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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.
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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

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 49

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). 
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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]
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