki szczękowej, bez uszkadzania naczyń i nerwów zaopa-
trujących sąsiednie zęby.
Pacjent został znieczulony miejscowo do nerwów zębodołowych 
górnych tylnych oraz otworu podniebiennego większego 3x1.8 
ml Citocartin 100. Na godzinę przed zabiegiem podano 2 g Amo-

ksiklav doustnie. 
Cięcie poprowadzono od guza szczęki do zęba 25 - przebiegało 
ono na szczycie wyrostka zębodołowego szczęki, przechodząc  
w cięcie wewnątrzrowkowe do zęba 21 po stronie podniebiennej 
(ryc. 2). 

Następnie odłożono płat śluzówkowo-okostnowy. Płat utrzymy-
wany był na lejcach z nici 4.0 ufiksowanych po stronie przeciwnej 
(ryc. 3). 

Osteotomię dostępową wykonano kulistym frezem diamento-
wym na prostnicę chirurgiczną (ryc. 4). 

Następnie odpreparowano membranę Schneidera od scian ko-
snych zatoki, uzyskując jej mobilizację (ryc. 5). 

Tabela nr 1

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E

Klasa	0 Klasa	1 Klasa	2 Klasa	3
Brak wskazań 
do podniesie-
nia dna zatoki 
szczękowej 
metodą 
otwartą.

Wskazania do 
osteotomii 
dostępowej 
od strony 
przedsionko-
wej.

Wskazania do 
osteotomii 
dostępowej 
od strony 
przedsionko-
wej i podnie-
biennej.

Wskazania do 
osteotomii 
dostępowej 
od strony 
podniebien-
nej.

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4
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Nie stwierdzono klinicznie jawnej perforacji. Do światła zatoki 
wprowadzono błonę zaporową Osseoguard Flex (Zimmer), a na-
stępnie biomateriał ksenogenny (The Graft, Purgo) przesączony 
frakcją I-PRF. Brzegi błony ufiksowano szwami 6.0, wyprowadzając 
je na stronę przedsionka jamy ustnej (ryc. 6), 

po czym zreponowano płat, wykorzystując nici w rozmiarze 6.0  
i 7.0 (ryc. 7). 

Po 10 dniach usunięto szwy (ryc. 8). 

Po sześciu miesiącach wykonano badanie kliniczne (ryc. 9) 

oraz kontrolne CBCT (ryc. 10), 

po czym zakwalifikowano pacjenta do implantacji. Pacjent zrezy-
gnował z opcji odbudowy utraconego zęba 27, dlatego w kolej-
nym etapie wszczepiono implant stomatologiczny w pozycji zęba 
26. Preparacja łoża przebiegała z wykorzystaniem wierteł systemo-
wych (ryc. 11). 

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 7

ryc. 8 ryc. 11
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Płat dostępu przedstawia ryc. 12. 

Wprowadzono Implant Astra Tech System Ev 13 mm o platformie 
3.6 mm. Implant spozycjonowano 2 mm poniżej brzegu wyrostka 
zębodołowego z uwagi na grubość tkanek miękkich – wynoszącą 
w tym rejonie ok 2 mm (ryc. 13). 

Następnie zaaplikowano autogenne wióry kostne bezpośrednio 
na śrubę zamykającą (ryc. 14). 

Ranę zamknięto szwami 6.0 (ryc. 15).  

Po okresie gojenia wynoszącym 6 miesięcy przystąpiono do pro-
cedury odsłonięcia. CBCT przedzabiegowe przedstawia ryc. 16. 

Płat pełnej grubości- bezpośrednio nad implantem (ryc. 17)

 – ulega rozszczepieniu w okolicy swojej przedsionkowej szypuły, 
gdzie zostaje częściowo wprowadzony w kopertę miękkotkanko-
wą – co pozwala na dodatkowe wykreowanie objętości dziąsła 
zrogowaciałego w przedsionkowej części odbudowy (ryc. 18). 

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 17

ryc. 16

ryc. 12
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Część podwiniętego dziąsła klinuje się w podcieniu śruby gojącej 
(ryc. 19) 

– dodatkową stabilizację rany zapewniają dwa szwy materacowe 
pionowe (ryc. 20). 

Po okresie gojenia wynoszącym dwa miesiące wykonano skany 
wewnątrzustne (ryc. 21), 

na podstawie których, zaprojektowano łącznik indywidualny 
Atlantis (Dentsply Sirona). Projekt łącznika przedstawia ryc.22. 

Korona na implancie została wykonana z Cerconu. Po oddaniu 
pracy, pacjent nie pojawił się na żadnej z zaplanowanych wizyt 
kontrolnych. Zgłosił się do gabinetu po okresie 2,5 roku celem le-
czenia innego zęba. Kontrolne CBCT (ryc. 23) 

ryc. 18

ryc. 19

ryc. 20

ryc. 21 ryc. 23

ryc. 22
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oraz stan tkanek okołowszczepowych (ryc. 24 i 25) ukazują satys-
fakcjonujący efekt leczenia.

ryc. 24

ryc. 25

Reasumując: Podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu pod-
niebiennego, powinno być metodą rozważaną w przypadku cien-
kiej ściany podniebiennej, a uzyskiwane korzyści kliniczne zacznie 
przewyższają niedogodności z którymi musi się zmierzyć chirurg. 
Oprócz biegłości operatywy lekarza należy również pamiętać  
o możliwości wystąpienia powikłań i umiejętności związanych  
z ich zarządzeniem. Warto również zauważyć, że dostęp podnie-
bienny może stanowić dobrą alternatywę w przypadkach powi-
kłanych, gdzie pierwotnym dostępem był dostęp przedsionkowy, 
co pozwala na operowanie w tkankach wolnych od zrostów po-
zapalnych.

Leczenie protetyczne i endodontyczne: lek. stom. Artur Gatkowski
Aysta: dypl. hig. Diana Celer
Laboratorium protetyczne: Millab CAD-CAM mgr Beata Olkiewicz
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IMPLANTOLOGIA 
W PRAKTYCE

Wstęp

Mnogie implantacje natychmiastowe u pacjentów obciążonych 
ogólnoustrojowo generują wiele trudności. W przypadku ist-
nienia kilku chorób ogólnoustrojowych leczeniem z wyboru są 
uzupełnienia ruchome. [1] Determinujący wpływ na przeprowa-
dzone leczenie ma prawidłowe zaplanowanie m. in dzięki szablo-
nom chirurgicznym w odniesieniu do leczenia protetycznego [2]. 
Ustalenie wspólnego celu przez lekarza protetyka i chirurga pro-
wadzi tylko i wyłącznie do zadowolenia pacjenta i wieloletniego 
użytkowania uzupełnień.

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 63 lat zgłosiła się do gabinetu, celem wykona-
nia nowych uzupełnień protetycznych (ryc.1,2). 

Streszczenie

Zabiegi implantacji natychmiastowej z zastosowaniem 
szalonów chirurgicznych mają na celu ułatwienie 
przeprowadzenia go, oraz minimalizowanie ryzyka 
związanego z błędem w czasie pozycjonowania impla-
nów „ z ręki”. Dodatkowo zabiegi chirurgiczne można 
wykonywać w asyście światła laserów stomatologicz-
nych. Zarówno każdy zabieg można wykonać przed 
i po biostymulacji dł fali 635nm jak również bardziej 
wyrafinowane lasery jak Er:Yag i Nd:Yag.

Dotychczas w łuku górnym nosiła protezę akrylową całkowitą, 
która nie spełniała oczekiwań estetycznych i przede wszystkim 
funkcjonalnych pacjentki. W obrębie żuchwy wykonana była pro-
teza akrylowa częściowa, osiadająca. Ten drugi typ uzupełnienia 
jest niewskazany w przypadku planowanych ewentualnych uzu-
pełnień implantami ze względu na śluzówkowe przenoszenie sił, 
powodujące resorpcję kości. 
Pacjentka choruje na cukrzycę typu drugiego, przyjmuje metfor-
max, insulinę, dodatkowo na cierpi niedoczynność tarczycy w te-
rapii Letroxem. Dodatkowo jest leczona z powodu nadciśnienia 
tętniczego diuretykami oraz przyjmuje suplementację magnezu. 
Pacjentka była również 22 lata temu operowana w z powodu tęt-
niaka mózgu, nie pamięta lokalizacji, nie posiada dokumentacji. 
Jest pod stałą opieką lekarzy. Operacja spowodowała utratę swo-
bodnej wypowiedzi i upośledzenie motoryki w obrębie prawej 
połowy ciała. 

Abstract

Immidiately implantation procedures using  surgical 
templates are designed to facilitate implantation and 
minimizing the risk associated with intraoperative 
error. Additionally, surgical procedures can be per-
formed with the aid of dental lasers. Each treatment 
can be performed before and after biostimulation with 
a wavelength of 635 nm, as well as more sophisticated 
lasers such as Er: Yag and Nd: Yag.

ryc. 1 ryc. 2
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Podczas pierwszej wizyty wykonano diagnostykę RTG tomografię 
komputerową o wymiarach 10x10, która wykazała, że aby moż-
na było wykonać uzupełnienie stałe w łuku górnym konieczne, 
byłyby zabiegi augmentacyjne, na które pacjentka nie chciała się 
zgodzić. Priorytetem w planowaniu leczenia były szybkie i krótkie 
wizyty. Zęby obecne w żuchwie zakwalifikowano do ekstrakcji i 
zaplanowano implantację natychmiastową. 
Przed przystąpieniem do zabiegu, celem wykonania szablonu 
chirurgicznego, pobrano skany pacjentki i przesłano do pracowni. 
Zaplanowano pozycję 4 implantów marki Thommen Medical 
o rozmiarach 4.0 x 8.0 RC. Po przedstawieniu planu leczenia, 
kosztach, możliwych powikłaniach rozpoczęto leczenie. Przed 
przystąpieniem do zabiegu zastosowano krótką profilaktykę an-
tybiotykową na 1h przed zabiegiem 2g amoksycyliny bez kwasu 
klawulonowego. 
Zabieg rozpoczęto od biostymulacji tkanek laserem o długości 
fali 635nm. Biostymulacja ma przede wszystkim zmniejszyć odpo-
wiedź zapalną i stymulować gojenie kości i tkanek miękkich po 
zabiegu [3]. Po uzyskaniu objawów znieczulenia i kontroli stabili-
zacji szablonu wykonano nawierty pod piny stabilizujące pozycję 
szablonu docelowego. Posłużono się w tym przypadku systemem 
pinów Avinent w dwóch rejonach – okolica 42 i 45. (ryc.3-4)

Szablon z tulejami dla wierteł Thommen osadzony był na dwóch 
pinach i jednym zębie z najlepszą stabilizacją. Obszar z pozosta-
wionym zębem był nieprzewidziany do implantacji. (ryc. 5) 
Po atraumatycznym usunięciu zębów, przy pomocy lasera wy-
konano ablację kości wewnątrz zębodołów ErYag oraz głęboką 
dezynfekcję kości NdYag (1064nm, MSP 1,5W).  Po takim przygo-
towaniu pola zabiegowego z zastosowaniem szablonu, zostały 
opracowane łoża implantów wg planu wykonanego w 3Shape 
Implants (ryc. 6)
Implanty zostały pogrążone mechanicznie, wszystkie uzyskały sta-
bilizację na poziomie 25Ncm. Po usunięciu pinów stabilizujących 
i szablonu, przeprowadzona została ekstrakcja ostatniego zęba. 

ryc. 3

ryc. 4

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9
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Implanty po przepłukaniu gwintów z krwi za pomocą soli fizjolo-
gicznej zostały zaopatrzone śrubami zamykającymi, a ranę zszyto 
nićmi nieresorbowalnymi. 
Po 3 miesiącach pacjentka zgłosiła się na kontynuację leczenia, 
free gingival graft w regionach okołoimplantacyjnych (ryc. 7-10).  
Zabieg, jak poprzednio, został wykonany w krótkiej profilaktyce 
antybiotykowej. Pacjentka zgłaszała się w dniu 3, 5, 7 po zabiegu, 
aby została wykonania biostymulacja Low Level Laser Therapy ce-
lem przyspieszenia i poprawy jakości gojenia. Biostymulację wy-
konano przy użyciu lasera o długości fali 635nm (ryc. 11) 
Szwy po zabiegu zostały usunięte po 2 tygodniach, gojenie pra-
widłowe. Grubość dziąsła po kolejnych 6 tygodniach wyglądała 
na tyle zadowalająco, iż podjęto decyzję o odsłonięciu implantów  
i pobraniu skanu dzień po dniu. 
Odsłonięcie zostało przeprowadzone z użyciem lasera ErYag 
250mJ/20Hz. Dzięki tak małoinwazyjnej metodzie możliwe jest 
pobranie skanów pod uzupełniania protetyczne tego samego 
dnia lub kilka dni po. Pacjentka znieczulona była powierzchownie, 
a sam zabieg trwał ok. 20 minut. Tradycyjna metoda z wykorzysta-
niem skalpela zakłada okres gojenia dziąsła na 14 dni. (ryc.12-13) 
Kolejne etapy rehabilitacji były przeprowadzone wg standardo-
wych procedur mających na celu wykonanie pracy protetycznej. 
(ryc.14-15) 

Dyskusja

Zastosowanie lasera w przypadku zabiegów chirurgicznych nadal 
jest nowością. Laser Er:Yag  pozwala na prawie 100% dekontami-
nację pola zabiegowego ze względu na dobrą pochłanialność 
przez wodę i hydroksyapatyt  zawartą w tkankach [4]. Bakterio-
bójcze działanie lasera polega na podgrzaniu do wrzenia wody 
w komórce bakteryjnej, co doprowadza do jej rozerwania. [5] Ko-
lejnym atutem takich urządzeń to skrócenie czasu zabiegowego 
oraz zmniejszenie odstępów czasu pomiędzy wizytami. Pacjenci, 
u których leczenie jest przeprowadzone z zastosowaniem laserów 
IV klasy goją się szybciej, odczuwają mniejsze dolegliwości bólo-
we i obrzęki tkanek nie są dokuczliwe. [6] 

ryc. 10

ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14 ryc. 15
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PROTOKOŁY CYFROWE 
W IMPLANTOLOGII

Wstęp

Rozwój digitalizacji w implantologii oraz protetyce stomatolo-
gicznej obserwowany na przestrzeni kilku ostatnich lat, związa-
ny jest głównie z rozpowszechnieniem tomografii stożkowej 
oraz wykorzystaniem technik CAD/CAM. Działania te w znacznej 
mierze przyczyniają się do zwiększenia precyzyjności planowania 
leczenia protetycznego, a co za tym idzie, redukcji traumatyzacji 
zabiegów oraz wyeliminowania potencjalnych czynników jatro-
gennych.[1]
Patologiczne starcie zębów jest często obserwowanym obja-
wem, różnorodnego pochodzenia. 

Streszczenie

Ciągły rozwój technologii cyfrowych w stomatolo-
gii wspomaga oraz przyspiesza proces leczenia pro-
tetycznego. Faktem staje się coraz rzadsze sięganie 
dentystów po klasyczne masy wyciskowe. Świadczy to 
o utrwalającym się w środowisku przekonaniu o sku-
teczności oraz przewidywalności wymienionych me-
tod. Opisany w artykule przypadek kliniczny obejmuje 
nie tylko zagadnienia związane z pobieraniem cyfro-
wych wycisków, ale również zarządzanie oraz przeno-
szenie parametrów okluzyjnych pacjenta z jamy ustnej 
do środowiska cyfrowego. Daje to szerokie spektrum 
możliwości w projektowaniu rekonstrukcji protetycz-
nych w oparciu o indywidualne parametry geometrii 
układu żucia.

Zmiany nawykowe, niezróżnicowana dieta, różne stany chorobo-
we i leki powodujące zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej oraz 
wpływające na skład i przepływ śliny, są przyczyną erozji zębów. 
Bruksizm dzienny i nocny jak i zaburzenia czynnościowe, szeroko 
rozpowszechnione dysfunkcje, prowadzą do atrycji zębów. [2]
Znaczna utrata tkanki zębowej, spowodowana atrycją, objawia się 
obniżeniem powierzchni zwarciowej o wypłaszczonym kształcie, 
z wyraźnym obnażeniem zębiny. [3]

Abstract

The development of digital technologies in dentist-
ry supports and accelerates the prosthetic treatment 
process. Dentists use classic impression materials less 
frequently. This proves that the dental community is 
convinced of the effectiveness and predictability of the 
above-mentioned methods.The clinical case described 
in the article involves not only the issues related to tak-
ing digital impressions, but also the management and 
transfer of the patient’s occlusal parameters from the 
oral cavity to the digital environment. It gives a wide 
spectrum of possibilities in the design of prosthetic 
restorations based on the individual parameters of the 
geometry of the masticatory system.

4Jakub Munk
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Opis przypadku

Pacjent zgłosił się celem kompleksowego leczenia stomatolo-
gicznego.W wywiadzie głównymi dolegliwościami, jakie podawał 
było znaczne starcie uzębienia, przebarwienia zębów oraz uczucie 
znużenia mięśni żucia, występujące zwłaszcza po dłuższym prze-
żuwaniu pokarmów. 
W badaniu klinicznym pacjenta zdiagnozowano między innymi: 
starcie patologiczne zębów, liczne ubytki klinowe, zaniżoną wy-
sokość zwarcia z zaburzeniem przebiegu płaszczyzny okluzyjnej.  
W łuku dolnym stwierdzono obustronny brak pierwszych trzo-
nowców oraz stłoczenie w okolicy zęba 43 9 (ryc.1,2). 

Wstępną diagnostykę oraz kwalifikację pacjenta do leczenia opar-
to o wynik ortopantomogramu (ryc.3)

W pierwszej fazie leczenia wykonano pełną higienizację, obejmu-
jącą scaling, piaskowanie, polerowanie oraz fluoryzację. Następnie 
przeprowadzono ponowne leczenie endodontyczne zęba 27 
oraz wykonano wkłady koronowo-korzeniowe do zębów 15 oraz 
26, celem wzmocnienia zrębów koronowych. Leczenie zacho-
wawcze obejmowało wszystkie ubytki próchnicowe, zdiagnozo-
wane w badaniu wstępnym.
Kolejnym etapem była diagnostyka warunków zgryzowych 
pacjenta. Badanie mięśni układu żucia wykazało wzmożony 
obustronnie tonus mięśni żwaczy oraz mięśni skroniowych. Ba-
danie stawów skroniowo-żuchwowych nie wykazało patologii. 
Wydolność ruchowa układu żucia również nie wykazała odchyleń 
od normy.

