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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
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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
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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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