
Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce już 26. numer „Implan-
tologii Stomatologicznej” i jest to dla mnie wy-
jątkowa przyjemność, ponieważ publikujemy  
w nim artykuły wykładowców i absolwentów na-
szego Curriculum Implantologii.
Kiedy piszę te słowa jesteśmy w przededniu 
Zjazdu Absolwentów, który mam nadzieję, bę-
dzie doskonałą okazją do spotkania po latach, 
które zaowocuje nie tylko na stopie towarzyskiej, 
ale również naukowej.
Wprowadziliśmy nową Międzynarodową Umie-
jętność Implantologiczną Perioimplantolog, 
Ekspert ds. perioimplantologii. W odróżnieniu 
od dotychczas istniejących umiejętności, będzie 
ona związana z ukończeniem zaawansowanego 
szkolenia.  
Cieszę się, że na naszych łamach mogę ogłosić, 

że od tego roku PSI umożliwia przystępowanie do Międzynarodowego Egzaminu Umiejętności Im-
plantoprotetycznej Mastership ICOI nowej grupie zawodowej, jaką są technicy dentystyczni. Zapra-
szamy zatem naszych współpracowników z pracowni technicznych do poświadczania swoich kom-
petencji podczas egzaminu, który odbędzie się podczas kolejnego Kongresu PSI w maju 2023.    
W listopadzie odbędzie się 50. jubileuszowy ICOI World Congress w Las Vegas, więc liczymy na udział 
reprezentacji polskich implantologów, zwłaszcza, że PSI przygotowało preferencyjne warunki udziału 
dla naszych członków.     
Kolejne miesiące zapowiadają się intensywnie, zatem zapraszam do podnoszenia swoich kompeten-
cji nie tylko w naszym sztandarowym szkoleniu Curriculum Implantologii, ale również podczas egza-
minów Fellowship/Diplomate/Mastership ICOI. 
W obecnych, niepewnych czasach tylko nasze umiejętności, doświadczenie i potwierdzone kompe-
tencje umożliwią nam stabilne warunki do pracy, zatem wierzę, że niebawem spotkamy się w salach 
wykładowych.

        Redaktor Naczelny
       prof. wizyt. Mariusz Duda, DDS, Phd, DICOI 
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Nowa Międzynarodowa Umiejętność Perioimplantolog, Ekspert ds. Perioimplantologii
o kształceniu w zakresie periodontologicznym w Polsce red. Monika Zmuda rozmawia  
z dr n.med. Martą Cieślik-Wegemund, specjalistką periodontologii.

Red.	Monika	Zmuda:	Wprowadzamy	możliwość	zdobycia	Umie-
jętności	 Perioimplantologicznej.	 	 Co	 to	 tak	 naprawdę	oznacza	
dla	lekarzy,	którzy	na	co	dzień	zajmują	się	leczeniem	metodami	
implantologicznymi?	Rozumiem,	że	jest	to	między	innymi	pro-
pozycja	ścieżki	edukacyjnej	dla	osób,	które	nie	posiadają	specja-
lizacji	z	zakresu	periodontologii	czy	chirurgii	stomatologicznej?

Dr	n.med.	Marta	Cieślik-Wegemund: Zdobycie Umiejętności Pe-
rioimplantologicznej pozwoli w znacznej mierze poszerzyć zakres 
wiedzy w kwestii leczenia nie tylko implantologicznego, perio-
implantologicznego, ale również periodontologicznego. Pro-
gram tego szkolenia trwającego 2 lata jest bardzo rozbudowany 
nie tylko w zakresie teoretycznym, ale również zabiegowym, co 
pozwoli szkolącym się lekarzom w małej, 6 osobowej grupie na 
udział w wielu różnorodnych procedurach zabiegowych. Naszą 
ambicją jest uczynienie punktem ciężkości kwestii perioimplanto-
logicznych od samego początku nauczania implantologii. Jestem 
przekonana, że wielu początkujących lekarzy uniknie dzięki temu 
błędów związanych z tkanką miękką okołowszczepową przy swo-
ich zabiegach.
 
MZ:	Dlaczego	absolwenci	Curriculum	Implantologii	PSI	mieliby	
kontynuować	naukę	w	ścieżce	prowadzącej	do	uzyskania	Umie-
jętności	Perioimplantologicznej?	