Wykonano skanowanie z użyciem skanera wewnątrzustnego  
z rejestracją zgryzu nawykowego w celach dokumentacyjnych. 
Następnie wykonano pełną dokumentację zdjęciową pacjenta, 
wewnątrzustną oraz zewnątrzustną, włącznie z sekwencją zdjęć 
zębowo-twarzowych, celem wykonania cyfrowego modelowania 
diagnostycznego.
Transfer płaszczyzny zgryzowej wykonano z użyciem łuku twa-
rzowego [SAM III Axioquick], stosując płaszczyznę frankfurcką 
jako referencyjną. Zgryz nawykowy oraz położenia ekscentrycz-
ne (protruzyjne, obustronnie laterotruzyjne) zarejestrowano  
z użyciem szybkowiążącej masy c-silikonowej (Regidur, Bisico). 
Wstępną deprogramację zgryzu wykonano z użyciem Leaf Gauge 
na platformie przedniej, uzyskując minimalną dyskluzję w odcin-
kach skrzydłowych. Kolejno zarejestrowano uzyskaną tzw. relację 
centralną wcześniej wspomnianym materiałem c-silikonowym. 
Zlecono laboratoryjne wykonanie drukowanej szyny nagryzowej 
typu Michigan na łuk górny, celem deprogramacji oraz adaptacji 
pacjenta do podwyższonej wysokości zwarcia.
Rejestrację docelowej pozycji terapeutycznej żuchwy [relacja, 
wysokość] wykonano po 14 dniach użytkowania szyny. Pacjent 
poinformowany był o konieczności założenia szyny minimum  
2 godziny przed wizytą w gabinecie.
Następnym krokiem było wykonanie cyfrowego wax-up oraz 
przeniesienie planowanego układu zgryzowego do jamy ustnej 
(mock-up) [ryc.4].

Do programacji wirtualnego artykulatora posłużyły następujące 
dane: transfer płaszczyzny z łuku twarzowego, komplet kęsków 
zgryzowych, według których określono stabilne położenie kłykci 
żuchwy w dołach stawowych, jak również kąty Fishera oraz Ben-
neta. Laboratoryjnie określono dyskrepancje stawowe [△T, △H, 
△L], określając optymalne położenie żuchwy względem szczęki.
Klinicznie skontrolowano takie parametry, jak: stabilna oś zawia-
sowa w stawach ssż, wysokość zgryzu konstrukcyjnego, kąty oraz 
długość prowadzeń [siecznego oraz kłowego]. Jednocześnie do-
konano analizy estetyki projektowanej odbudowy protetycznej. 
Pacjent zaakceptował wygląd prototypu uzębienia [ryc. 5].

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4

ryc. 5
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Z uwagi na znaczną utratę tkanek zębów, preparację pod koro-
ny protetyczne wykonano przez mock-up, minimalizując tym sa-
mym inwazyjność zabiegu. Niezbędną przed ostatecznym skano-
waniem retrakcję dziąseł uzyskano z pomocą nitek bawełnianych. 
Wysokość oraz relację zwarciową wyekwilibrowanego mock-upu 
zarejestrowano sekwencyjnie masą c-silikonową (ryc.6-8). 

Oszlifowane zęby zapatrzono koronami tymczasowymi, wykona-
nymi z masy szybko polimeryzującej (Structur 2SC, VOCO) na pod-
stawie indeksu do mock-up (ryc.9).

Na kolejnej wizycie pacjent otrzymał korony tymczasowe frezowa-
ne, wykonane z PMMA. W celu stabilizacji zgryzu oraz poprawy es-
tetyki łuku dolnego, wykonano nakłady na zęby 37,47 a także od-
budowę brzegów siecznych zębów 32-42 z użyciem kompozytu.
Po 4 tygodniowym okresie adaptacji, pacjent podał pełną akcep-
tację w zakresie: komfortu oraz skuteczności gryzienia, estetyki 
odbudowy, poprawnej wymowy oraz higienizacji uzupełnienia 
(ryc.10-12). 

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

Docelowym uzupełnieniem protetycznym było 14 singlowych 
koron cyrkonowych typu cut-back, które po wyfrezowaniu osa-
dzono na wydrukowanym modelu oraz zaartykulowano, celem 
nałożenia ceramiki na powierzchnie licowe [ryc.13,14]. 

Do osadzenia koron zastosowano samo trawiący cement kompo-
zytowy (Rely-X, 3M ESPE) (ryc.15-18). 

ryc. 10
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ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14
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Uzupełnienie wyekwilibrowano wewnątrzustnie. Skan odbudowy 
protetycznej wykorzystany został jako dokumentacja pracy oraz 
biokopia morfologii zębów (ryc.19).

Dyskusja

Wax-up diagnostyczny służy do wyznaczenia płaszczyzny zgry-
zowej oraz ustalenia prawidłowej wysokości zwarcia, która kom-
pensuje utraconą tkankę, tworząc miejsce dla odbudowy zębów 
w odcinku przednim, redukując zwiększony nagryz w płaszczyź-
nie pionowej. [4] Trudnością protetycznej rekonstrukcji startego 
uzębienia, jest zachowanie jak największej ilości naturalnej tkan-
ki, zapewniając jednocześnie miejsce dla materiału. Podwyższe-
nie wysokości zwarcia pozwala na oszczędniejsze opracowanie 
zęba i zapewnia przestrzeń dla materiału przyszłego uzupełnienia 
protetycznego. Ochrona naturalnej tkanki zęba, wzmacnia jego 
strukturę. [5, 6, 7] Stabilna i komfortowa okluzja jest podstawą 
zdrowej jamy ustnej i fundamentem estetycznego, rekonstrukcyj-
nego, periodontologicznego oraz protetycznego leczenia. Zgryz 
- w uproszczeniu zdefiniowany, jako kontakt zębów przeciwstaw-
nych, może także być określany jako proces zwarcia łuków zębo-
wych; statyczny kontakt powierzchni zębów przeciwstawnych 
łuków zębowych. [8]
Krytycznym punktem osiągnięcia zbalansowanej okluzji, po-
dejmując się rehabilitacji skutków startych zębów, atrycji, erozji, 
próchnicy, zniszczonej struktury zęba, zaburzeń stawów skro-
niowo żuchwowych, jest określenie prawidłowej okluzji central-
nej (CR) oraz pionowego wymiaru zwarcia (VDO). CR i VDO są 
kluczowe dla zdrowej i funkcjonalnej okluzji, idealnych proporcji 
i projektowania uśmiechu oraz planowania estetycznych i prote-
tycznych rekonstrukcji z długotrwałym efektem. [9, 10, 11, 12, 13]

Podsumowanie

Istotą prototypowania odbudowy ostatecznej oraz etapów po-
średnich rekonstrukcji protetycznej pacjenta, jest wielokrotnie 
kontrolowany proces, w trakcie którego osiąga się stabilną okluzję 
oraz przewidywalny efekt estetyczny. [14, 15] Cyfryzacja kształtu 
3D rzeczywistych obiektów jest szybko rozwijającą się dyscypliną, 
o szerokim zakresie zastosowań. Postępy w technice kompute-
rowego projektowania wyrobów, zautomatyzowania produkcji 
oraz ograniczenia tolerancji błędów produkcyjnych jest faktem 
i nieodzownym elementem życia w przewidywalnej przyszłości. 
Istnieje rosnące zapotrzebowanie na szybkie, dokładne, przeno-
śne i bezkontaktowe skanery 3D. [1]

Artykuł był wcześniej publikowany w TPS, 10-11/2021, s. 41-47
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PROTOKOŁY CYFROWE  
W IMPLANTOLOGII

Wstęp

Stały rozwój technologii ma wpływ na wszystkie dziedziny me-
dycyny. Jest on ogromnie zauważalny również w implantopro-
tetyce. Wygląd i możliwości aktualnie wykonywanych prac im-
plantoprotetycznych szczególnie w całkowitym bezzębiu przy 
rekonstrukcji pełnych łuków zębowych są składową rozwoju kil-
ku kierunków. Do najważniejszych należą cyfryzacja, możliwość 
przekierowania osi implantów i upowszechnienie prac pozwala-
jących na wykonanie uzupełnień stałych i hybrydowych bezme-
talowych w zaawansowanej atrofii. Zalety technologii cyfrowych 
w planowaniu leczenia, w skróceniu zabiegu, precyzji zabiegu  
i planowania są bezsprzeczne. Autorzy artykułu pragną zwrócić 
uwagę na korzyści z przekierowania (prace przykręcane) i możli-
wości, które dało wprowadzenie lekkich, elastycznych materiałów 
w implantoprotetyce. 

Streszczenie

Artykuł przedstawia wpływ rozwoju technologii na 
rozwój i możliwości rekonstrukcji pełnych łuków zę-
bowych na przestrzeni ponad 20 lat. Zastosowanie 
technik CAD/CAM, materiałów i systemów do prze-
kierowania osi implantów na prace protetyczną w pro-
jektowaniu i wykonawstwie pełnych łuków zębowych. 
Przedstawienie różnych technik implantacyjnych  
i obciążeń protetycznych typu Full Arch w odległej 
obserwacji  na podstawie doświadczeń klinik implan-
tologicznych Artdentis. Rozwój systemów do przekie-
rowania i ich zastosowanie w stałych rekonstrukcjach 
implantoprotetycznych Full Arch.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ich dynamiczny rozwój.
Już w latach 80-90 XX w. klasyfikacje stopnia atrofii bezzębnych 
szczęk Lekholma i Zaarba (grupy A-E) uświadamiały lekarzom  
i technikom dentystycznym problemy z odtworzeniem pełnych 
łuków zębowych w przypadku zawansowanych atrofii kostnych. 
Klasyfikacje opcji protetycznych wg C. Mischa sugerujące w za-
awansowanej atrofii rozwiązania ruchome (RP4, RP5) pokazały, 
przed jak dużym wyzwaniem dla implantoprotetyki stoimy. Ogra-
niczeniem były techniki odlewnicze mostów okrężnych metalo-
wo- porcelanowych w przypadku wysokiej nadbudowy, ich duży 
ciężar i powstające naprężenia powodujące pęknięcia porcelany, 
których naprawa wymagała kosztownej wymiany całego mostu.
Tabela przedstawia doświadczenia klinik Artdentis i jakie rozwiąza-
nia stosowaliśmy na przestrzeni ostatnich 20 lat w rekonstrukcjach 
implantoprotetycznych w całkowitym bezzębiu.

Abstract

Over the past decade the digital revolution has impact 
to every part of the process in implantology and pros-
thetics. Authors confront their methodology in over 
two decades of observation to full arch rehabilitation. 
Digitalization of the process, development in materi-
als and angulated screw channel solutions, allowed 
to shorten the process in time, safer and with higher 
predictability.
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kosmetycznych i lekarz powinien umieć przeprowadzić takie le-
czenie. Tak duże sztywne prace protetyczne narażone są podczas 
funkcji na odkruszenie, pęknięcie porcelany i muszą być zdjęte, 
co jest trudnym i czasochłonnym zadaniem. Uszkodzenie filaru 
implantu jednofazowego wiąże się z bezpowrotną możliwością 
ponownego wykorzystania go do nowej pracy.  W tym przypadku 
adaptacja narządu żucia, zrównoważona okluzja oraz dobra ja-
kość wykonania pracy, dała odległy oraz skuteczny efekt leczenia.
 

 

Podczas wielu lat leczenia pacjentów z różnym stopniem za-
wansowania atrofii kości szczęk, zaobserwowaliśmy kilka przeło-
mowych momentów w technice wykonywania pełnych łuków 
,,Full Arch”. Materiały, które stosowaliśmy do wykonania takich 
prac, rozwój instrumentarium i produktów protetycznych jako 
komponentów do wykonania tak skomplikowanych konstrukcji, 
cyfryzacja i w końcu, doświadczenia lekarzy w ich stosowaniu, 
spowodowały niesamowity rozwój implantoprotetycznych tech-
nik odtwórczych.
W przypadkach, gdzie nie zostały zastosowane techniki GBR re-
generacji kostnej, nie zawsze udawało się wprowadzić implanty 
równolegle. Wtedy powstawały problemy protetycznego zaopa-
trzenia z powodu braku równoległości implantów, szczególnie 
gdy prace oparte były na implantach jednofazowych.
Przykładem uzyskania równoległości filarów protetycznych ,,prze-
kierowania” na bazie odległych doświadczeń klinik Artdentis 
może być pacjentka z całkowitym bezzębiem. 

Często po mnogich ekstrakcjach i zniszczonej kości szczęk proce-
sami zapalnymi, pozycje implantów w pewien sposób były wy-
muszone.  Zabieg u tej pacjentki wykonaliśmy w roku 2002 roku, 
stosując technikę natychmiastowej implantacji, bezpośrednio po 
usunięciu zębów. Zostały wszczepione 24 implanty jednofazowe 
i wykonaliśmy natychmiastowe obciążenie mostem akrylowym 
wklejanym. Ponieważ na implantach jednofazowych były ogra-
niczone możliwości protetycznego przekierowania osi implantu 
komponentami fabrycznymi, wykonywaliśmy szlifowanie mo-
nolitycznych nadkostnych części implantów. Jest to analogiczna 
procedura, z którą spotykamy się w przypadku standardowych 
szlifowań zębów do wprowadzenia mostu wklejanego.
 

Przypadek 1, rok 2003
 
Były to pierwsze przekierowania pełnych łuków, z którymi mie-
liśmy do czynienia wiele lat temu. Trzeba jednak o nich pamię-
tać, ze względu na to, że ci pacjenci w którymś momencie mogą 
pojawić się na zmianę protetyki z różnych powodów, chociażby 

 

 

Ryc. 1 Doświadczenia klinik ARTDENTIS z całkowitymi rekonstrukcjami łuków zębowych w czasie

Ryc. 2 Implanty jednofazowe oszlifowane do uzyskania równo-
ległości, w celu wprowadzenia pełnego łuku - mostu metalo-
wego lanego, licowanego porcelaną.
Ryc. 3 Przymiarka metalowego mostu na filarach oszlifowa-
nych implantach jednofazowych.

ryc. 2

ryc. 3

P R O T O K O Ł Y  C Y F R O W E  W  I M P L A N T O L O G I I



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 1 (25) 2022 59

Przypadek 2, rok 2017
 
Przypadków z silną atrofią lub nietypową anatomią szczęk czasa-
mi nie można odbudować pracami przykręcanymi, ze względu na 
złe warunki zgryzowe, złą kosmetykę i podparcie tkanek miękkich. 
Tak też było w przypadku omawianej tu pacjentki.

 
 
Stosujemy wtedy protezy OVD z ograniczoną płytą lub bez niej, 
w zależności od ilości zastosowanych implantów i ich rozmiesz-
czenia na łuku zębowym. W ekstremalnych atrofiach pozostaje 
jednak często problem równoległości osi implantów. Zastosowa-
nie rozwiązań korygujących oś w zakresie 15-30 stopni pomiędzy 
implantami rozwiązuje problem. Prace OVD z użytymi elementa-

mi retencyjnymi z przekierowaniem (typu equator) sprawdzają się 
pod względem stabilizacji, kosmetyki i czasu przetrwania w jamie 
ustnej. Jeśli zastosowany system nie posiada takiej korekcji, to  
w niedługim czasie mogą wystąpić problemy z konstrukcją pracy 
protetycznej, a również z przeciążeniem implantu, utratą kości, 
pęknięcia wszczepu etc.

 

 

 

 

Ryc. 4 W przypadku tej pacjentki obserwujemy suprastrukturę 20 lat bez zdejmowania jej i jakichkolwiek napraw.
Ryc. 5 Kontrola CT po 18 latach od wykonania implantacji.  Implanty jednofazowe obciążone pracą protetyczną –most metalowo porce-
lanowy wklejany. 
Ryc. 6-7 Most okrężny metalowo- ceramiczny cementowany szczęka i żuchwa całkowite bezzębie. Pełna rekonstrukcja narządu żucia. 

Ryc. 11 Żuchwa zaopatrzona mostem przykręcanym z przekie-
rowaniem osi implantów.

Ryc. 8 Zaawansowana atrofia z deformacją wyrostka zębodołowego szczęk w dwóch płaszczyznach.
Ryc. 9 OPG Pacjentka zaopatrzona w szczęce protezą OVD osadzoną na Equatorach. W żuchwie zastosowany most z PEKKTON, bazy tyta-
nowe z przekierowaniem DAS. Pełny łuk licowany e-max i kompozytem. Zastosowane implanty dwufazowe.
Ryc. 10 Przymiarka konstrukcji protezy OVD na Equatorach. Korekcja niekorzystnych warunków kostnych płytą protezy. 
 

ryc. 4 ryc. 5

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 8 ryc. 9 ryc. 10

ryc. 11
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Przypadek 3, rok 2015 

W przypadku tego pacjenta (ryc. 12-17) widać wykorzystanie róż-
nych technik i przekierowania osi implantów na korony w  mo-
stach. Uzupełnienie w szczęce wykonane 10 lat wcześniej w tech-
nice implantacji jednofazowej, bezpośrednio po ekstrakcji zębów 
z natychmiastowym obciążeniem.

Pod zatokami wykorzystaliśmy unikalne implanty GIP Q Implant  
z pustym środkiem, uzyskujące podczas wszczepiania bardzo wy-
soką stabilizację rzędu 30-50 Ncm, nawet w przypadku kości D3, 
D4. Wykonaliśmy most metalowo-ceramiczny z przekierowaniem 
w formie zamków międzykoronowych.
Po utracie zębów w żuchwie, pacjent zgłosił się w celu wykonania 
odtworzenia pełnego łuku. Zastosowaliśmy 6 wszczepów dwufa-
zowych DIO UF (II), przekierowanie w systemie DAS, umożliwia-
jące wysoką dokładność i kosmetykę. Wykonaliśmy skanowanie 
przy użyciu Scanbody systemowych, gdzie podstawa zafiksowa-
na we wnętrzu implantu jest kompatybilna z użytym systemem 
implantologicznym, a filar do skanowania jest uniwersalny. Póź-
niej przy użyciu łączenia bibliotek systemowych projektujemy 
konstrukcję pracy.

