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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