MC-W: Curriculum Implantologii PSI przygotowuje lekarzy przede 
wszystkim do procedur implantacji i odbudowy protetycznej na 
wszczepach. Leczenie perioimplantologiczne pomimo faktu, że 
jest również ujęte w programie Curriculum PSI, nie jest tak szeroko 
omawiane ze względu na możliwości czasowe, jak to będzie mia-
ło miejsce w przebiegu naszego nowego szkolenia. Śmiało można 
powiedzieć, że będzie ono rozszerzeniem i uzupełnieniem.

MZ:	Na	 ten	moment	mamy	w	Polsce	oprócz	systemu	specjali-
zacji	możliwość	 zdobycia	 tytułu	 Fellowship/Diplomate	 ICOI,	 a	
więc	umiejętności	Lekarz	Implantolog,	Ekspert	d/s	Implantologii	
Stomatologicznej.	 Istnieje	 możliwość	 uzyskania	 prestiżowego	
tytułu	Master	of	Science	po	studiach	European	Master	Degree	in	
Oral	Implantology.	Jakie	możliwości	będzie	dawała	Umiejętność	
Perioimplantologiczna?		

MC-W: Umiejętność Perioimplantologiczna będzie dawała możli-
wość pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej od znanych i 
cenionych specjalistów w Polsce nie tylko w zakresie leczenia pe-
rioimplantologicznego, ale również periodontologicznego, które 
jest przydatne także na różnych etapach leczenia ortodontyczne-
go czy protetycznego. Pozwoli to na bardziej holistyczne podej-
ście do pacjenta i poprawi jakość usług stomatologicznych w ga-
binetach naszych kursantów. Integralną częścią szkolenia będzie 
tygodniowy moduł w College of Dental Medicine na Columbia 
University w Nowym Jorku.

MZ:	Kto	będzie	egzaminował	 i	 certyfikował	uczestników	szko-
lenia?

MC-W: Egzamin kończący szkolenie będzie zarówno praktyczny 
jak i teoretyczny, w czasie trwania szkolenia trzeba będzie także 
napisać pracę tematyczną - artykuł naukowy. Egzaminy będą się 
odbywały razem z egzaminami umiejętności PSI przed międzyna-
rodowa komisją egzaminacyjną. W komisji zasiadać będzie mię-
dzy innymi Prezydent PSI, dr n. med. Mariusz Duda, prof. wizyt., 
który wraz ze mną jest pomysłodawcą i dyrektorem szkolenia pe-
rioimplantologicznego. Podobnie jak w przypadku umiejętności 
Fellowship i Diplomate ICOI skład komisji będzie obejmował spe-
cjalistów z różnych dziedzin stomatologii, zarówno praktyków jak 
i pracowników uniwersytetów.

MZ:	Jakie	trendy	przeważają	w	tym	momencie	w	perioimplanto-
logii?	Na	co	szczególnie	warto	zwracać	uwagę	w	wyborze	szko-
leń	i	kursów?

MC-W: Bardzo dużo szkoleń przygotowuje lekarzy w zakresie aug-
mentacji tkanki miękkiej w obrębie implantów, co jest oczywiście 
bardzo ważną i przydatną umiejętnością. Natomiast bardzo istot-
ną kwestią jest przeszkolenie lekarzy w zakresie etiopatogenezy 
powikłań biologicznych w obrębie implantów, sposobów elimi-
nacji czynników ryzyka jak również leczenia komplikacji, jeśli te się 
ewentualnie pojawią. Lekarze powinni zaczynać swoją przygodę 
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z implantami od takich kursów, które uchronią ich przed popeł-
nianiem błędów wynikających z nieprawidłowego przygotowania 
pacjenta do implantacji, co związane jest często z brakiem wiedzy 
w zakresie czynników ryzyka zarówno miejscowych jak również 
ogólnoustrojowych.
 
MZ:	 Wiemy	 już,	 że	 dziś	 leczymy	 kompleksowo	 i	 wielospecja-
lizacyjnie,	ale	 jak	wyobraża	sobie	Pani	 taką	współpracę,	aby	w	
ostatecznym	rezultacie	osiągnąć	zadowolenie	pacjenta	i	własną	
satysfakcję	z	dobrze	wykonanej	pracy,	poprzedzonej	trafną	dia-
gnozą?