Obecnie rozwój technik CAD – CAM umożliwił projektowanie 
różnych konstrukcji wykonanych z nowoczesnych biologicznie 
zgodnych materiałów.
CAD to skrót od Computer Aided Design, czyli projektowanie 
wspomagane komputerowo. CAM – to skrót od Computer Aided 
Manufacturing – komputerowe wspomaganie wytwarzania. 
Tomografia i proces skanowania umożliwiają utworzenie wirtu-
alnego obrazu szczęk, tkanek miękkich, pozycji implantów etc., 
czyli danych potrzebnych do wirtualnego projektowania.  Później 
następuje wirtualne projektowanie CAD precyzyjnej pracy prote-

 
 

 

 

Ryc. 12 OPG. Całkowite bezzębie. Szczęka- Most metalowo-ce-
ramiczny z zamkiem między koronowym w linii szwu podnie-
biennego.
Ryc. 13 Zastosowane implanty jednofazowe w szczęce, w tym 
pod dnem zatoki poz.15,25 implanty GIP, transfery przygoto-
wane do wycisku.
Ryc. 14 Szczęka, zastosowany most metalowy osadzony na 
implantach jednofazowych. Ze względu na budowę wyrostka  
i rozbieżny układ filarów zastosowane przekierowania zam-
kiem międzykoronowym. W ten sposób uzyskaliśmy równole-
głość dla wprowadzenia mostu okrężnego.
Ryc. 15 Implant GIP. Szeroka platforma typu WIDE do zastoso-
wania w miękkiej kości, głównie w szczęce i strefie trzonow-
ców w żuchwie. Osiąga bardzo wysoką stabilizację pierwotną 
nawet w trudnych warunkach kostnych typu D4 wg klasyfika-
cji gęstości kości Mischa. 

Ryc. 18 Praca została wyfrezowana z materiału PEKKTON, wy-
licowana materiałami kompozytowymi i przykręcona do im-
plantów w żuchwie

Ryc. 16 Scanbody założone na implanty dwufazowe, przygoto-
wane do skanowania.

Ryc. 17 Faza protetyczna, konstrukcja mostu wyfrezowanego 
z materiału typu PEKK z zacementowanymi koronami e-max.

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 16

ryc. 17

ryc. 18
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tycznej, gdzie przy użyciu bibliotek systemowych dla implantów 
i systemów protetycznych otrzymujemy cyfrowy obraz uzupeł-
nienia protetycznego. Dane przesyłane są do urządzeń typu dru-
karki, frezarki, lasery, spiek laserowy SLM, które z odpowiedniego 
materiału umożliwiają zrealizowanie wcześniejszego projektu.  
Uzupełnienia protetyczne wykonane dzięki systemowi CAD/CAM, 
cechuje wyjątkowy poziom dokładności.  
Skanowanie w obecnym czasie jest już procedurą, która na do-
bre wypiera analogowe leczenie pacjentów. Szybko uzyskujemy 
wirtualny wycisk, oszczędzając czas i materiały oraz otrzymujemy 
bezpośrednio produkt do obróbki w systemach CAM. Potrzebne 
są oczywiście pewne inwestycje do gabinetu typu skaner, transfe-
ry do skanowania (Scanboody), a później nabyte doświadczenie 
i pracownia, która, mając do dyspozycji dane przy pomocy wła-
snych narzędzi, w krótszym czasie wykona uzupełnienie. W przy-
padku prac protetycznych pełnołukowych, cyfrowe zalety dokład-
ności wykonania wirtualnego wycisku są bezcenne. Dokładność 
i pasywacja tych prac jest bardzo wysoka, a przy wykorzystaniu 
odpowiednich materiałów uzyskujemy produkt bezpieczny dla 
implantów, kości i tkanek miękkich. Wykorzystując odpowiednie 
wysokiej jakości produkty dla techniki dentystycznej, otrzymuje-
my niepowtarzalną kosmetykę i odwzorowanie tkanek ludzkich. 
Polieteroeteroketon (PEEK) ma moduł sprężystości podobny do 
ludzkiej kości, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na zużycie. 
Bardzo ważną cechą jest całkowita biokompatybilność materiału 
wobec płynów ustrojowych. Te cechy sprawiły, że jest to poszuki-
wany materiał w chirurgicznej endoprotetyce. 
W przypadku zastosowania tego materiału z implantami tytano-
wymi, skoki naprężeń na granicy kości są mocno zredukowane 
z korzyścią dla konstrukcji dentystycznych. Zmniejsza to również 
obciążenie połączeń śrubowych i adhezyjnych protezy denty-
stycznej.  

W technice dentystycznej używane, są różne materiały typu PEEK 
i PEKK
W praktyce Artdentis najczęściej stosowaliśmy:
• BioHPP, który jest półkrystalicznym materiałem, wzmocnio-

nym mikro ceramiką polieteroeteroketonem z grupy PEEK  
przeznaczonym do  długoczasowych uzupełnień implan-
toprotetycznych.  Można z niego wykonywać łączniki indy-
widualne, korony teleskopowe, stałe i licowane mosty, pro-
tezy częściowe na zamkach, szkielety klamrowe.

• Mikroceramika polepsza takie właściwości materiału jak 
wytrzymałość, ścieralność oraz możliwość chemicznego 

łączenia się z materiałami licującymi, szczególnie ważnymi  
w implantoprotetyce.

• Materiał BioHPP jest wolny od metali, tlenków, nie alergizu-
je tkanek ludzkich. Jest  biokompatybilny  z kośćmi szczęki  
i żuchwy, lekki, elastyczny, o podobnych właściwościach  
biodynamicznych, jak tkanki kostne. BioHPP redukuje kom-
presje i skręcanie podczas żucia, częściowo je kompensując. 
Efekt off-peak zachowuje percepcję zimna i ciepła, zbliżoną 
do naturalnych zębów, dając wysoki komfort użytkowania 
dla pacjenta.

• PEKKTON to materiały biozgodne z tkankami ludzkimi, od-
porne na pękanie i odkształcanie, charakteryzują się słabym 
przyleganiem płytki nazębnej. Ich właściwości mają olbrzy-
mie znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo implantów  
i tkanek kostnych.

Materiały to tylko jeden z elementów pracy protetycznej. Jednak 
kluczowe znaczenie dla dobrej konstrukcji ma przekierowanie osi 
implantów na oś pracy protetycznej. Często z powodów anato-
micznych nie można uzyskać równoległości implantów, co unie-
możliwia wykonanie pracy przykręcanej bez wykonania przekie-
rowania.

 

 

 

Ryc. 19 Przedstawiona grupa materiałów PAEK.

Ryc. 21 Etap projektowania. Widoczna oś implantów znajdują-
ca się w kosmetycznej licowej części korony.

ryc. 20
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Dzięki zastosowaniu przekierowania poprzez CAD/CAM i Dy-
namic Abutments Solutions, otrzymujemy produkt w pełni ko-
smetyczny, bezpieczny, z możliwością rewizji, korekt, modyfikacji  
i higienizacji. Kanały serwisowe dają również możliwości bezpro-
blemowej obsługi pracy protetycznej przez technika i lekarza. 

Bazy z tytanu klasy V są pokryte złotą powłoką anodowaną, po-
prawiającą estetykę prac. Bazy tytanowe wykorzystywane do 
przekierowania osi implantu przeznaczone są do stosowania ze 
strukturami CAD/CAM wykonanymi z cyrkonu, metalu, PEEK, PEKK 
i PMMA. 

Można je wykorzystywać do pojedynczych lub wielopunktowych 
prac protetycznych, wymagających skorygowania wejścia śruby 
z powodu niekorzystnego położenia implantów.  Zabezpieczają 
i poprawiają dopasowanie części protetycznej ze śrubą oraz kon-

strukcji z implantem tytanowym.  Pasywne dopasowanie w kon-
strukcjach metalowych, cyrkonowych czy elastycznych minimali-
zuje ewentualne przeciążenia i naprężenia konstrukcji. Tytanowa 
podstawa została zaprojektowana do współpracy z zestawem 
śrubokrętów różyczkowych systemu 3.0 Dynamic Abutment®. 
Korekta kanału wejścia śruby do abutmentu wynosi od 0° do 45°. 
Uniwersalność tego rozwiązania polega na tym, że podstawa 
bazy, którą fiksujemy wewnątrz zastosowanego implantu może 
być dowolna, dostosowana do różnych typów implantów zgod-
nie ze specyfikacją użytego systemu. Daje to ogromne możliwo-
ści, ponieważ można ją zastosować w jednym łuku używając kilku 
typów implantów. Możemy użyć jeden system baz tytanowych  
i jeden śrubokręt do wszystkich śrub. System DAS w chwili obec-
nej posiada kompatybilność do większości systemów implantolo-
gicznych stosowanych na rynku. 
Jeszcze innym rozwiązaniem w przekierowaniach osi implantów 
jest wyfrezowanie indywidualnych łączników z przekierowanym 
kanałem do śruby.
Co ważne, tego typu systemy w 100% współpracują ze środowi-
skami projektowania i frezowania takimi jak software CAD-3Sha-
pe, Exocad czy Dental Wings.
Wiadomą rzeczą jest to, że chirurgia ortognatyczna i chirurgia od-
twórcza polepsza przestrzenne warunki kostne, dając nowe moż-
liwości protetyczne, jednak nie zawsze możliwe jest zastosowanie 
tych technik. Ale również bez operacji ortognatycznych, łącząc 
chirurgię regeneracyjną z protetyką, możliwe są pełne rekonstruk-
cje łuków zębowych.
Skanowanie całkowitych bezzębnych wyrostków czasami jest 
trudne do wykonania, szczególnie w przypadkach, gdzie atro-
fia dotyczy podstawy kości (klasa D i E wg Lekholma i Zarba).  
W tych przypadkach zdarzają się mocno rozbudowane wędzideł-
ka czy wysoko wchodząca na zanikłą kość błona śluzowa ruchoma  
i tkanki te utrudniają skanowanie. Do skanowania tego typu pod-
łoża możemy stosować stabilizatory ruchomych jej części.
Po wykonaniu skanów i wygenerowaniu plików STL przystępuje-
my do projektowania pracy protetycznej. Stosujemy tu programy 
typu Implant Studio czy Exocad.
 
Przypadek 4, rok 2013

W przypadku tej pacjentki w roku 2016 (6 lat temu), zastosowa-
ne zostało przekierowanie w postaci zamka międzykoronowego 
w moście cyrkonowym. Takie rozwiązanie ma znaczenie kluczo-
we dla osadzenia przy braku równoległości filarów całego mostu 
okrężnego. Jest to też miejsce, w którym eliminowane są naprę-
żenia powstające w tym miejscu podczas ruchów żuchwy.  Całość 
została wylicowana porcelaną, a most zacementowany na stałe.

 Ryc. 22 Etap projektowania. Projekt przekierowania osi implan-
tu na korony. Kanały serwisowe ustawione w części podnie-
biennej koron. Pełna kosmertyka pracy.
Ryc. 23 Wyfrezowany most z PMMA z przekierowaniem w pod-
niebiennej części mostu w strefie kosmetycznej.
Ryc. 24 Uniwersalna śruba DAS do baz tytanowych w przekie-
rowaniu ze specjalnym śrubokrętem  umożliwiającym przykrę-
cenie pracy wykonanej w tej technice.

Ryc. 25- 27 Bazy tytanowe DAS z prze-
kierowaniem mają możliwość doboru 
wysokości części przezśluzówkowej oraz 
wysokości części nadśluzówkowej, tak, 
aby dobrać optymalne podparcie pracy 
protetycznej. 

ryc. 22

ryc. 23 ryc. 24

ryc. 25

ryc. 27 ryc. 26
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Po kilku latach, na skutek utraty zębów z powodu paradontozy  
w szczęce pacjentka została zaopatrzona implantami dwufazo-
wymi natychmiastowo po ekstrakcji. Po upływie 6 miesięcy wy-
konany został pełen łuk z materiału typu PEEK wzmocniony belką. 
Osiągnięta w ten sposób sztywność konstrukcji jest w stanie spro-
stać biomechanicznie twardej konstrukcji dolnego cyrkonowego 
mostu okrężnego. 

Jeśli w procesie produkcji zachowamy od początku do końca tyl-
ko cyfrowe rozwiązania, jesteśmy w stanie uzyskać dokładność, 
pasywność i kosmetykę. 

 

 

 

 

Ryc. 28. Mosty zostały wycięte z cyrkonu, a elementy zamka dały 
możliwość uzyskania równoległości dla wszystkich implantów  
i zacementowania pełnego łuku w żuchwie.
Ryc.29. Stan wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich po eks-
trakcji paradontotycznych zębów

Ryc. 32 Planowanie i projektowanie konstrukcji przyszłego peł-
nego łuku przykręcanego z przekierowaniem DAS i wykorzy-
staniem wzmocnienia mostu belką.
Ryc. 33 Wydrukowany model szczęki z konstrukcja wyfrezowa-
nego pełnego łuku. Przekierowanie osi implantu w rzucie po-
wierzchni okluzyjnej trzonowców i podniebiennej siekaczy  
i kłów (w strefach kosmetycznych).

Ryc. 31 Przykręcane scanbody systemowe DIO do implantów 
przygotowane do skanowania 

Ryc. 30 OPG. Szczęka - obustronny Sinus Lift otwarty, zaopa-
trzony implantami dwufazowymi. Na zdjęciu widać osadzo-
ne prace protetyczne pełnołukowe. Żuchwa - most okrężny 
cyrkon, licowany porcelaną z zamkiem miedzykoronowym. 
Szczęka - most okrężny wzmocniony belką, na której wklejo-
no konstrukcję mostu wylicowaną koronami e-max i dziąsłem  
kompozytowym. Przekierowanie osi implantów systemem 
DAS na bazach tytanowych.

ryc. 29

ryc. 28

ryc. 31

ryc. 32

ryc. 33
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Praca została osadzona na bazach tytanowych fabrycznych. 
Wszystkie kanały serwisowe zostały umiejscowione na powierzch-
niach podniebiennych lub żujących w odcinkach bocznych. Kon-
strukcja (podbudowa) dla koron wyfrezowana z materiału typu 
PEKK).

Na kikutach zostały wklejone korony E-max a całość konstrukcji od 
strony wyrostka została wylicowana imitującym dziąsło kompozy-
tem.   

Taka konstrukcja ułatwia późniejsze serwisowanie pracy. W przy-
padku uszkodzenia koron można pojedynczo je naprawiać i po-
nownie wkleić do pracy. W przypadkach, gdzie licowanie kikutów 
wykonujemy kompozytem, naprawę lekarz może wykonać nawet 
w jamie ustnej. Po odkręceniu pracy technik może w pracow-
ni wykonać korektę kosmetyki, serwis. Jest bardzo ważne, aby  
w dwóch przeciwstawnych łukach zębowych dla bezpieczeństwa 
suprastruktury i implantów zastosowane były różne pod wzglę-
dem twardości materiały.

Przypadek 5, rok 2019
 
U tego pacjenta, który nie używał protez w całkowitym bezzębiu 
przez 20 lat zastosowaliśmy leczenie pełnokonturowymi łukami, 
zmieniając kilkukrotnie ich konstrukcję w trakcie leczenia celem 
adaptacji. Dopiero po upływie roku pacjent w pełni odzyskał funk-
cję, fonetykę i kosmetykę narządu żucia. Wtedy przystąpiliśmy do 
zamiany pracy tymczasowej na ostateczną. Cała praca została wy-
konana w całości cyfrowo. Modele drukowane, konstrukcja wyfre-
zowana wykończona materiałami kompozytowymi.
U pacjenta z atrofią zastosowaliśmy implanty dwufazowe DIO 
UF(II) w rozmieszczeniu szczęka - 6, żuchwa- 6 implantów. Przy 
projektowaniu dwóch pełnych łuków uwzględniliśmy kompen-
sację naprężeń występujących podczas funkcji tak wysokich kon-
strukcji, usztywniając konstrukcję z materiału elastycznego typu 
PEEK metalowymi belkami. Dzięki temu wykonane łuki osiągnęły 
u podstawy konstrukcji sztywność, a praca bardzo małą wagę. 
Tego typu rozwiązanie daje komfort pacjentowi. 

 

 

 

 

 

Ryc. 34 Konstrukcja mostu z materiału typu PEEK bezpośred-
nio po wyfrezowaniu z wklejoną belką. Do przekierowania osi 
implantu na korony w moście użyte bazy tytanowe. Model 
drukowany.

Ryc. 35 Przymiarka pełnego łuku, etap pasywacji i kontroli w 
zgryzie.

Ryc. 36 Przykręcony most  na implantach w szczęce i wklejony 
most na implantach w żuchwie. Kontrola po latach.

Ryc. 37 Uśmiech pacjentki w całkowitym bezzębiu zaopa-
trzonym dwoma pełnymi łukami. Szczęka - bazy tytanowe 
kosmetyczne przekierowanie w systemie DAS, konstrukcja 
łuku- licowany kompozytem. Żuchwa - most okrężny cyrkono-
wy licowany ceramiką, przekierowanie osi implantów, zamek 
międzykoronowy wklejany. Kontrola po 6 latach.

Ryc. 38 OPG Szczęka - obustronny sinus lift wewnętrzny APRF. 
Pacjent z zaawansowaną atrofią szczęk zaopatrzony pełnymi 
łukami protetycznymi. Całkowita rekonstrukcja narządu żucia 
pracami stałymi przykręcanymi Full Arch.
Ryc. 38a Zabieg wykonany przy użyciu szablonu do nawigacji 
implantologicznej. Implantacje i podniesienie dna zatoki przy 
użyciu systemu navi-sinus lift. Użyto kość ksenogenną i APRF.  
Zdjęcie śródzabiegów

ryc. 38a

ryc. 38

ryc. 38b
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W pierwszym etapie pracy z pacjentem, dużą pomocą w odtwo-
rzeniu pełnych łuków zębowych są materiały z grupy PMMA. Przy 
ich zastosowaniu możemy podczas leczenia wykonać pasywację 
pracy i pełnokonturowe łuki zębowe do adaptacji pacjenta, przy-
kręcone do zastosowanych   implantów. Ma to szczególne zna-
czenie w atrofiach, gdzie musimy odtworzyć w pełni utraconą 
prawidłową okluzję. Często brak uzupełnień protetycznych lub 
używanie zniszczonych startych protez doprowadza do prze-
budowy tkanek miękkich, a język i policzki zajmują przestrzeń 
zarezerwowaną dla łuków zębowych. W tych przypadkach przy-
wrócenie funkcji narządu żucia i fonetyki jest długotrwałe. Użycie 
tymczasowych pełnokonturowych przykręcanych łuków zębo-
wych modyfikowanych podczas adaptacji, pozwala na rozprogra-
mowanie pamięci mięśniowej i zaakceptowanie przez pacjenta 
nowych warunków przestrzennych w jamie ustnej. Najczęściej są 
to materiały na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA) bez mate-
riałów toksycznych i alergizujących (zgodnie z ISO 10993-5). 

