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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) 
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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
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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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