MC-W: Pacjenci leczeni interdyscyplinarnie przez dobrze wyszko-
lonych specjalistów, mogą liczyć nie tylko na prawidłowo prze-
prowadzoną procedurę zabiegową, ale również na odpowiednie 
przygotowanie pacjenta do leczenia, dzięki czemu pacjent może 
czuć się komfortowo i bezpiecznie będąc pod opieką takiego ze-
społu lekarzy.   

MZ:	 Powikłania	 są	 codziennością	 w	 gabinecie	 stomatologicz-
nym;	na	co	warto	najbardziej	zwracać	uwagę,	aby	minimalizo-
wać	ich	ilość	i	do	kogo	zwracać	się	o	pomoc,	kiedy	lekarz	prowa-
dzący	staje	się	bezsilny?

MC-W:	Bardzo ważny jest etap diagnostyczny obejmujący nie tyl-
ko badanie w zakresie miejsca przyszłej implantacji, ale również 
dokładny wywiad z pacjentem w zakresie chorób ogólnych oraz  
zażywanych przez pacjenta leków. Określenie czynników ryzyka 
i ich wyeliminowanie przed procedurą implantacji pozwala bar-
dzo często na wyeliminowanie możliwości wystąpienia powikłań. 
Nasze szkolenia skupiają się na takich właśnie aspektach, przeka-
zujemy algorytmy postępowania w zakresie eliminowania wielu 
czynników ryzyka. Dzięki temu kursanci z dużą łatwością podej-
mują decyzję o sposobie leczenia swoich pacjentów. W sytuacji, 
gdy lekarz nie potrafi poradzić sobie z powikłaniem u pacjenta, 
powinien skierować go na konsultację i leczenie do lekarza perio-
dontologa lub wyszkolonego w tym zakresie stomatologa.
 
MZ:	Kto	jest	Pani	osobistym	guru	zawodowym	i	dlaczego	warto	
go/ją	podziwiać?

MC-W: Chyba nie potrafię wskazać jednej osoby. Podziwiam wielu 
lekarzy, zarówno moich kolegów, z którymi mam olbrzymią przy-
jemność pracować w wielu gabinetach, jak również profesorów 
z Polski i za granicy, których podziwiam za osiągnięcia i dorobek 
naukowy
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Przekładana po wielokroć od 2018 roku, dwudniowa sesja wykła-
dowa mistrza Pascala zgromadziła tłumy dentystów, techników 
dentystycznych i higienistek, łaknących wiedzy po wielu miesią-
cach covidowych ograniczeń.

Wstęp do wykładu wygłosił dr Aleksander Maj, który wprowadził 
czterystu pięćdziesięciu słuchaczy w ogólne założenia koncepcji 
prof. Magne, dodając przy tym, że sam je stosuje od wielu lat.
Minimalna inwazyjność, biomimetyka, bioemulacja to hasła, które 
przewijały się przez całe dwa dni wykładowe.
Dowiedzieliśmy się między innymi, że czymś całkiem normalnym 
i wskazanym jest ciągłe naprawianie uzupełnień adhezyjnych, za-
miast wykonywania koron i mostów oraz, że należy podgrzewać 
kompozyt przed wklejeniem onlaya.
Prof. Pascal przytoczył także historię pacjenta, którą zna zapewne 
każdy z nas ze swojego gabinetu, a mianowicie pękanie korony 
na miękkim chlebie. Wyjaśnij przy tej okazji, że zwykłe do pęknię-
cia dochodzi już wcześniej ze względu na zmęczenie materiału  
i potem przez jakiś czas pozostaje to uszkodzenie niezauważone 
przez pacjenta.