 

 

 

 

 

Ryc. 39 Projektowanie cyfrowe CAD przyszłej konstrukcji  
mostów

Ryc. 40 Pełno konturowe łuki szczęka i żuchwa przykręcone do 
implantów wykonane z PMMA, do adaptacji i ewentualnych 
korekt. Można je również wykorzystać do pasywacji pracy  
w jamie ustnej.

Ryc. 43 Etap protetyczny. Szczęka, wykonane korony e-max 
wklejone na konstrukcję pekktonu, wylicowanym różowym  
kompozytem. Przekierowanie systemu DAS umożliwiło pełną 
kosmetykę pracy FULL ARCH 

Ryc. 41 Praca na artykulatorze i widoczne na zdjęciu wzmoc-
nienia metalowymi belkami wklejonymi w konsrukcję  
z pektonu

Ryc. 42 Etap protetyczny Full Arch. Pojedyncze korony e-max 
wklejone na konstrukcję pektonu w pełnym łuku w szczęce.

ryc. 41

ryc. 42

ryc. 43
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Ważnym elementem takich konstrukcji jest to, aby podłoże pro-
tezy było dobrze spasowane z podłożem wyrostka zębodołowe-
go. Najważniejszym w całej konstrukcji jest pasywne połączenie 
anatomicznych wyprofilowanych abutmentów lub baz tytano-
wych połączonych z suprastrukturą i implantami. Bardzo dobrze 
sprawdza się tu kształt kielichowaty, podpierający tkanki miękkie 
bez żadnego podcienia. Istotnym jest właściwa radiologiczna  
i kliniczna ocena głębokości osadzenia implantu, czyli poziomu 
kości w stosunku do szyjki implantu, grubość tkanek miękkich 
oraz ich przestrzenny układ. Niewłaściwy wybór wysokości stop-
nia abutmentu lub bazy tytanowej, jego kształtu fabrycznego czy 
indywidualnego spowoduje utratę  kości wokół implantu. Dlate-
go nieocenione znaczenie ma współpraca lekarz–technik i ocena 
na tym etapie parametrów przestrzennych i wybór właściwej wy-
sokości i kształtu łączników.

Przypadek 6, rok 2020
 
W tym przypadku dobre warunki kostne pozwoliły na zastosowa-
nie pod dnem zatoki krótkich implantów typu ,,wide” bez podno-
szenia dna zatoki szczękowej. W odcinku podnosowym z powodu 
deficytu kości w płaszczyźnie AP zastosowaliśmy implanty typu 
,,narrow.” 

Zmiana proporcji wyłaniania się zębów spod warg spowodowała 
różnicę w wyglądzie pacjentki z początkowo nieakceptowalnym 
dla niej wyglądem. Jednak po kilku tygodniach pracy nad fonety-
ką, układem warg, uśmiechem osiągnęliśmy funkcjonalny kosme-
tyczny efekt leczenia. 
To, co zrobiło na nas największe wrażenie to fakt, że pacjentka, 
zmotywowana leczeniem stomatologicznym, dokonała ogólnej 
metamorfozy, zmniejszając swoją wagę o 25 kilogramów. Praw-
dopodobnie ten fakt spowodował mniejsze napięcie tkanek 
miękkich, rozluźnienie ich i lepsze dostosowanie się do nowych 
warunków przestrzennych w jamie ustnej. 

ryc. 44

ryc. 45 ryc. 46

 

 

 

 

Ryc. 44 Żuchwa, wykonane korony e-max wklejone na kon-
strukcję pekktonu, wylicowanym różowym kompozytem przy-
kręcony w jamie ustnej. Przekierowanie systemu DAS umożli-
wiło pełną kosmetykę pracy FULL ARCH.
Wszystkie kanały serwisowe znajdują się na powierzchniach
podniebiennych lub żujących.
Ryc. 45 Dwa pełne łuki z przekierowaniem ostatecznie przykrę-
cone do implantów dwufazowych FULL ARCH w całkowitym 
bezzębiu.
Ryc. 46 Dwa pełne łuki z przekierowaniem, ostatecznie przykrę-
cone do 6 implantów dwufazowych FULL ARCH w całkowitym 
bezzębiu.

Ryc. 47 Uśmiech pacjenta w całkowitym bezzębiu przy zasto-
sowaniu prac stałych FULL ARCH.

Ryc. 48 Pacjentka z bardzo wysoką linią uśmiechu użytkowała 
protezy ruchome przez wiele lat.

Ryc. 49-50 Projektując pełny łuk protetyczny uzyskaliśmy kom-
promis pomiędzy warunkami kostnymi i zaprojektowanym 
nowym uśmiechem.

ryc. 49

ryc. 50
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Ponieważ dystans pomiędzy implantami w odcinku podnoso-
wym był zbyt duży dla konstrukcji pełnego łuku, zastosowaliśmy 
belkę wzmacniającą i usztywniającą elastyczną  suprastrukturę. 
Tak zaprojektowana konstrukcja uzyskała sztywność i poprawiła 
biomechanikę pracy protetycznej w tym odcinku.

 

W żuchwie wczesna utrata zębów spowodowała atrofię wyso-
kości części zębodołowej. Z tego powodu powstała wysoka kon-
strukcja mostu w odcinkach skrzydłowych żuchwy. Wykonanie 
takiej konstrukcji ze sztywnego materiału ma wiele wad. Posta-
nowiliśmy użyć materiału typu PEEK do konstrukcji mostu i wy-
licować go materiałami kompozytowymi. Prace te są elastyczne, 
lekkie i dobrze sprawdzają się jako antagoniści do porcelanowych 
koron w przeciwstawnym łuku. Staramy się stosować w pełnych 
łukach zasadę górny lepiej wyeksponowany łuk porcelana, łuk 
dolny przeciwstawny kompozyt. 

Dyskusja i wnioski

Przez lata w praktyce Artdentis obserwowaliśmy zmianę technik 
i materiałów wykorzystywanych w rekonstrukcjach całkowitego 
bezzębia.
Wprowadzenie do protetyki materiałów typu PEEK, PEKK umożli-
wiło wykonanie rekonstrukcji pełnych łuków zębowych mostami 
przykręcanymi w atrofii szczęk (grupa D i E wg Lekholma i Zar-
ba). Wykonywane wcześniej mosty metalowo porcelanowe były 
przeciwskazaniem w grupie D i E Lekholma i Zarba i dlatego reko-
mendowane były tych przypadkach rozwiązania ruchome RP- 4, 
RP-5 wg implantoprotetycznej klasyfikacji Mischa. Zastosowanie 
komponentów typu bazy tytanowe DAS do przekierowania osi 
implantów całkowicie zmieniło podejście do projektowania prac 
protetycznych.
Rozwój cyfryzacji, technologii i materiałów umożliwił pacjentom 
uzyskanie uzupełnienia stałego przykręcanego z możliwością 
łatwiejszej modyfikacji, napraw i obsługi pozabiegowej, co dało 
korzyści ekonomiczne dla pacjenta i ułatwienie dla lekarza w przy-
padkach ewentualnych napraw. Przykręcane mosty hybrydowe 
nie zakłócają jakości badań w przypadkach konieczności wykona-
nia rezonansu i tomografii głowy. 
Precyzja, pasywacja i estetyka prac protetycznych wykonanych  
w technikach CAD-CAM osiągnęła bardzo wysoki poziom, co daje 
zadowolenie i akceptację  pacjentom, zespołowi lekarzy i techni-
ków przy użyciu tych wysokospecjalistycznych procedur.
Obecnie w praktykach ARTDENTIS współpracując z specjalistycz-
nymi zawansowanymi technologicznie pracowniami technicz-
nymi, w przypadku całkowitego bezzębia stosujemy wykonane 
cyfrowo, przykręcane, lekkie, kosmetyczne i nowoczesne kon-
strukcje protetyczne typu Full Arch.

Piśmiennictwo	dostępne	w	redakcji.

 

 

 

Ryc 51 Skanbody w szczęce przygotowane do skanowania
Ryc 52 Bloczek PMMA z wyfrezowanymi łukami do pasywacji.
Ryc 53, 54 Konstrukcja mostu z wkejonymi koronami e-max,  
i bazami tytanowymi.
Ryc 55 Wylicowany most Full Arch gotowy do zamontowania 
w jamie ustnej. Widać kosmetycznie przekierowane osie im-
plantów na korony.

Ryc. 56 Szczęka Full Arch przykręcony do implantów dwufazo-
wych. Żuchwa dwa mosty z materiału PEEK wylicowane kom-
pozytem z przekierowaniem. 

Ryc. 57 Kosmetyka, profil boczny podparcie tkanek miękkich.
Ryc. 58 Kosmetyka, Full Arch w uśmiechu

ryc. 51 ryc. 52

ryc. 53 ryc. 54

ryc. 57 ryc. 58

ryc. 55
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SZABLONY  
W IMPLANTOLOGII

Technologie CAD/CAM zagościły się na rynku usług stomatolo-
gicznych na dobre. Komputerowo wspomagane projektowane 
(CAD- Computer Aides MANUFACTURING) wraz z komputerowo 
wspomaganym wytwarzaniem (CAM- Computer AIDED MA-
NUFACTURING), czyli system CAD/CAM, to technologia, która 
cały czas się rozwija. Już coraz więcej polskich gabinetów stoma-
tologicznych korzysta ze skanerów wewnątrzustnych, a badania 
naukowe potwierdzają ich skuteczność w leczeniu implantopro-
tetycznym.  
Po raz pierwszy nawigowana implantologia została opisana przez 
Fortuna et al [1] w połowie lat 90-tych. Od tego czasu dziedzina 
ta stale się udoskonala. Do niedawna ograniczeniem było brak 
dokładnych skanerów do wykonywania skanów pełnołukowych. 
W badaniu z 2016 roku [2] udowodniono, że pełnołukowe skany 
z wykorzystaniem skanerów TRUE DEFINITION oraz OMNICAM® 

Streszczenie

Nawigowana implantologia coraz częściej jest wyko-
rzystywana w gabinetach stomatologicznych, gwaran-
tując bardziej bezpieczne procedury lecznicze oraz 
wspomaga przewidywalną odbudowę protetyczną. 
Artykuł opisuje przypadek pacjenta z wykorzystaniem 
szablonu ICX-Magellan®.

były znacząco dokładniejsze niż konwencjonalny wycisk na łyż-
ce otwartej z szynowaniem transferów. Dodatkowo wiele badań 
dowodzi, że użycie szablonów chirurgicznych może poprawić 
dokładność ostatecznego położenia implantów [3,4]. To wszystko 
powoduje wzrost zaufania do implantologii nawigowanej.
Posiadając skaner wewnątrzustny Omnicam® lub Primescan® ist-
nieje kilka możliwości wykonywania szablonów chirurgicznych 
[5,6]. Bezpośrednio w gabinecie można wykonywać szablony CE-
REC GUIDE 2 - z użyciem wyjmowanych tulei tzw. „łyżeczek” oraz 
CEREC GUIDE 3 do pełnej nawigacji, gdy korzystamy z implantów 
Dentsply Sirona. Dodatkowo po wyeksportowaniu plików STL  
w zasadzie można wykonywać szablony w dowolnym oprogra-
mowaniu.  Jednym z nich jest system ICX-Magellan. Artykuł opisu-
je przebieg leczenia pacjenta z zastosowaniem szablonu ICX-Ma-
gellan oraz wykonanie pracy protetycznej w protokole One Visit 
Dentistry w czasie jednej wizyty pacjenta.

Abstract

Navigated implantology is more and more often used 
in dental offices, guaranteeing safer treatment proce-
dures and supporting predictable prosthetic recon-
struction. The article describes a patient case using 
the ICX-Magellan surgical guide.
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Opis przypadku

Do gabinetu zgłosił się pacjent celem odbudowy braków zębów 
dolnych. Po wstępnej diagnostyce 3D CBCT i wywiadzie z pacjen-
tem zaplanowaliśmy zabieg z użyciem szablonu ICX-MAGELLAN®.   
Na pierwszym spotkaniu zostały wykonane cyfrowe skany uzębie-
nia pacjenta oraz zdjęcie 3D CBCT do wstępnej oceny warunków 
kostnych pod planowane uzupełnienie protetyczne. Na tym eta-
pie została zaplanowana pozycja przyszłych koron protetycznych 
na implantach. W kolejnym kroku, drogą elektroniczną został 
zaplanowany zabieg w Centrum Planowania Szablonów ICX-Ma-
gellan® przez specjalistę w tym zakresie wraz z lekarzem prowa-
dzącym pacjenta. 
Po kilku dniach do gabinetu został dostarczony zestaw zabiego-
wy. W skład zestawu wchodziły: 
• implanty dedykowane rozmiarem do warunków kostnych 

pacjenta
• śruby zamykające
• śruby gojące
• szablon zabiegowy 
• opis planowanego zabiegu wraz z sekwencją wierteł.
Zabieg został przeprowadzony planowo. W pierwszym etapie, po 
podaniu znieczulenia został przymierzony szablon. Jego dokład-
ne przyleganie do zębów pacjenta oraz charakterystyczny „klik”, 
kiedy został założony na swoje miejsce, dały nam gwarancję prze-
prowadzenia zabiegu z sukcesem. Następnie, przy użyciu sztancy 
do tkanek miękkich zostały przygotowane miejsca do nawiertów 
pod implanty.
Dwa wiertła pilotowe i tory wprowadzenia dla wierteł kształtu-
jących łoże implantu były już gotowe. Na uwagę zwraca budo-
wa wierteł z kasety dedykowanej do pracy z szablonem. Wiertła  
w miejscach tulei stabilizującej w szablonie posiadają spiralnie 
skręcone rowki, co poprawia chłodzenie w trakcie zabiegu. Do-
datkowo, elementy stabilizujące wiertła dokładnie przylegają do 
szablonu, dzięki czemu nie ma możliwości wykonania innej pre-
paracji pod implant niż była zaplanowana. 
Kolejny krok to preparacja łoża pod implanty. W zaplanowanym 
zabiegu wystarczyły dwa wiertła dedykowane do gęstości kości 
o długości 8 mm i 10 mm i już można było zakładać implanty  
w przygotowane miejsca. Samo założenie również odbyło się 
przy użyciu szablonu. Tuleje w szablonie mają zewnętrznie kształt 
sześciokąta. Podczas zakładania implantu, przenośnik w swej gór-
nej części również posiada sześciokąt, co pozwala dokładnie zło-
żyć oba elementy tak, aby implant był wprowadzony na pewno  
w zaplanowanym miejscu, również uwzględniając głębokość 
jego pogrążenia w kości.
Po przeprowadzonym zabiegu zostało wykonane kontrolne 3D 
CBCT, celem oceny poprawności wykonania zabiegu.
Po okresie gojenia pacjent zgłosił się w celu wykonania koron na 
implantach. Korony w wykonano w protokole ONE VISIT Dentistry 
w czasie jednego spotkania z pacjentem. Po pobraniu skanów 
wewnątrzustnych w oprogramowaniu Inlab 20 wykonano projekt 
koron przykręconych, których wyższość nad koronami cemento-
wanymi polega na tym, że łatwiej kontrolować ich łączenie, co 
pozwala uniknąć powikłań biologicznych oraz są łatwiejsze do 
demontażu, jeśli wystąpiłoby powikłanie. [7,8] 
W kolejnych krokach ustalono ustawienie przestrzenne koron, ich 
tor wprowadzania, który dzięki nawigowanej implantologii był 
prosty i przewidywalny. Korony po zaprojektowaniu zostały wy-

frezowane w gabinecie, następnie wypalone w piecu do ceramiki 
i połączone z dedykowaną bazą tytanowa typu CEREC Ti-base.  
Bazy tytanowe są fabrycznie dopasowane do bloczków dedyko-
wanych do prac na implantach, dlatego mamy tu najwyższą ja-
kość dopasowania [9]. Zastosowanie skanera wewnątrzustnego 
do wykonania pracy protetycznej, znacznie przyspieszyło wyko-
nanie ostatecznej pracy protetycznej [10,11,12,].
Po wykonaniu leczenia przyszedł czas na wnioski. Zabieg został 
przeprowadzony zgodnie z zaplanowanymi wcześniej pozycjami 
implantów. 

