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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.
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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. 
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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] 
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