Ciekawą informacją były badania dotyczące wytrzymałości koron 
Lava oraz Emax, gdzie w przypadku tej pierwszej mamy wytrzy-
małość rzędu 130 Mpa, a przy Emaxie 360.  Jak się jednak okazuje 
nie ma to znaczenia, bo przyklejone do zęba oba materiały mają 
taką samą wytrzymałość. 
Kolejną nowiną była wzmianka na temat wytrzymałości odbudo-
wy protetycznej kompozytowej na wkładzie i bez wkładu, gdzie 
odbudowy bez wkładów, wbrew powszechnemu mniemaniu, 
mają statystycznie większą wytrzymałość. Istotnym czynnikiem 
zwiększającym adhezję materiałów kompozytowych okazuje się 
podgrzewanie bondu do temperatury 68 stopni przez 15 minut. 
W kolejnej części wykładu dowiedzieliśmy się o technikach wy-
bielania zębów z użyciem perboranu sodu lub karbamidu oraz 
wykorzystaniem preparatu Icon do eliminacji przebarwień na 
szkliwie lub w obrębie pękniętych odbudów protetycznych. 
Dowiedzieliśmy się także, że pacjent, który używa past wybiela-
jących powinien je odstawić na minimum trzy, cztery tygodnie, 
bo nie będziemy w stanie uzyskać prawidłowej siły wiązania kom-
pozytu. Profesor Magne przypomniał także, jak ważna jest praca  
w powiększeniu czyli np. w lupach, gdzie 2,5 krotne powiększenie 

Pascal Magne w Sopocie!
dr n.med. Maciej Marcinowski 
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Pascal Magne w Sopocie!
dr n.med. Maciej Marcinowski 

pozwala nam dostrzegać obiekty o wielkości 100 mikronów, a 8 
krotne powiększenie daje nam możliwość oglądania obiektów  
o wielkości zaledwie 25 mikronów.
Kolejne doniesienia mówiły o tym, że zębina ma naturalną ten-
dencję do ciemnienia na skutek intensywnej funkcji np. u bruksi-
stów. Pojawia się wtedy ta zwany efekt tzw. halo. W wydawałoby 
się banalnej kwestii wytrawiania powierzchni szkliwa, powinniśmy 
spłukiwać wytrawiacz wodą, a nie wodnym sprayem, który może 
uszkodzić powierzchnię wytrawioną.

Profesor Magne duży fragment wykładu poświęcił procedurze 
IDS. Przypomnijmy, że jest to natychmiastowe uszczelnianie zę-
biny (IDS), które polega na nałożeniu środka wiążącego zębinę na 
świeżo ściętą zębinę, gdy jest ona odsłonięta podczas preparacji 
zęba pod uzupełnienia pośrednie (inlay/onlay, korony). Warto 
dodać, że polecane jest podwójne pokrycie bondem. Dzięki tej 
metodzie zębina zachowuje się tak jak szkliwo. Ponadto dowie-
dzieliśmy się, że odbudowy protetyczne, które wymagają silaniza-
cji, powinny zostać osuszane ciepłym powietrzem. 

Kolejnym tematem były preparacje zębów pod odbudowy po-
średnie. Profesor poinstruował zgromadzonych, by wykonywać 
je zgodnie z anatomią zęba oraz wiekiem zęba. Bezwzględne po-
winno wykonywać się preparacje z użyciem wax’upu. Dowiedzie-
liśmy się także, że otwory słuchowe to nie jest miarodajny wskaź-
nik używany przy rejestracji łukiem twarzowym, ponieważ u 80 
% pacjentów nie znajdziemy równoległej linii między otworami 
słuchowymi, która byłaby równoległa do linii źrenic.
Z kolei w kwestii licówek została przedstawiona check lista, w któ-
rej mogliśmy przeczytać, że:
• Stopień chamfer 0,3 - 04 mm
• Redukcja 360 stopni o 0,6 mm
• Redukcja brzegu siecznego 1,5 mm
• Brak ostrych brzegów 
• Łagodne przejścia

Profesor przekonywał także, że jeżeli mamy szczelne kompozyty, 
które byłby wcześniej zakładane, to zostawiamy je jako integralną 
część zęba. 

W dalszej części wykładu prof. Magne zasypał nas licznymi wska-
zówkami takimi jak:  
• nie wszystkie kompozyty można podgrzewać, bo niektóre 

twardnieją
• nie ogrzewać buteleczek z bondem 
• primer jest podatny na parowanie 
• zbierać nadmiary kompozytu z przyklejonej licówki skalpe-

lem
• nie piaskować ligowej tlenkiem glinu, a tylko kulkami szkla-

nymi

• aby wyczyścić licówki z białej warstwy, należy wytrawić je 
kwasem ortofosforowym

• używać w myjce wody demineralizowanej lub alkoholu 90%
• silany różnią się od siebie i zwykle po 6 mc od otwarcia zmie-

niają swoje PH
• silan wcierać 20 - 40 sekund i potem ogrzewać przez 1 min  

w temperaturze 100 stopni 
• stosować sylikon o twardości 70 - 80 shore do mock upów.