Dyskusja

Obecne współcześnie technologie umożliwiają nam bardzo prze-
widywalne leczenie. Zabieg bezpłatowej nawigowanej implanto-
logii względem tradycyjnego postępowania implantologicznego 
wykazał wiele zalet zarówno dla lekarza prowadzącego jak i pa-
cjenta. 
Z perspektywy pacjenta zalety zabiegu z wykorzystaniem szablo-
nu to: krótki czas zabiegu, praktycznie bezkrwawy zabieg, brak 
ran dziąsła po zabiegu, brak szycia, brak zaniku kości w wyniku 
odwarstwiania dziąsła w trakcie zabiegu, brak dolegliwości bólo-
wych pozabiegowych, które zazwyczaj wynikają z potrzeby od-
warstwienia tkanek miękkich do zabiegu, brak potrzeby kilku wizyt 
kontrolnych, gdyż przebieg gojenia jest bardzo szybki. 
Badania wykazują, że zabiegi przeprowadzane bez odwarstwiania 
płata śluzówkowo-okostnowego powodują szybsze gojenie po-
operacyjne.[13] 
Zalety zabiegu dla lekarza to przewidywalność procedury za-
łożenia implantu, dokładnie zaplanowane pozycje implantów 
umożliwią wykonanie idealnych prac protetycznych, szybki czas 
wykonania procedury, większy komfort zarówno dla  lekarza jak 
i pacjenta.
Skanowanie zębów przy pomocy kamery wewnątrzustnej coraz 
częściej zastępuje tradycyjny wycisk z użyciem masy aplikowanej 
doustnie na łyżce wyciskowej. Technologia ta charakteryzuje się 
dużo większą dokładnością, nie powoduje dyskomfortu odczu-
wanego przez pacjenta w przypadku użycia masy wyciskowej  
i zajmuje dużo mniej czasu. Technologia ta z powodzeniem sto-
sowana jest w wykonawstwie pojedynczych prac przykręcanych, 
krótkich mostów na implantach, a także planowania zabiegów. 
Zabiegi z wykorzystaniem szablonów umożliwiają bardzo do-
kładne przeniesienie zaplanowanych pozycji implantu z projektu 
komputerowego do zabiegu [14]. 
Dodatkowo, protetyka poprzedzona nawigowanym zabiegiem 
założenia implantów, powoduje, że wykonanie pracy protetycz-
nej jest proste i przewidywalne. Planowanie zabiegów implanto-
logicznych na podstawie wcześniej zaplanowanej protetyki uła-
twia ostateczne wykonanie pracy protetycznej.
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Ryc. 1 Przygotowanie do zabiegu-skan wewnątrzustny
Ryc. 2 Przygotowanie do zabiegu-skan wewnątrzustny
Ryc. 3 Planowanie zabiegu w CBCT
Ryc. 4 Stan przed zabiegiem

Ryc. 5 Stan przed zabiegiem

ryc. 1 ryc. 2

ryc. 3 ryc. 4
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Ryc. 6 Dopasowanie szablonu
Ryc. 7 Dopasowanie szablonu
Ryc. 8 Kaseta zabiegowa
Ryc. 9 Przebieg zabiegu- punch

Ryc. 10 Przebieg zabiegu - usunięcie tkanek miękkich znad implantu
Ryc. 11 Przebieg zabiegu - nawierty pod łoże

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 9ryc. 8

ryc. 11ryc. 10
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Ryc. 12 Przebieg zabiegu- kontrola równoległości 
Ryc. 13 Przebieg zabiegu-wprowadzenie implantu przez szablon

ryc. 12 ryc. 13

Ryc. 14 Przebieg zabiegu-wprowadzenie implantu przez szablon
Ryc. 15 Przebieg zabiegu-wprowadzenie implantu przez szablon

ryc. 14 ryc. 15

Ryc. 16 Stan bezpośrednio po zabiegu po zdjęciu szablonu
Ryc. 17 Kontrola radiologiczna pozabiegowa

ryc. 16 ryc. 17
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Ryc. 18 Kontrola radiologiczna pozabiegowa
Ryc. 19 Stan bezpośrednio po zabiegu - śruby gojące

Ryc. 20 Skan po okresie gojenia
Ryc. 21 Ustawienie osi modelu - wirtualna artykulacja

Ryc. 22 Ustawienie toru wprowadzenia koron
Ryc. 23 Gotowe korony w programie doprojektowania INLAB

Ryc. 24 Gotowe korony przykręcone w ustach pacjenta
Ryc. 25 Kontrola radiologiczna pozabiegowa 

ryc. 19

ryc. 21

ryc. 23

ryc. 25

ryc. 18

ryc. 20

ryc. 22

ryc. 24
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SZABLONY  
W IMPLANTOLOGII

Nie lubicie koron cementowanych czy kompromisowych prac  
z przekierowaniem osi śruby? Ja również. [1] Dlatego postanowi-
łem zgłębić temat szablonów zabiegowych. [2] Jestem z natury 
skąpy :) i mam smykałkę informatyczną, dlatego po kilku niefor-
tunnych próbach zlecenia wykonania szablonu firmie zewnętrz-
nej postanowiłem pójść drogą Adama Słodowego – „Zrób to 
sam”. Od zawsze szukałem sposobu na przeniesienie planowania 
zabiegu implantologicznego ze środowiska przeglądarki tomo-
graficznej do jamy ustnej pacjenta. [3] W tym artykule, chciałbym 
podzielić się moim cyfrowym protokołem planowania leczenia 
implantologicznego.  

Streszczenie

Artykuł ma na celu propagowanie idei szablonów im-
plantologicznych. Krok po kroku przedstawiono pro-
tokół postępowania klinicznego. 

W swojej pracy klinicznej wykorzystuję oprogramowanie Blue 
Sky Plan (BSP) oraz Meshmixer. Do rozpoczęcia planowania po-
trzebujemy tomografii pacjenta oraz modeli cyfrowych w formie 
plików stl. Następnie należy je zaimportować w programie BSP. Po 
wczytaniu plików tomografii następuje nałożenie modelu zębów 
pacjenta na obraz radiologiczny. Ważnym krokiem jest kontrola in-
tegracji plików stl z badaniem cbct, tak aby zdjęcia rtg oraz skany 
dokładnie się na siebie nałożyły. (Ryc.1) 

Abstract

The article aims to promote the idea of implant surgi-
cal guides. The clinical protocol is presented step by 
step.
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Zalecam wykonywanie tomografii całego łuku, programowi ła-
twiej jest przeprowadzić nakładanie plików.[4] (Ryc.2) 

Następnie przystępuję do analizy danych. Oceniam warunki do 
implantacji, zaczynając od wykonania prostego wax-upu polega-
jącego na ustawieniu zęba w miejscu braku w jego docelowym 
położeniu. Można to zrobić z panelu Add tooth albo skorzystać 
z bardziej zaawansowanej opcji modelowania koron i mostów 
(Crown&Bridge). (Ryc.3) 

Kolejnym etapem jest pozycjonowanie implantu. W bazie pro-
gramu mamy dostępne różne systemy implantologiczne. Nie 
jesteśmy jednak do nich ograniczeni i możemy, znając parametry 
naszego systemu, samemu zaprojektować implant. Okno, które 
lubię wykorzystywać do pozycjonowania to tangential – styczny. 
Pozwala ono na rotację skanów wokół osi implantu i ułatwia jego 
pozycjonowanie. Następnie dodaję łącznik do implantu. (Ryc.4)

W planie protetycznym rozwiązaniem z wyboru, które chcę za-
stosować jest przykręcana odbudowa protetyczna. [5,6,7,8] Po 
ustaleniu ostatecznej pozycji implantu dobrze jest ją zablokować 
- robimy to w panelu implant list zaznaczając kłódkę. Następnym 
krokiem jest przygotowanie tulei prowadzącej wiertła z kasety na-
wigacyjnej. (Ryc.5) 

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4
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Aby to wykonać musimy zastanowić się nad następującymi pa-
rametrami – średnica, wysokość oraz offset. Parametry te zależą 
od systemu nawigacji implantologicznej, którym się posługujemy 
oraz tego, czy stosujemy tuleje prowadzące wiertło czy opieramy 
się na wydruku. W mojej pracy korzystam z obu opcji w zależno-
ści od sytuacji klinicznej. Istotnym pojęciem jest offset – jest to 
wartość mówiąca o odległości od platformy implantu do górnego 
brzegu szablonu chirurgicznego na którym opiera się wiertło na-
wigacyjne. (Ryc.6)

W moim systemie jest to wartość wynosząca 9 mm. Następnym 
krokiem jest projektowanie szablonu. Osobiście preferuję dłuższe 
szablony otaczające kilka zębów do przodu i tyłu od brakującego 
zęba. Zapewniają one stabilne oparcie w czasie zabiegu. Przystę-
pując do projektowania wybieramy opcję guide panel. Projek-
tując zasięg szablonu, linię referencyjną prowadzę na wysokości 
szyjek zębów. (Ryc.7) 

Na zaprojektowanym szablonie wykonuję otwory diagnostyczne 
umożliwiające ocenę jego osadzenia w jamie ustnej.[10] (Ryc.8,9) 

Ostatnim krokiem jest wyeksportowanie szablonu. Płacimy tylko 
za eksport szablonu, wcześniejsze czynności są bezpłatne. Projek-
tując kilka szablonów w na tej samej tomografii płacimy tylko raz. 
(Ryc.10,11,12) 

ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10
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Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie na początku naszej 
nauki, ponieważ możemy przygotować kilka wersji szablonów do 
tego samego zabiegu i klinicznie ocenić, który będzie odpowied-
ni. Uzyskany plik stl sprawdzam w programie meshmixer – zale-
ży mi na sprawdzeniu integralności siatki pliku. Jeżeli będą jakieś 
ubytki, szablon może się nie wydrukować lub być zniekształcony. 
Do wydruku szablonu używam dedykowanej żywicy, której para-
metry naświetlania dobieram w programie do drukowania. Wgra-
nie pliku do tego programu pozwala na podzielenie szablonu 
na warstwy oraz przygotowanie podpór do drukowania. Warto 
nadmienić, że model drukuje się od podstawy do wierzchołka. Tak 
przygotowany plik zostaje przeniesiony do drukarki na pamięci 
USB. Czas wydruku waha się w zależności od ilości warstw, do-
kładności, stopnia skomplikowania oraz jego wielkości. W mojej 

ryc. 11

ryc. 12

drukarce jest to przedział pomiędzy 38 min do 2 h. Po wydruku 
należy taki szablon odpowiednio przygotować. Pierwszą czynno-
ścią jest wypłukanie resztek nieoczyszczonej żywicy w alkoholu 
izopropylowym. Następnie po oddzieleniu wydruku od płyty dru-
karki odrywam podpory i ostatecznie sprawdzam jego jakość. Tak 
przygotowany szablon jest naświetlany w lampie polimeryzacyj-
nej oraz sterylizowany. Wydawać by się mogło, że cały proces jest 
czasochłonny i skomplikowany. 
Ja osobiście nie widzę dla siebie innej ścieżki postępowania.  
Z pewnością na początku stosowania szablonów czas ich przygo-
towania był dłuższy. Widzę jednak dużo korzyści wynikających ze 
stosowania tego rozwiązania. Po pierwsze, planując szablon, pla-
nuję zabieg. Punktem wyjścia jest pozycja protetyczna przyszłej 
korony. To ona decyduje o pozycji implantu. Czas spędzony na 
projektowaniu uważam za dodatkowy bonus, ponieważ jestem 
jeszcze lepiej przygotowany do zabiegu.[11] Takie planowanie ma 
również aspekt psychologiczny w rozmowie z pacjentem o zakre-
sie leczenia. Mogę wskazać miejsca, w których konieczna jest np. 
augmentacja i odpowiednio argumentować konieczność wyko-
nania dodatkowych zabiegów lub zwiększenia liczby implantów. 
Oczywiście zdarza się tak, że coś nie zadziała w stu procentach, ale 
po takiej analizie, uważam, że lekarzowi łatwiej jest wychwycić ten 
moment, kiedy zaczynają się potencjalne problemy.  
Zastosowanie szablonów i protokołów cyfrowych takich jak  
wax-up, czy mock-up jest spełnieniem moich oczekiwań – tak ro-
zumiem nowoczesne leczenie w mojej praktyce. (Ryc.13) 

Zachęcam wszystkich, aby się przełamali i spróbowali tej meto-
dy. A tych, którzy złapią bakcyla kieruję do Zbigniewa Orzechow-
skiego – Szablonauty - lekarza praktyka, który prowadzi szkolenia 
z tego zakresu. Otworzył on dla mnie drzwi do świata własnych 
szablonów nie tylko implantologicznych. Dzięki, Zbyszek!  

ryc. 13
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SZABLONY  
W IMPLANTOLOGII

Wstęp

Terapia powikłań leczenia implantologicznego to jedno z czo-
łowych wyzwań współczesnej implantologii. Wprost propor-
cjonalnie do popularności i powszechności implantów, wzrasta 
potrzeba reagowania na sytuacje problematyczne występujące 
w okolicach wszczepów już po zakończonym leczeniu implan-
toprotetycznym [1,2]. Aby racjonalnie i skutecznie prowadzić 
tego typu leczenie, a jednocześnie pozwolić pacjentom zacho-
wać komfort funkcjonowania z odbudową protetyczną na im-
plantach, niezbędne jest prowadzenie zabiegów eliminujących 
powikłania. Zabiegi te muszą łączyć w sobie precyzję, bezpie-
czeństwo i wykorzystanie zdolności regeneracyjnych organizmu 
pacjenta.
Dlatego zabiegi planowane cyfrowo, z użyciem programów 
komputerowych pozwalających na nawigowanie co do setnych 
części milimetra oraz protetyka oparta na systemach CAD/CAM 
stanowi filar nie tylko klasycznej implantologii [3,4], ale też kory-
gowania i leczenia powikłań.

Streszczenie

Jednym z najbardziej aktualnych wyzwań współcze-
snej stomatologii jest prowadzenie skutecznej i bez-
piecznej terapii powikłań leczenia implantologiczne-
go. Podczas tego typu zabiegów nieodzowne wsparcie 
stanowią technologie cyfrowe i zaawansowane tech-
niki sterowanej regeneracji tkanek. W niniejszym stu-
dium przypadku przedstawione zostało postępowanie, 
jakie zastosowano u pacjentki przy złamaniu implan-
tu i konieczności usunięcia pozostałego w kości frag-
mentu wszczepu. Jednocześnie, podczas tego samego 
zabiegu, wykonano augmentację wyrostka zębodo-
łowego, regenerację tkanek miękkich, kolejną im-
plantację, leczenie periimplantitis i założono korony 
tymczasowe (wraz z „poncho technique”). Opisywany 
przypadek kliniczny pokazuje, że dobrze zaplanowana 
terapia oraz doświadczenie i umiejętności lekarza i in-
nych członków zespołu stomatologicznego pozwalają 
osiągać doskonałe efekty leczenia w zakresie funkcji 
i - tak ważnej dla Pacjenta - estetyki oraz skracać czas 
gojenia i ilość niezbędnych wizyt do minimum. 

Nade wszystko na współczesnych rozwiązaniach zabiegowych 
oprócz pełnej, cyfrowo planowanej precyzji nawiercania i wpro-
wadzania implantów z poszanowaniem tkanki kostnej i struktur 
otaczających, ciąży konieczność minimalnie inwazyjnej, jak naj-
bardziej uproszczonej techniki zabiegowej i stosowanie materia-
łów biozgodnych, wspierających naturalną regenerację tkanek, 
jak membrany autogenne, np. fibryna bogatopłytkowa PRF [5] 
oraz ksenogenne substancje kościozastępcze [6] . Rozwiązania te 
z powodzeniem wykorzystuje się też w leczeniu powikłań implan-
tacyjnych i innych aspektach chirurgii stomatologicznej. 
Cyfrowe wsparcie technologiczne procesów leczenia oraz naj-
nowsze doniesienia naukowe na temat właściwości tkankowych 
stanowią uzupełnienie doświadczenia klinicznego i umiejętności 
samego lekarza, który ostatecznie decyduje o sposobie leczenia 
danego przypadku. Każdorazowo, mierząc się z powikłaniem musi 
wybrać drogę najbardziej korzystną z punktu widzenia biologii, 
funkcji i estetyki.

Abstract

One of the most current challenges of modern dentist-
ry is conducting effective therapy of complications re-
lated to implant treatment procedure. Digital technol-
ogies and advanced techniques of tissue regeneration 
are essential for these types of procedures. This case 
study concentrates on treatment implemented on a 
patient with a fractured implant, which resulted in the 
need to remove the remaining fractured piece. At the 
same time, ridge augmentation, guided soft tissue re-
generation, followed by implantation and periimplan-
titis treatment were performed, as well as placing new 
temporary crowns (with „poncho technique”). The de-
scribed clinical case shows, that well planned therapy 
as well as the experience and skills of the doctor and 
other members of the dental team allow to achieve ex-
cellent treatment results in terms of function and - so 
important to patients - aesthectics. It also shortens the 
healing time and the number of necessary visits to a 
minimum.
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Opis przypadku

60 – letnia kobieta zgłosiła się do gabinetu z utraconą koroną  
i złamanym implantem 37 (ryc. 1).

Po analizie badania CBCT - tomografii wiązki stożkowej (Ortho-
phos SL 3D, Dentsply Sirona, USA) oraz badaniu przedmioto-
wym i podmiotowym, stwierdzono, że bliskość położenia nerwu 
żuchwowego jest na tyle duża, że nie pozwoli na ominięcie za-
łamanego implantu przy ponownej implantacji, a nieszczelność 
korony na sąsiadującym implancie 36, nieprawidłowy profil jej 
wyłaniania oraz zanik kości brzeżnej kwalifikują pacjentkę do prze-
prowadzenia zintegrowanej, wielkokierunkowej terapii powikłań 
leczenia implantoprotetycznego.
Zestawiając sytuację kliniczną z uzyskanym wynikiem badania 
radiologicznego, zdecydowano o konieczności usunięcia złama-
nego implantu i przeprowadzenia natychmiastowej, ponownej 
implantacji tego miejsca. Niezbędne było też pogrubienie dziąsła 
skeratynizowanego w miejscu 37 oraz terapia periimplantitis  
w okolicy sąsiadującej korony 36. Periimplantitis, jako zapalana, 
okołowszczepowa zmiana patologiczna, charakteryzuje się postę-
pującym zanikiem kości i tkanek miękkich [7], niezbędne więc były 
działania zatrzymujące to powikłanie. Na czas gojenia i osteointe-
gracji 37 zaplanowano tymczasową odbudowę protetyczną.
Precyzję zabiegu zapewniono poprzez wykorzystanie szablonów 
chirurgicznych [8]. Szablony wykonano na bazie badania CBCT 
oraz zeskanowanych modeli diagnostycznych uzębienia pacjent-
ki. W programie Galileos Implant (Dentsply Sirona, USA) zapro-
jektowano zabieg usunięcia złamanego implantu (ryc. 2a) oraz 
położenie nowego implantu (ryc. 2b), co – dzięki obrazowaniu 
wszelkich struktur anatomicznych w kolorze - wsparło klinicystę 
w ominięciu nerwu żuchwowego, naczyń krwionośnych i innych 
struktur anatomicznych. 
 

Na bazie tego projektu, w programie inLAB CAD SW 18.0 (Dent-
sply Sirona, USA) wykonano projekt szablonu zabiegowego,  
w którym wstępnie zaprojektowano także odbudowę protetycz-
ną (ryc. 3). Następnie szablony wydrukowano z użyciem drukarki 
3D Formlabs Form 2 (Formlabs, USA) (ryc. 3).

Co ważne – sytuacja kliniczna wymusiła zaprojektowanie i wydru-
kowanie dwóch odrębnych szablonów chirurgicznych. Pierwszy 
(ryc. 4) posłużył bowiem wyłącznie do nawigowanego usunięcia 
złamanego implantu 37, który pozostawał w pełni zintegrowany. 
 

Ryc. 1 Złamany implant - zdjęcie radiologiczne punktowe

Ryc. 2 a) Projekt eksplantacji złamanego implantu – widoczne 
bliskie położenie nerwu żuchwowego
Ryc. 2 b) Projekt implantu 37 - Galileos Implant

Ryc. 3 Szablon implantologiczny – projekt inLAB

ryc. 2a

ryc. 2b
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W tym celu zaprojektowano 1 mm margines dookoła wszcze-
pu, który pozwolił na wprowadzenie wiertła trepanowego. Jest 
to jedna z technik eksplantacji zintegrowanych implantów obok 
techniki odwróconego momentu obrotowego czy piezochirurgii 
[9]. Wiertło to zostało odpowiednio zmodyfikowane na potrzeby 
wykorzystania z szablonem (ryc. 5). 

W tej sytuacji klinicznej eksplantacja trepanem maksymalnie 
dostosowanym do wielkości implantu była metodą usunięcia 
wszczepu dającą największe prawdopodobieństwo oszczędzenia 
tkanki kostnej dookoła niego. Zabieg przeprowadzono w znieczu-
leniu miejscowym Xylodont 2% (lidokaina z adrenaliną 1:50000, 
Molteni). Na początek tkanki miękkie nacięto wzdłuż grzbietu wy-
rostka zębodołowego (ryc. 6, 7), co miało na celu maksymalne ich 
oszczędzenie podczas odpreparowywania i odsłaniania kości za 
pomocą raspatora mikrochirurgicznego. 

Wykonano nawigowane nawiercanie (ryc. 8, 9, 10), w połowie pro-
cesu wykonując kontrolne zdjęcie radiologiczne (ryc. 11). 

 
 

Ryc. 4 Szablon chirurgiczny do usunięcia złamanego implantu 
37 – projekt inLAB Ryc. 7 Grzbiet wyrostka zębodołowego - linia cięcia 

(widok z boku)

Ryc. 8 Nawigowane nawiercanie wiertłem trepanowym
Ryc. 9 Łoże nawiercania wiertłem trepanowym
Ryc. 10 Wiertło trepanowe z szablonem - widoczna długość ro-
bocza oraz kość uzyskana podczas nawiercania

Ryc. 5 Szablon chirurgiczny z osadzoną tuleją i wiertłem trepa-
nowym

Ryc. 6 Grzbiet wyrostka zębodołowego - linia cięcia 
(widok z góry)

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

S Z A B L O N Y  W  I M P L A N T O L O G I I



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 1 (25) 202292

S Z A B L O N Y  W  I M P L A N T O L O G I I

Zgodnie z założeniami projektu cyfrowego, część pracująca wier-
tła trepanowego idealnie dostosowała swoje położenie do złama-
nego fragmentu implantu. Po całkowitym odseparowaniu go od 
kości, złamany fragment podważono za pomocą mikroraspatora  
i usunięto (ryc. 12, 13). Ponownie wykonano kontrolę - zdjęcie ra-
diologiczne punktowe (Kodak Carestream 2100, sensor RVG 5200) 
(ryc. 14).

Następnie wykonano implantację natychmiastową używając dru-
giego szablonu chirurgicznego (ryc. 15). 

Implant Straumann SLA (Straumann Group, Szwajcaria) o długo-
ści 6 mm i średnicy 4,8 mm (ryc. 16) wprowadzono w odpowied-
nio zaplanowanej protetycznie pozycji zęba 37 (ryc. 17). 

Decyzję o zastosowaniu krótkiego implantu podjęto opierając 
się na wynikach obserwacji innych autorów, podających, że osa-
dzanie wszczepów krótkich (6 - 8,5 mm) jest słuszne tam, gdzie 
wymusza to geometria wyrostka zębodołowego [10]. Pozycja za-
łożonego implantu była przesunięta dystalne i względem miejsca 
po wyciętym fragmencie implantu. Umożliwiło to odtworzenie 
dwóch brakujących zębów trzonowych – dolnej lewej szóstki  
i siódemki - zgodnie z anatomią, natomiast poprzednia praca 
protetyczna była trzypunktowa, imitująca także trzeci przedtrzo-
nowiec. Sama implantacja i pozycjonowanie implantu odbyły się 
także pod kontrolą radiologiczną (ryc. 18).
 

Ryc. 11 Radiologiczna kontrola eksplantacji 37

Ryc. 15 Szablon implantologiczny wraz z tulejami

Ryc. 16 Straumann SLA - implant 4,8 x 6 mm
Ryc. 17 Implant 37

Ryc. 12 Trepanacja - widoczny fragment złamanego implantu 37
Ryc. 13 Usunięcie złamanego fragmentu implantu 37
Ryc. 14 Kontrola radiologiczna po eksplantacji - zdjęcie punktowe

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 17

ryc. 16
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W trakcie procesu wytwarzania koron tymczasowych, wykonano 
zabiegi wspierające możliwości regeneracyjne kości wyrostka zę-
bodołowego i tkanek miękkich. W okolicy implantu 36 wykonano 
nawiercenia pod szereg kanałów odżywczych i przeprowadzono 
augmentację z użyciem kości autogennej pobranej podczas tre-
panacji i nawiercania łoża 37 z domieszką preparatu kościozastęp-
czego Cerabone (Botiss Medical, Niemcy) (ryc. 22 – 24) połączone-
go z płynną frakcją fibryny bogatopłytkowej (iPRF) utworzonej po 
odwirowaniu krwi obwodowej pacjentki (ryc. 24). 

Implant dokręcono kluczem dynamometrycznym z siłą 45 Ncm, 
co umożliwiło jego natychmiastowe obciążenie koroną tymcza-
sową.
Podczas zabiegu ściągnięto koronę zęba 36 i wykonano chemo 
– mechaniczne oczyszczenie powierzchni implantu 36 przy po-
mocy 2% diglukonaniu chlorheksydyny (Gluco-Chex, Cerkamed) 
oraz końcówki skalera PI wykonanej z tworzywa typu PEEK (EMS, 
Szwajcaria), zapobiegającej zarysowaniom, które powodowałyby 
większą retencję warstwy bakteryjnej [11] (ryc. 19). 

Przeprowadzona dekontaminacja stanowiła podstawę leczenia 
obecnego periimplantitis. Następnie do implantów przykręcono 
podstawy tytanowe Ti Base i z użyciem Scanbody pobrano skan 
wewnątrzustny za pomocą skanera Cerec AC Omnicam (Dentsply 
Sirona, USA), a następnie zaprojektowano korony tymczasowe 
(ryc. 20, 21). 
 

Ryc. 18 Zdjęcie radiologiczne punktowe po wprowadzeniu im-
plantu 37

Ryc. 20 Skan wewnątrzustny pod korony tymczasowe na im-
plantach 36 i 37
Ryc. 21 Projekt koron tymczasowych na implantach 36 i 37

Ryc. 19 Implant 36 po oczyszczeniu

Ryc. 22 Nawiercone kanały odżywcze

ryc. 20

ryc. 21

S Z A B L O N Y  W  I M P L A N T O L O G I I
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Właściwości iPRF pozwoliły na utworzenie wraz z materiałem 
auto- i ksenogennym struktury zwanej sticky bone (ryc. 26.), któ-
ra spełniać miała rolę zarówno preparatu uwalniającego czynniki 
wzrostu [12], jak i mechanicznie wypełniającego przestrzeń i bu-
dującego objętość przyszłej tkanki kostnej. 

Tym samym udało się w całości wypełnić ubytek tkanki kost-
nej (ryc. 27) spowodowany procesem zapalnym periimplantitis  
w okolicy przyszyjkowej implantu 36 oraz w miejscu usunięcia zła-
manej części implantu 37, a także okolicy nowowszczepionego 
implantu 37. 

Procedura ta była o tyle istotna, że odpowiednia ilość tkanki kost-
nej to jeden z podstawowych czynników warunkujących powo-
dzenie implantacji i długoletnie utrzymanie implantów w jamie 
ustnej [13].
Po zakończeniu procesu technologicznego, w którym wytwo-
rzono tymczasowe odbudowy protetyczne 36 i 37, założono je,  
a dla uzyskania najlepszego profilu wyłaniania koron protetycz-
nych i wsparcia procesu gojenia, za pomocą tzw. poncho tech-
nique, dołożono preparat aPRF (ryc. 28).

Poncho technique pozwala na stabilizację membran na łączniku 
protetycznym [14] (ryc. 29, 30). 

Ryc. 23 Kość autogenna pobrana podczas trepanacji
Ryc. 24 Ksenogenne materiały do augmentacji - preparat kościo-
zastępczy Cerabone i membrana Mucoderm
Ryc. 25 Pobieranie krwi i wytwarzanie iPRF i aPRF

ryc. 23

ryc. 24

ryc. 25

Ryc. 26 Sticky bone

Ryc. 27 Augmentacja - kontrola radiologiczna

Ryc. 28 Membrana aPRF
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Ranę zaszyto szwami nieresorbowalnymi Dafilon (B.Braun, Niem-
cy) o grubości nici 5/0 (ryc. 32). 

Pozabiegowo zalecono pacjentce delikatne przepłukiwanie jamy 
ustnej preparatem z zawartością 0,2 diglukonianu chlorheksydyny 
przez 14 dni, schładzanie okolicy zabiegu, oszczędzający tryb życia 
oraz zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) 
w razie wystąpienia dolegliwości bólowych. Umówiono wizyty 
kontrolne.
Kontrole stanu klinicznego po 2 i 7 dniach wykazały doskonałe go-
jenie tkanek, brak obrzęku i krwawienia. Po 3 miesiącach od zabie-
gu doszło do pełnego wygojenia i osteointegracji. Implanty były 
stabilne, a pacjentka gotowa do dalszego, zintegrowanego lecze-
nia implantoprotetycznego, w tym deprogramacji zgryzu. Tkanki 
miękkie odtworzono w sposób zapewniający uzyskanie idealnego 
profilu wyłaniania koron.

Wnioski

Zabiegi implantacji oraz szereg działań śródimplantacyjnych po-
wodowanych różnymi sytuacjami klinicznymi, z jakimi zgłaszają 
się pacjenci, wymuszają opracowywanie coraz doskonalszych 
protokołów postepowania. W opisanym przypadku wykorzystano 
diagnostykę 3D i na jej podstawie cyfrowe planowanie zabiegu. 
Technika podwójnego szablonu zapewniła lekarzowi pełną pre-
cyzję, a pacjentowi bezpieczeństwo i minimalną inwazyjność, co 
bezpośrednio przekładało się na samo gojenie. Jak donosi literatura, 
przedzabiegowe, wirtualne planowanie jest czynnikiem zwiększają-
cym powodzenie implantacji i rehabilitacji wyrostka zębodołowe-
go [15].
Zrośnięty z kością złamany fragment implantu i bliskość anato-
micznych struktur takich, jak nerwy czy naczynia krwionośne, wy-
magały przewidywalności działania, jakie zapewnia wykorzystanie 
digitalizacji w stomatologii. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw 
wyzwaniom estetycznym i potrzebom pacjentów, niezbędne jest 
oferowanie natychmiastowych, lecz w pełni bezpiecznych roz-
wiązań protetycznych. Minimalnie inwazyjne usunięcie implantu 
oraz ponowna implantacja pozwoliły na obciążenie implantu ko-
roną tymczasową, która zapewniła gojenie w pożądany sposób,  
z przygotowaniem kości i tkanek miękkich do ostatecznej odbu-
dowy protetycznej. Korony tymczasowe osadzone w dniu im-
plantacji, skutkowały zmniejszeniem ilości inwazyjnych zabiegów 
do minimum – uniknięto między innymi procedury odsłania-
nia implantu. Wszelkie te działania wsparte przez wykorzystanie 
nowoczesnych metod regeneracji tkanek twardych i miękkich, 
opartych na materiałach auto- i ksenogennych, stanowią ogrom-
ny postęp we współczesnej stomatologii, gdzie sprawne, scyfry-
zowane i przewidywalne działania są kluczem do sukcesu lekarza 
i komfortu życia pacjenta.

W tym przypadku wykorzystanie tej techniki wsparło uzyskanie 
idealnego profilu wyłaniania, który decyduje nie tylko o estetyce 
implantu i osadzonej na nim korony, ale także pozwala na odtwo-
rzenie sytuacji anatomicznej najbardziej zbliżonej do naturalnej, 
pozwalającej na zachowanie lepszej higieny dookoła wszczepu, 
co bezpośrednio przekłada się na żywotność implantu. Zastoso-
wanie poncho technique wraz z natychmiastowym obciążeniem 
pozwala zachować tkanki dookoła implantu w pożądanym przez 
klinicystę stanie. Śródzabiegowo korony tymczasowe przykręcono 
do platform Ti-base, przy czym ząb 37 wyłączony został ze zgryzu. 
Od strony policzkowej dla pogrubienia warstwy dziąsła skeraty-
nizowanego, dołożono membranę Mucoderm (Bottis Medical, 
Niemcy). Jest to bezkomórkowa macierz kolagenowa wytwarzana 
za skóry właściwej świni, a jej struktura przypominająca kolagen 
ludzki z powodzeniem wspiera odbudowę tkanek miękkich. Ce-
lem jej zastosowania było przede wszystkim zabezpieczenie im-
plantowanych miejsc przed powstawaniem recesji dziąsłowych  
i niepożądanym efektem pociągania tkanek miękkich (ryc. 31).

Ryc. 31 Korony tymczasowe 36 i 37 wraz z membraną Mucodem

Ryc. 32 Korony tymczasowe - szycie. Ząb 37 wyłączony ze zgryzu

Ryc. 29 Korony tymczasowe 36 i 37
Ryc. 30 Poncho technique - membrana aPRF stabilizowana na 
łączniku korony tymczasowej

ryc. 29

ryc. 30
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Zarządzający gabinetem stomatologicznym decyduje o wielu 
procesach pozamedycznych, a umiejętność żonglowania zada-
niami i nadawania priorytetów wykonania są niezbędne w mana-
gerskiej codzienności. Jednym z cyklicznych wyzwań managera 
jest “wydłużanie lontu”, czyli podejmowanie działań, które mają 
na celu opóźnienie lub najlepiej niedopuszczenie do wybuchu, 
tj. przeciwdziałanie tworzeniu się w zarządzanym zespole nie-
kontrolowanych i niezidentyfikowanych wcześniej emocji, któ-
re następnie mogą przerodzić się w konflikty. A frontów walk  
w codzienności managera nie brakuje np. na linii lekarz-asystent-
ka, opiekun-higienistka, rejestracja-rejestracja. Jako że lider nada-
je ton organizacji [1], wpływa więc na atmosferę i efektywność 
zespołu. Kadra zarządzająca, optymalnie wykorzystując personel 
medyczny, prowadzi zespół do udzielania usług medycznych na 
wysokim poziomie [2], a jednym z głównych działań managera 
jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki i generowa-
nie zysku. Wysoki poziom kształcenia lekarzy oraz łatwy dostęp 
do innowacyjnych technologii sprawiają, że różnice w jakości le-
czenia pomiędzy gabinetami stopniowo zmniejszają sią, oddając 
czynnikom pozamedycznym przestrzeń w zakresie wyróżnienia 
gabinetu na rynku. Z tego powodu w procesie budowania marki 
i zapewnienia wysokiego poziomu jakości obsługi pacjenta wzra-
sta znaczenie efektywności funkcjonowania zespołu stomatolo-
gicznego. Zwolennicy teorii kapitału intelektualnego podkreślają, 
że warunkiem rozwoju ekonomicznego nie jest obniżenie kosz-
tów prowadzonej działalności gospodarczej, ale dysponowanie 
zasobami dobrze wykształconych, produktywnych pracowników 
[3]. Naturalnym jest więc koncentrowanie zarządzania gabinetem 
wokół zbudowania i utrzymania skutecznie funkcjonującego ze-
społu. 
Ponieważ w realizacji większości procesów zarządczych istotną 
rolę odgrywa komunikacja, to poziom kompetencji managera  
w tym zakresie może rozwój gabinetu przyspieszyć lub go torpe-

dować. Przekazywanie zespołowi informacji o jakości wykonywa-
nych zadań, poprawności realizacji i skuteczności jest częścią pra-
cy zarządzającego, którą wykonuje nieprzerwanie, czy tego chce 
czy nie. Nawet unosząc brwi, gdy jest zdziwiony, czy odwracając 
głowę, nie chcąc czegoś słyszeć. Wszystkie reakcje na zachowania 
drugiego człowieka są rodzajem informacji. Kluczowe jest więc 
udzielenie pracownikowi nie przypadkowej i mimowolnej, lecz 
przemyślanej odpowiedzi. Jeśli proces bądź zadanie w gabinecie 
ma ulec zmianie lub wymagane jest przekazania negatywnych 
sygnałów, to jednym z właściwych narzędzi jest konstruktywna in-
formacja zwrotna, zwana też konstruktywną krytyką. Słowo “kon-
struktywna” oznacza, że coś buduje i wnosi do relacji, a “krytyka” 
wskazuje na negatywne aspekty czegoś, mające na celu analizę 
i zmianę. Oznacza to, że w zwrocie konstruktywna krytyka nie ma 
nic nieprzyjemnego. To raczej nieświadomość i błędna interpre-
tacja podgrzewają emocje i wzmagają chęć ucieczki. Tymczasem 
jest to technika, która ma zwiększyć efektywność komunikacji 
poprzez zaszczepienie w pracowniku zaufania, jednocześnie deli-
katnie podpowiadając mu, co może zrobić w przyszłości, aby dzia-
łać jeszcze lepiej. Konstruktywna informacja zwrotna to nie tylko 
ubrane w ładne słowa negatywne informacje i przeredagowanie 
zdania z “nieprofesjonalnie obsługujesz pacjentów w recepcji” na 
“jesteś dobry we wprowadzaniu pacjentów w błąd”. Odbiorca do-
wiaduje się, co może poprawić, gdzie popełnia błąd, a rozmowa 
jest częścią lekcji, zmieniającej jego pracę na lepszą. Krytyka doty-
czy wyłącznie zadania, a nie osoby, dzięki temu podczas rozmowy 
odbiorca nie czuje się gorszy, kontakt nie powoduje jego złego 
samopoczucia, nawet jeśli poruszane tematy są niewygodne. In-
formacja przekazana jest konkretnym, zrozumiałym i życzliwym 
wskazaniem błędów. Uzupełnieniem informacji zwrotnej jest 
również docenienie tego, co w ocenianym procesie było dobrze 
wykonane. 