Kolejnymi nowinkami były zalecenie stosowania licówek feldsz-
patowych na wargowe powierzchnie zębów, a licówek kompozy-
towych na powierzchnie podniebienne. 

Cenną wskazówką było także zalecenie wykonywania RTG kontro-
lnego po kilku miesiącach od wykonanego podniesienia obręczy 
w przypadku zniszczonego zęba.

Na koniec profesor przedstawił procedurę rekonstrukcji zgryzu 
w przypadku startych zębów, w które powinniśmy zarejestrować 
centralną relację na pierwszym kontakcie i w tej sytuacji poprosić 
laboratorium o wykonanie wax upu.
Przy czym możemy zastosować tę metodę, aby odbudować tylko 
przednie zęby i poczekać ok 2 miesięcy na wygięcie się pozosta-
wionych bez kontaktu bocznych zębów. Dzięki takiemu postępo-
waniu możemy często zrezygnować z konieczności rekonstrukcji 
bocznych zębów. 

Na zakończenie pragnę dodać, że wykład prof. Pascala Magne był 
jednym z najlepszych, jakie miałem okazje w swoim życiu usły-
szeć, ale jednocześnie jednym z najtrudniejszych do zrelacjono-
wania. Bardzo trudno jest bowiem przełożyć treści o charakterze 
szczegółowej instrukcji postępowania klinicznego dla lekarzy 
dentystów na ciekawy język epickiej opowieści.
Mam nadzieję, że swoisty cook book performance w wykonaniu 
profesora był „cream de la cream” dla polskich klinicystów, doce-
niających praktyczny przekaz wykładów.
Słoneczny, lecz wietrzny i chłodny Sopot pożegnał uczestników 
tego eventu, a jednocześnie Mistrz Pascal rozbudził chęć dalsze-
go zgłębiania zasad biomimetyki, bioemulacji i postępowania mi-
nimalnie inwazyjnego.

E D U K A C J A  W  I M P L A N T O L O G I I
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Egzamin Międzynarodowej Umiejętności 
Implantoprotetycznej Mastership ICOI 
od 2023 będzie dostępny również dla 
techników dentystycznych.

Zachęcamy do certyfikowania swoich umiejętności przed nieza-
leżną, międzynarodową Komisją Egzaminacyjną.
Certyfikat Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej 
Fellowship i Diplomate nadawane przez międzynarodowe to-
warzystwo implantologiczne ICOI cieszy się coraz większą popu-
larnością wśród polskich lekarzy zajmujących się implantologią,  
a każda edycja egzaminów podnosi poziom i stawia lekarzom co-
raz wyższe wymagania.  

Aby przystąpić do egzaminu i zdobyć międzynarodowy tytuł Ma-
stership ICOI należy spełnić wymagania dla kandydatów:
• 2 lata doświadczenia w pracach implantoprotetycznych
• 4 lata po ukończeniu studiów
• 2 lata członkostwa w PSI/ICOI
• wykaz przynajmniej 80 wykonanych prac protetycznych na 

implantach 
• dokładna dokumentacja fotograficzna 10 z nich w formie 

prezentacji 
Fotografie lub slajdy powinny przedstawiać ukończone przypadki 
na odlewach gipsowych i w ustach pacjenta. 
Zachęcamy do przystępowania do egzaminu w zespołach lekarz 
dentysta i technik dentystyczny.  Wówczas egzamin można zda-
wać z wykorzystaniem tego samego przypadku.
Do tej pory w Polsce przyznano 67 tytułów Diplomate, 110 tytu-
łów Fellowship i 1 tytuł Mastership. Zachęcamy do dołączenia do 
grona absolwentów już w 2023 roku.
Szczegółowe wymagania, aplikacja, agenda przygotowania do 
egzaminu znajdują się tutaj: https://psi-icoi.pl/artykul/mastership
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem PSI, 
psi@icoi.pl