Z INNEJ PERSPEKTYWY

Streszczenie

Artykuł omawia znaczenie przekazywania pracowni-
kowi konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie 
zarządzania zespołem. Przedstawione zostały powody, 
dla których zbudowanie relacji opartej na faktach, po-
zbawione negatywnego ładunku emocjonalnego pro-
wadzi do skutecznego wprowadzenia zmian i pozwala 
uniknąć zablokowania procesu przyswajania informa-
cji oraz uczenia się pracownika.
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NIE MUSI BYĆ NERWOWO

W wielu opracowaniach podkreśla się znaczenie komunikacji 
interpersonalnej w procesie tworzenia wizerunku placówki me-
dycznej [4]. A to oznacza, że na wizerunek gabinetu wpływają 
również te sytuacje, w których pacjent obserwuje poziom komu-
nikacji pomiędzy personelem, sposób przekazywania informacji, 
stawiania oczekiwań i kierowania próśb. Ludzie porozumiewają 
się w różnych celach, które można opisać za pomocą trzech funk-
cji komunikacji interpersonalnej: informacyjnej, pragmatycznej   
oraz   ekspresyjnej [5]. 
W zespole gabinetu lekarskiego komunikacja może być realizo-
wana w bezpośredni sposób za pomocą funkcji pragmatycznej 
poprzez wydawanie poleceń i rozkazów. Jednak nie jest ona re-
komendowana do stosowania podczas zarządzania gabinetem, 
szczególnie w obecności pacjentów. Być może część z nich po-
siada własne doświadczenia w zarządzaniu i potrafi ocenić czy 
atmosfera w gabinecie mogłaby być inspiracją dla ich zespołów 
czy przestrogą. Tymczasem użycie zamierzonej ekspresji w celu 
wywołania pożądanych zachowań pracowników, zakłada dwu-
kierunkowy przepływ informacji i występowanie sygnałów zwrot-
nych, które prowadzą do zmiany. W Oboda Group o zarządzaniu 
zespołem myślimy szerzej niż tylko w kategoriach wydawania po-
leceń i rozliczania efektów. Skupiamy się na budowaniu atmosfery, 
która umożliwia efektywne działania w oparciu o dostęp do za-
sobów pracowników i tworzeniu relacji, które budując otwartość, 
wpływają na wizerunek gabinetu w oczach pacjentów. 
O ile w relacji lekarza z pacjentem jednym z zadań podczas pracy 
poza fotelem jest wprowadzenie pacjenta w pewien emocjonal-
ny dyskomfort związany z aktualnym stanem jamy ustnej, co mo-
tywuje go do podjęcia leczenia, o tyle praca managera z zespołem 
polega na tłumieniu i eliminowaniu trudnych emocji, a najlepiej 
ich zapobieganiu. Uzyskanie konstruktywnego rozwiązania kon-
fliktu wymaga współpracy obu uczestników, w wyniku której zo-
staje wypracowane rozwiązanie w pełni satysfakcjonujące obie 
strony [6]. Wierzbicka [7] wyróżnia następujące gatunki dialogu: 
rozmowa, kłótnia i spór. Zwraca uwagę, że celem komunikacyj-
nym sporu jest przekonanie oponenta do swojej racji, a celem 
kłótni wykazanie mu niższości jego racji i pokonanie przeciwnika, 
a nie jego poglądów, które mają drugorzędne znaczenie. Podsta-
wowym paliwem kłótni są negatywne emocje, dlatego stanowi 
ona substytut agresji. Kłótnia pełni cenną funkcję substytutu dla 
innych form rozładowania agresji, które mogłyby mieć trwałe  
i szkodliwe skutki, gdyby wymknęły się spod kontroli [8]. Manager 
może szukać porozumienia albo działać o krok wcześniej i podej-
mować działania zapobiegające powstawaniu konfliktów. Jedną 
z ról zarządzającego jest rozwiązywanie sporów, a niewłaściwie 
prowadzona rozmowa z pracownikiem zamiast redukować istnie-
jące napięcia, może wygenerować nowe. Jak mówił Peter Drucker: 
„Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: 
spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa.” 
Z tego powodu zespołem powinny kierować osoby, które oprócz 
wiedzy merytorycznej posiadają również kompetencje profe-
sjonalnej komunikacji. Manager spełnia jedną z najważniejszych 
potrzeb pracowników: potrzebę racjonalnego kształtowania wła-
snego rozwoju. Zgodnie z literaturą, od kadry zarządzajcej ocze-
kuje się wiedzy w zakresie marketingu, finansów i zarządzania za-
sobami ludzkimi, co umożliwia podejmowanie decyzji istotnych 
w procesach zarządczych [9], ale brak umiejętności społecznych 

jest dla managera dyskwalifikujący. Umiejętność wyeliminowanie 
emocji podczas przekazywania negatywnych informacji jest kom-
petencją nie tyle od niego oczekiwaną, co wymaganą. 
Obsługując maszyny zalecane jest postępowanie zgodnie z in-
strukcją, tak aby ich nie uszkodzić i nie ograniczyć funkcjonalności. 
Wymagane jest regularne serwisowanie, aktualizacja aplikacji oraz 
dostarczanie elementów eksploatacyjnych zgodnych z zalecenia-
mi producenta. Używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, poza 
zakresem ich bezpiecznej pracy lub bez wymaganych uprawnień 
jest działaniem na szkodę firmy. Może doprowadzić do ich uszko-
dzenia lub unieruchomienia, a w konsekwencji do wystąpienia 
straty finansowej. Nie bezzasadne jest doszukiwanie się w takim 
działaniu celowości wyrządzenia szkody, a być może i sabotowa-
nia. Nie istnieje racjonalny powód, dla którego zarządzanie jedny-
mi zasobami powinno być efektywne i wydajne, a drugimi nieko-
niecznie. Tymczasem podczas zarządzania zespołem (ekonomiści 
utożsamiają zespół z zasobami ludzkimi) w wielu przypadkach 
bazowe informacje zostają pomijane i zakres podejmowanych 
działań wykracza poza bezpieczną skalę, a poprzez błędne dzia-
łania maszyna (pracownicy) narażona jest na uszkodzenie. Czy 
mając wiedzę z zakresu możliwego spektrum reakcji pracownika 
w następstwie używania nieodpowiednich i niedobranych do da-
nej sytuacji narzędzi nadal jest zasadne ignorowanie zagrożenia  
i ryzyka awarii? Można kierować zespołem w sposób “intuicyjny”, 
który często “pali sprzęgło”, chociaż jest to nieskuteczne i ekono-
micznie nieuzasadnione. Powierzanie kierowania zespołem gabi-
netu stomatologicznego osobie, która nie posiada stosownych 
uprawnień czy w nieprawidłowy sposób zarządza jest jednak 
równoznaczne z akceptacją spadku efektywności i negatywnego 
wpływu na wynik finansowy. Przekazywanie pracownikom nega-
tywnej informacji zwrotnej jest narzędziem pracy zarządzającego, 
które umiejętnie stosowane wzmacnia i buduje zespół, a stoso-
wane w sposób nieumiejętny prowadzi do konfliktów i zaburza 
jego funkcjonowanie. Alternatywą jest doskonalenie umiejętno-
ści dawania wartościowego feedbacku, który przynosi również 
korzyści dla zarządzającego. Pomaga w poszerzaniu umiejętności 
miękkich, niezbędnych w zarządzaniu zespołem, a także uczy wy-
wierania wpływu i budowania postawy lidera potrafiącego anali-
zować zachowania swoich pracowników i rozmawiać z nimi na 
ten temat.

NIE MUSI BYĆ NIEPRZYJEMNIE, DLA OBU STRON

Kiedy pracownik nie wykonuje dobrze swoich obowiązków zarzą-
dzający podejmuje działania, aby ten mógł naprawić swoje błędy 
i wiedzieć, czego unikać w przyszłości. Żeby tak się stało, powinien 
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wskazać obszary do poprawy i przekazać merytoryczne uwagi  
w odpowiedni sposób. Odpowiedni, to znaczy wywołujący okre-
ślone działania i blokujący występowanie niepożądanych.
Informacja zwrotna w formie konstruktywnej krytyki może pomóc 
pracownikowi w rozwoju. Jeśli jednak będzie to tylko krytyka dla 
krytyki, prawdopodobne spowoduje w pracowniku frustrację, 
złość i spadek motywacji. Konstruktywna informacja zwrotna nie 
jest kijem do poganiania nierozgarniętych pracowników ani mar-
chewką, za którą zrobią wszystko. Nie oznacza, że zarządzający 
może krytykować każdy ruch pracowników, zasłaniając się troską 
o dobro gabinetu. Informacja zwrotna nie jest oceną pracownika, 
tylko oceną efektów jego pracy. Dla akceptowalności przez pra-
cownika uzyskanych informacji bardzo duże znaczenie ma forma 
komunikatu, który jest pozbawiony negatywnych emocji, jest 
życzliwy i pełen troski o poprawną realizację zadania i przejrzyście 
definiuje obszary do zmiany. Jego treść odnosi się do zachowań  
z przeszłości i wskazuje jakie są konsekwencje tych zachowań  
i jednocześnie prosi o zmianę zachowania w przyszłości. 
Prawidłowo sformułowana i przekazana korygująca informacja 
zwrotna odgrywa rolę formującą. Dostarcza pracownikowi infor-
macji pomagających mu się uczyć i jest prorozwojowa. Umożliwia 
uświadomienie co robi dobrze, a co źle, prowadzi do poszukiwa-
nia istoty popełnianych błędów. 
Wskazuje, w czym pracownik jest 
kompetentny, co osiągnął dzię-
ki własnemu zaangażowaniu. 
Wzmacnia wytrwałość poprzez 
budowanie poczucie sprawstwa, 
jak również odpowiedzialności 
za  własne działania. Na wzrost 
efektywności wpływa zmiana 
jakości wykonywanych zadań,  
a ta możliwa jest poprzez proces 
uczenia i doskonalenia. Można 
zatem w wielu sytuacjach przy-
równać pracownika do ucznia 
i obserwować podobne zjawiska w procesie nauki i stosowania 
przyswojonej wiedzy. Według badaczy, formująca informacja 
zwrotna powinna być wielowymiarowa [10], tym samym wskazy-
wać na przyczynę i ocenę efektów pracy. W edukacji informacja 
zwrotna nazywana jest oceną kształtującą, ponieważ formuje jej 
odbiorcę. Jej celem jest przekazywania wsparcia w uczeniu się 
oraz pomoc w planowaniu sposobów zwiększania wiedzy i umie-
jętności poprzez dostarczanie bodźców rozwojowych. Samo 
przekazanie informacji zwrotnej w rzeczywistości nie stanowi 
gwarancji nauki [11,12]. Hattie, Gan i Brooks [13] argumentowa-
li, że istnieje potrzeba rekonceptualizować informacje zwrotne 
pod kątem tego, w jaki sposób są one odbierane przez uczniów, 
a nie w jaki sposób są przekazywane przez nauczycieli. Informacja 
zwrotna jest zatem częścią procesu uczenia i jej jakość powinna 
podlegać stałej poprawie poprzez walidację. Nieprzypadkowo 
budowaniu zespołu towarzyszy proces stałego rozwoju oparty na 
wdrażaniu schematów i uczeniu pracowników określonych dzia-
łań w odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Informacja zwrotna jest 
niezbędnym elementem wszystkich wysokoefektywnych metod 
nauczania [14] i wypełnia przestrzeń pomiędzy “jest”, a “powinno 
być”. Motywacją konstruktywnej krytyki jest chęć niesienia pomo-
cy zbudowana na otwartości do dzielenia się wiedzą. 
Jednym z zadań negatywnej informacją zwrotnej jest przedsta-

wienie sposobów poprawy i reorganizacji danego problemu. 
Zamiast udzielać ogólnych porad, konstruktywna krytyka podaje 
zalecenia i praktyczne sugestie dotyczące wprowadzania pozy-
tywnych ulepszeń. W Oboda Group niezmiennie stoimy na sta-
nowisku, że połączenie informacji zwrotnej z zadawaniem pytań, 
które wpływają na aktywne poszukiwanie przez pracownika od-
powiedzi i rozwiązań, z co najmniej kilku powodów jest skutecz-
niejsze niż proponowanie przez zarządzającego gotowej metody 
rozwiązania problemu już na początkowym etapie rozmowy. Po 
pierwsze: nie blokuje rozwoju elastyczności działań. Uruchamia 
mechanizmy samodzielnego poszukiwania odpowiedzi zamiast 
budowania postawy oczekiwania na pomoc. Kolejnym powodem 
jest ryzyko powstania sytuacji, w której zaproponowanie gotowe-
go rozwiązania, może zostać odebrane jako obrażanie intelektu 
rozmówcy poprzez niewypowiedziane “to było takie proste, a Ty 
tego nie dostrzegłeś”. Tymczasem prowadzenie dialogu w opar-
ciu o zadawanie budujących pytań uruchamia w pracowniku 
mechanizmy samodzielnego dochodzenia do rozwiązań oraz 
daje zadośćuczynienie wskazywanej przez psychoterapeutów za-
sadzie, że ludzie pragną być słuchani i rozumiani, a nie oceniani, 
nawet jeśli te oceny są pozytywne [15]. Jednak jednym z najsilniej-
szych czynników motywacyjnych jest świadomość sensu wykony-

wanej pracy i poczucie dobrze 
wykonanego zadania. Ludzka 
natura sprawia, że pracownicy 
lubią dobrze wykonywać swo-
je zadania i chcą otrzymywać 
informację, jak jest ich praca 
oceniana. Opanowanie sztuki 
dawania feedbacku pozwala 
na przekazywanie informacji 
w sposób, który przyczynia się 
do zaspokojenia potrzeb pra-
cowników i ich rozwoju. Franz 
Josef Strauss powiedział, że 
„mówić trzeba prosto, a my-

śleć w sposób skomplikowany, nie na odwrót”. Z powodu obawy 
by kogoś nie urazić komplikujemy proste komunikaty. Chronimy 
w ten sposób również siebie przed przekazaniem trudnej infor-
macji wprost. Tymczasem konstruktywność w przekazywaniu 
negatywnych informacji zwrotnych oznacza doprowadzenie do 
zmiany zachowania drugiej osoby. W trakcie komunikacji może 
wystąpić zjawisko tak zwanego dysonansu pomiędzy odbiorcą 
a nadawcą. Oznacza sytuację, w której odbiorca nie bierze pod 
uwagę informacji, które są niezgodne z jego przekonaniami.  
A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska [16] nazywają to zjawisko „luką 
informacyjną” i wskazują na jej dwa rodzaje: luka nadziei informa-
cyjnej w przypadku kiedy odbiorca dostaje niepełną informację, 
która nie wystarcza do podjęcia działań oraz luka niezgody in-
formacyjnej, kiedy to odbiorca nie zgadza się z częścią bądź też  
z całością komunikatu i w efekcie również nie podejmuje działań 
decyzyjnych. Podczas przekazywania informacji zwrotnej wystę-
puje komunikowanie się z perspektywy jakościowej, które jest 
definiowane jako przekazywanie treści jednej osobie przez dru-
gą, czyli angażowaniu się w porozumiewanie się interpersonalne 
[17] i ogranicza występowanie luk informacyjnych. Konstruktyw-
ny feedback skoncentrowany jest na zagadnieniu oraz oparty na 
obserwacjach, ponadto przekazuje konkretne informacje [18]. 
Chcąc być skutecznym, pozostaje przekazywać informacje rze-



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 1 (25) 2022102

czowo i bez niepotrzebnego demonizowania procesu. Stosując 
zasadę: chwal i doceniaj pracowników za to co od nich zależy 
(np. pracowitość), a nie za to co od nich nie zależy (np. zdolności). 
Poszukując efektywnej techniki przekazywania negatywnej infor-
macji zwrotnej również warto sięgnąć po jedno z najprostszych 
rozwiązań opartego na następujących po sobie etapach: określe-
nie błędu do naprawy, poszukiwanie i zdefiniowanie rozwiązania 
(za pomocą pytań) oraz akceptacji przez strony wypracowanego 
planu działania.

NADRZĘDNOŚĆ PLANOWANIA

Planowanie jest punktem wyjścia większości procesów realizo-
wanych w gabinecie stomatologicznym. Zarówno podczas za-
rządzania ryzykiem, zmiany zakresu świadczonych usług medycz-
nych, zarządzania systemem wynagrodzeń, rekrutacji, wyborze 
dostawców jak i podczas budowania cennika lub definiowania 
docelowych grup pacjentów, brak planowania przynosi nega-
tywne skutki dla zarządzających. Identycznie jest w zakresie zarzą-
dzania zespołem - im precyzyjniej w procesie planowania zdefi-
niowano oczekiwania i określono zakresy zadań pracowników, 
tym mniejsza pozostaje przestrzeń do powstawanie konfliktów 
w następstwie potencjalnych różnic w interpretacji docelowego 
efektu i dopuszczalnych metod działania. Kałuzny w charaktery-
styce wyzwań stojących przed managerami placówek medycz-
nych, eksponuje tzw. triadę funkcji kierowniczych składających 

się z funkcji projektanta, stratega oraz lidera [19]. Zespół Oboda 
Group reprezentuje nurt “Orędownicy planowania” i, podobnie 
jak w innych obszarach, uważamy, że przygotowanie procesu jest 
kluczowe i determinuje możliwości jego realizacji oraz ogranicza-
nia problemów. Szczególnym wyzwaniem dla osób kierujących 
placówkami medycznymi są umiejętności zapobiegania, przygo-
towania się, reagowania oraz usuwania skutków różnorodnych 
sytuacji kryzysowych, na które z racji istoty swej działalności na-
rażona jest placówka medyczna [20]. Do każdej rozmowy mającej 
na celu przekazanie negatywnej informacji, należy się porządnie 
przygotować, tak, aby nasz feedback był oparty na konkretnych 
przykładach i w efekcie doprowadził do pozytywnej zmiany, a nie 
skutkował demotywacją czy wrogością pracownika. Nie sposób 
nie zgodzić się z Janiną Stankiewicz, która podkreśla, że planowa-
nie wymaga umiejętności komunikowania się [21]. 

ABY OBIE STRONY MOGŁY ZYSKAĆ ZAMIAST 
STRACIĆ

Na jakość bezpośrednich relacji z przełożonym wpływa w dużej 
mierze jakość otrzymywanego feedbacku [22], ale o ostatecznej 
jego skuteczności nie decyduje nadawca a odbiorca feedbacku. 
O przyswojeniu zawartych w nim informacji decydują: 1. jego 
jakość, 2. wcześniejsze relacje z nadawcą, 3. jego zakres oraz 4. 
rozmiar przekazywanej informacji. Niestabilność przesłanek albo 
wniosków sprzyja frustracji, a frustracja agresji. Agresja jest ko-
łem zamachowym błędów, prowadzących do zmiany dyskusji 
w bezproduktywną kłótnię [23]. Destruktywna krytyka ma mało 
precyzyjny charakter, manifestuje się brakiem szacunku, pod-
niesionym tonem głosu i agresywnymi gestami, które świadczą  
o tym, że zarządzający nie panuje nad emocjami. To, że stosowa-
nie krytyki destruktywnej w procesie zarządzania gabinetem jest 
działaniem całkowicie bezcelowym i szkodliwym jest oczywiste. 
Ale czy stosowanie krytyki konstruktywnej jest dobrym narzę-
dziem? Z pewnością jest dobrą alternatywą wobec nieskutecz-
nego “wezwania na dywanik”, podczas którego występuje asy-
metryczny typ dialogu nazywany przez Tokarza, za Gutekunstem, 
kooperacją negatywną [24]. 
Wiele zespołów rozpada się w wyniku błędów komunikacyjnych 
oraz nieumiejętnego stawiania oczekiwań. Przekazanie jedynie in-
formacji, że coś jest realizowane źle, ale bez uzasadnienia, powo-
duje, że pracownik nie tylko nie rozumie konkretnie co i dlaczego 
źle wykonuje, ale dodatkowo nie czuje wsparcia, zrozumienia  
i akceptacji. Jako że człowiek jest istotą społeczną, żeby funkcjo-
nować, potrzebuje akceptacji innych. Warunkiem koniecznym 
przyjęcia negatywnej informacji zwrotnej jest wewnętrzna świa-
domość, że zarządzający go akceptuje, jest mu życzliwy i zależy 
mu na współpracy z nim. Jeśli zarządzający świadomie zaniża sa-
moocenę pracownika jest niemal pewne, że taki pracownik straci 
motywację i ograniczy aktywność w pracy do minimum. Wyso-
kość wynagrodzenia, jakość środowiska pracy przestają wówczas 
być wystarczającymi czynnikami, by utrzymać pracownika  
w zespole i ten finalnie zmienia gabinet. Funkcjonujące na rynku 
powiedzenie “pracownik przychodzi do firmy, a odchodzi od ma-
nagera” znajduje potwierdzenie również w wielu gabinetach sto-
matologicznych. Fluktuacja personelu to nie tylko wysokie koszty 
rekrutacji i obniżona jakość obsługi pacjentów w przejściowym 
okresie. To również utrata realnych kwot oraz czynnik spowalnia-
jący proces budowania marki i kreowania wizerunku gabinetu 
wśród pacjentów. Analizując literaturę przedmiotu można za-
uważyć powiązanie, pomiędzy jakością a satysfakcją klientów. Ph. 
Kotler stwierdza, że jedną z najważniejszych wartości, jakich klienci 
spodziewają się od dostawcy, jest wysoka jakość wyrobu lub usłu-
gi [25]. Jeżeli dodatkowo gabinet nie korzysta z żadnej strategii 
retencji wiedzy, która pozostaje w głowach odchodzących pra-
cowników, wówczas ta wiedza odchodzi razem z nimi i koszty są 
jeszcze większe, a jakość usług spada. Stawiane w takiej sytuacji 
pytania nie będą dotyczyły już ryzyka utraty wiedzy, ale niestety 
jedynie metod jej odtworzenia w gabinecie. 
Dostępna wiedza z zakresu neurobiologii wskazuje obszary, któ-
rych funkcjonowanie jest bezpośrednim następstwem ewolu-
cyjnych mechanizmów podlegających prawom niezależnym od 
naszej chęci, intuicji czy intencji. Zależą od biologicznego uwa-
runkowania, które podpowiada naszemu mózgowi w jaki spo-
sób powinien działać. Każda interakcja z drugą osobą powoduje 
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biochemiczną reakcją organizmu. Rozmowy wpływają na mózg, 
stymulując produkcję hormonów i neurotransmiterów, oddzia-
łując na układ nerwowy i całe ciało. Przyjazne interakcje powodują 
wydzielanie oksytocyny (hormonu więzi), dopaminy (hormonu 
nagrody) i serotoniny (hormonu przyjemności). Brak zaufania  
i poczucia bezpieczeństwa skutkują wydzielaniem się kortyzo-
lu (hormonu stresu), który jest bezpośrednio odpowiedzialny za 
osłabienie wyższych czynności psychicznych. Jeśli mózg uzna, że 
nie czuje się bezpiecznie i nie może zaufać rozmówcy, zamyka 
on dostęp do energochłonnych wyższych funkcji poznawczych 
i uruchamia tryb przetrwania. Przechodzi na tryb “bezzałogowy”  
i, blokując możliwości poszukiwania analitycznego rozwiązania, 
wybiera reakcje automatyczne. Badania wiarygodności Alberta 
Mehrabiana, profesora UCLA pokazują, że w momencie, gdy coś 
nie pasuje odbiorcy w sposobie komunikowania się, przestaje 
słuchać treści i zaczyna przyglądać się sposobowi mowy. Zatrzy-
mując kodowanie informacji z zewnątrz przestaje się uczyć. Je-
żeli stres jest zjawiskiem występującym w zespole nieprzerwanie, 
stopniowo zanikają możliwości wprowadzania zmian i efekcie 
zatrzymany zostaje jego rozwój. Z tego powodu podstawowym 
zadaniem zarządzającego zespołem jest zagwarantowanie roz-

mówcy poczucia bezpieczeństwa i tworzenie sytuacji, w których 
nie jest testowany próg wytrzymałości pracownika na niepokoją-
ce sygnały z otoczenia. Manager zna osoby w swoim zespole i uni-
ka zbliżania się do ich granic, szczególnie podczas prowadzenia 
trudnych rozmów.

CZY FEEDBACK ZAWSZE JEST POTRZEBNY?

Kiedy pracownik nie otrzymuje negatywnej informacji zwrotnej, 
żyje w alternatywnej rzeczywistości, w której każde jego działania 
są dobre i skuteczne. Nie ma przestrzeni do zmiany, ponieważ nie 
widzi takiej potrzeby. Dopiero umiejętnie przekazany feedback 
pozwala skorygować niepożądane zachowania. Buduje również 
zaufanie w zespole, zwiększa szybkość reagowania zarządzających 
na zagrożenia i otwiera zespół na dwukierunkową informacją 
zwrotną. Jeżeli pojawia się potrzeba, aby działaniem kogoś zmie-
nić i wychować chociaż może być to nierealne, dobrze jest przed 
rozpoczęciem postawić pytanie „po co?”.
Warto zdawać sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach całkowite 
pominięcie komentarza i nie odniesienie się w informacji zwrot-
nej, jest równie cenną umiejętnością zarządczą.
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Wielu implantologów zyskało pozycję eksperta w realnym życiu 
poprzez liczne rekomendacje wśród najbliższego otoczenia. To 
kreowanie marki osobistej lekarza, której jednym z celów jest wła-
śnie budowanie pozycji eksperta. Tworzenie marki należy jednak 
przenieść również do sieci, bo to tam przebywa obecnie więk-
szość pacjentów. W tym celu należy świadomie wykorzystywać 
dostępne tam środki komunikacji, czyli media społecznościowe. 
Sylwetkę eksperta możesz budować w nich poprzez dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie, którego nie posia-
da przeciętny użytkownik internetu.

Jak budować sylwetkę eksperta poprzez markę 
osobistą?

Budowanie marki osobistej jest bardzo personalne, gdyż po-
wiązana jest ona z konkretną, realną osobą, a nie z placówką, jak  
w przypadku gabinetu medycznego. Opiera się na ciągłym do-
skonaleniu się w swojej dziedzinie i nastawieniu przede wszyst-
kim na odbiorców. Docieranie do ludzi, na przykład przez reklamy 
jest proste, bo płacisz za to i otrzymujesz natychmiastowy efekt.  
W przypadku budowania pozycji eksperta, dotarcie do ludzi 
będzie wymagało od Ciebie dużej ilości czasu i pracy, a przede 
wszystkim zaangażowania i autentyczności. Nie skupiaj się na so-
bie i na tym, jak dobrym ekspertem jesteś. Jeśli chcesz, by odbior-
cy tak o Tobie myśleli, skup się na treściach, które im pokazujesz  
i dostarczaj im dobre i adekwatne materiały.
Influencer marketing a stomatologia

Słowa „influencer” zapewne nigdy nie połączyłbyś ze stomato-
logią. Może zdziwisz się, ale to jednak błędne założenie. Istnieje 
bowiem pojęcie influencera specjalistycznego, którym może 
być np. lekarz dentysta. Jeśli chcesz być ekspertem w mediach 
społecznościowych, stajesz się poniekąd influencerem. Co jest 
esencją influencer marketingu? Nie, nie reklamowanie produk-
tów i firm. Kluczowe jest zaufanie. Rynek dojrzewa już pod tym 
względem i najbardziej wartościowi influencerzy to tacy, którzy 
nie działają dla pieniędzy, a z powodu swojej pasji. Pozycja takiej 
osoby jest na tyle istotna, na ile ludzie są gotowi jej zaufać. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku influencer marketingu doty-
czącego zawodów medycznych. Jeśli chcesz stać się ekspertem, 
musisz kierować się autentycznością i wiarygodnością. 

W jaki sposób zostać ekspertem w mediach 
społecznościowych?

Przede wszystkim znajdź swoją niszę. Zwracaj uwagę nie na to, 
kim jesteś, ale na to, co robisz. Skup się na tym, co Cię interesuje, 
w czym się odnajdujesz i co znasz najlepiej. Musisz zastanowić 
się, jaką wartość chcesz przekazać i czym możesz się wyróżnić.  
W tym przypadku, możesz skupić się na swojej specjalizacji, wą-
skim aspekcie stomatologii, o którym wiesz znacznie więcej, niż 
przeciętny odbiorca. 
Ważny jest również dobór odpowiedniego kanału komunikacji. 
Nie musisz działać na każdym możliwym portalu i być tam obec-
nym przez całą dobę. Musisz ustalić do kogo chcesz dotrzeć, 
gdzie przebywa Twoja grupa docelowa, a następnie dobrać do 

niej odpowiedni środek komunikacji. Najlepiej wybierz jeden ka-
nał, na który będziesz mógł poświęcić odpowiednią ilość czasu 
i pracy.
Dobrym wyborem dla Ciebie może okazać się blog. Jest to świet-
ne rozwiązanie, jeśli nie chcesz udzielać się często, a jednocześnie 
zależy Ci na przekazywaniu merytorycznych treści. Blog to miejsce 
przede wszystkim dla osób, które chcą dzielić się wiedzą, która nie 
jest szeroko dostępna dla każdego. Szczególnie w dziedzinie im-
plantologii, która wymaga posiadania dużego zasobu informacji  
i doświadczenia. Czy w takim razie jest lepsze miejsce, by budo-
wać swoją pozycję eksperta? 

Zasady komunikacji, którymi kierują się eksperci
• Bądź niedoskonały – to, że jesteś ekspertem w danej dziedzi-

nie, nie znaczy, że nie możesz się mylić. Nie bój się do tego 
przyznać.

• Znajdź pomysł na siebie – nie możesz być po prostu leka-
rzem stomatologii, lecz być zdecydowanym w tym, jaką ko-
munikację chcesz prowadzić.

• Bądź systematyczny – to wymaga dużej ilości pracy, ale dzię-
ki temu zwiększysz swoją wiarygodność.

• Dziel się subiektywną opinią – jesteś profesjonalistą, więc na 
pewno posiadasz opinię na wiele tematów, opartą o aktual-
ną wiedzę medyczną. Nie obawiaj się stanowczo jej wyrażać.

• Angażuj się w dyskusje, zachęcaj do interakcji – rozmawiaj! 
Nie możesz prowadzić jednostronnej komunikacji, bo w ten 
sposób spowalniasz proces budowania swojej marki osobi-
stej. 

• Publikuj sprawdzone informacje – w internecie każde po-
tknięcie jest zauważane, więc zawsze opieraj się na wiado-
mościach, które są sprawdzone. Jest to szczególnie ważne 
dla osób, które są obecne w mediach społecznościowych  
w kontekście zawodu medycznego.

• Bądź szczery – zdobycie zaufania ludzi to długotrwały pro-
ces, wymagający zaangażowania i wiarygodności. Pokazuj 
prawdziwe oblicze i prezentuj swoje treści w spójny sposób.

Z INNEJ PERSPEKTYWY
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2. DNI OKLUZJI w Sopocie
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Różne Oblicza Implantologii - wykładowcy:

Kadra dydaktyczna Master of Implantology Athenea Dental Insti-
tute ze strony polskiej: 

W dniach 11-13 listopada 2021 w Rzeszowie miała miejsce kon-
ferencja Różne Oblicza Implantologii. To wyjątkowe spotkanie 
implantologów było okazją nie tylko do wysłuchania wykładów  
i wzięcia udziału w warsztatach praktycznych, ale również do pod-
sumowania pierwszej polskiej edycji studiów podyplomowych 
Master Degree in Implantology organizowanych przez Athenea 
Dental Institute z Uniwersytetu San Jorge. Niebawem szkolenie 
rozpocznie kolejna grupa implantologów.

Athenea Dental Institute jest obecny w Polsce od 6 lat dzięki orga-
nizacji szkolenia Master of Orthodontics, a od 2019 roku również 
poprzez wprowadzenie 2 letniego cyklu szkoleniowego Master of 
Implantology. Szczegółowe informacje na temat studiów można 
uzyskać na stronie
https://atheneainstitute.com/pl/master-implantologii/
Prezydent PSI, dr n. med. Mariusz Duda wygłosił na konferencji 
prelekcję wraz z lekarzami ze swojego zespołu na temat współ-
pracy interdyscyplinarnej w ramach praktyki, jako podstawy dla 
sukcesu kliniki implantologicznej. Jako kierownik naukowy Master 
of Implantology Athenea Dental Institute wraz z dr Radosławem 
Maksymowiczem, kierownikiem i koordynatorem szkolenia Ma-
ster of Implantology Athenea Dental Institute wspomniał również 
o aktualnych możliwościach edukacji w implantologii.

Gościem honorowym konferencji była prof. dr hab. n. med. Marze-
na Dominiak, Prezydent PTS, pomysłodawca i kierownik Europe-
an Master of Orał Implantology która przedstawiła uczestnikom  
2 wykłady z zakresu implantologii oraz była moderatorem dyskusji 
związanej z perspektywami rozwoju w implantologii. 
Kadra dydaktyczna Master of Implantology Athenea Dental Insti-
tute ze strony polskiej: 

Rózne oblicza implantologii  
w Rzeszowie

kierownik i koordynator szkolenia: lek. dent. Radosław Maksy-
mowicz, DICOI, kierownik naukowy dr n. med. Mariusz Duda, 
prof. wizyt SSU, ZSMU, USJ, DICOI,  organizator i wykładowca 
Master dr Ayham Mohsin.

lek. dent. Krzysztof Pluta (wykładowca Athenea), lek. dent, Paweł 
Szczepaniak, dr n.med. Mariusz Duda (wykładowca Athenea), 
prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, lek. dent. Radosław 
Maksymowicz (wykładowca Athenea), lek. dent. Michał Na-
wrocki, M.sc, lek. dent. Paweł Kłosiński (wykładowca Athenea).

kierownik i koordynator szkolenia: lek. dent. Radosław Maksy-
mowicz, DICOI
kierownik naukowy dr n. med. Mariusz Duda, prof. wizyt SSU, 
ZSMU,USJ, DICOI, 
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W dniach 26-27 listopada 2021 odbyła się konferencja wieńcząca 
jubileusz PTS.
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zostało utworzone w 1951 
r. z inicjatywy Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki 
Społecznej. 

– Olbrzymim sukcesem jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzy-
stwa Stomatologicznego jest to, że w tak trudnej, wymagającej 
rzeczywistości pandemicznej udało się go zorganizować w spo-
sób stacjonarny, a dodatkowo – dzięki wsparciu naszych part-
nerów – również bezpieczny dla wszystkich uczestników: gości, 
wykładowców, wystawców. Na niezwykle wysokim poziomie 
stała część merytoryczna jubileuszu, czyli kilkanaście wykładów, 
które przygotowały największe autorytety polskiej stomatologii, 
wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy, lekarze prowa-
dzący kursy i szkolenia. Jako organizatorzy cieszymy się również, 
że po prostu udało się nam spotkać, porozmawiać, zrobić wspól-
ne zdjęcie. To z pozoru proste rzeczy, których jednak mocno nam 
w ostatnich miesiącach brakowało – mówi Piotr Flejszar, dyrektor 
Biura Zarządu Głównego PTS-u.
Pierwszego dnia wykłady dotyczyły m.in. koncepcji #FLOS w dia-
gnostyce i leczeniu wad zgryzu (prof. Marzena Dominiak, prof. 
Tomasz Gedrange), zasad minimalnie inwazyjnej stomatologii 
z wykorzystaniem systemu Invisalign (dr Raman Aulakh, dr Barry 

Buckley), podejścia 4D w profilaktyce próchnicy i postępowaniu 
nieodtwórczym u młodych pacjentów (prof. Svante Twetman) 
oraz cyfryzacji w protetyce (prof. Jan Pietruski). Zwieńczeniem 
pierwszego dnia obchodów był koncert Andrzeja Piasecznego 
oraz aukcja ceramicznych modeli zębów z podpisami m.in. Olgi 
Tokarczuk, Jerzego Owsiaka i Anity Włodarczyk. 
– Dzięki hojności i wielkim sercom darczyńców udało się zebrać 
około 150 tys. zł. Całość tej kwoty zostanie przeznaczona na le-
czenie stomatologiczne dzieci z ubogich rodzin – dodaje Piotr 
Flejszar.
Drugiego dnia w sali konferencyjnej hotelu DoubleTree by Hilton 
pojawił się m.in. dr hab. Mariusz Szuta (chirurgia onkologiczna 
obszaru głowy i szyi), dr Daniel Ciapiński (podnoszenie dna zatoki 
szczękowej), dr Bartłomiej Karaś (możliwości współczesnej endo-
doncji opartej na zdobyczach technologii cyfrowej) i dr Michał 
Sobczak (perspektywy rozwoju współczesnej pedodoncji). 

W piątek i w sobotę uczestnicy mogli wziąć udział również  
w warsztatach prowadzonych m.in, przez prof. Marzenę Dominiak 
oraz dr hab. Kingę Grzech-Leśniak, a w sobotę imprezą towarzy-
szącą jubileuszowi był VI Zjazd Higienistek i Asystentek Stomato-
logicznych.

Patronem medialnym konferencji była „Implantologia stomatolo-
giczna”

70-lecie Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego
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Sztuka chirurgii w Gdyni
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Warsaw Dental Medica Show 2021
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