E D U K A C J A  W  I M P L A N T O L O G I I
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IMPLANTOLOGIA  
W PRAKTYCE

Cud gojenia kości zawsze zawdzięczaliśmy i będziemy zawdzięczać 
okostnej, która odpowiada za indukcję czynników pochodzących 
 z komórek zrębu podczas procesu gojenia. Te BMP prowadzą do 
przyciągania komórek mezenchymalnych, które mogą̨ następnie 
różnicować́ się̨ do osteoblastów, co skutkuje regeneracją tkanek 
twardych. Pod koniec lat 80-tych grupa stomatologów zdecydo-
wała, że obca błona (na bazie materiału świńskiego) będzie mia-
ła korzystny efekt na gojenie w trudnym środowisku jamy ustnej  
i narodziła się procedura znana jako „sterowana regeneracja kości”. 

Streszczenie

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny wzrost 
wykorzystania i badań nad nowymi syntetycznymi 
lub alloplastycznymi materiałami przeszczepowymi 
w postaci rozdrobnionej (ryc. A, wykres), co można 
zaobserwować w badaniach własnych [1] i innych [2]. 
Zainteresowanie syntetycznymi materiałami do au-
gmentacji rozpoczęło się w 1892 roku, kiedy to Dre-
esman po raz pierwszy zastosował siarczan wapnia 
(CS) do naprawy złamań kości udowej i to właśnie  
w tym obszarze większość prac i badań jest prowa-
dzona do dziś przez naszych kolegów lekarzy. W tym 
artykule przyjrzymy się̨ zastosowaniu materiału  
w obszarze zębodołu, gdzie autor wykonał ponad 7500 
zabiegów augmentacyjnych w okresie 22 lat. Istnieje 
wiele rożnych materiałów syntetycznych stosowanych  
w formie rozdrobnionej; początkowo stosowano CS, 
ale obecnie najpopularniejszym materiałem jest beta-
-fosforan trójwapniowy (BTcP), na temat którego po-
wstaje ponad 300 nowych prac rocznie. Chociaż istnie-
je wiele innych materiałów, takich jak hydroksyapatyt 
(HA), krzemiany i polilaktydy, zdecydowana więk-
szość prac wykonanych przez autora dotyczyła dwóch 
pierwszych materiałów, tj. CS i BTcP, na których się 
tutaj skoncentrujemy. 
 

Uważam jednak, że obecność okostnej nadal niesie ogromne korzy-
ści i jest ona kluczowa dla regeneracji kości. W 2008 roku, po okresie 
niestosowania błon zaporowych w regeneracji kości od 1989 roku, 
nazwaliśmy to „prawdziwą regeneracją kości” i raczej pracowaliśmy 
nad rozwojem materiałów tak, żeby miały stabilność i własną funk-
cję barierową, aby unikać stosowania błon. Najczęściej używanym  
i najważniejszym materiałem w naszej pracy była mieszanina dwóch 
materiałów wymienionych na początku, BTcP i CS, więc na tym się 
skoncentrujemy. 

Abstract

In the last 20 years there has been a dramatic increase 
in the use of and research in new synthetic or alloplas-
tic particulate graft materials  (fig . A, graph ) as seen 
in the Author’s own  (Ref 2) and other ( Ref 1) research. 
Interest in synthetic graft materials all started in 1892 
when Dreesman first used Calcium Sulphate (CS) in 
femur fracture repair, and this is where the bulk of 
the work and research is still being done today by our 
medical colleagues. In this article we will look at Den-
tal alveolar use where the author has done over 7,500 
grafts in a 22 year period. There are many different 
synthetic materials used as particulates; initially CS 
was used but now the most popular material is Beta-tri-
calcium Phosphate ( BTcP) with over 300 new papers 
per annum in research. Whilst there are many other 
materials such as Hydroxy-apetite ( HA ), silicates and 
poly-lactides, the vast majority of the work done by the 
author has been with the first two materials ie.CS and 
BTcP, which we will concentrate on here.

Ryc. A
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Początkowo, pod koniec lat 90-tych, mieszaliśmy sami materia-
ły, a następnie w 2003 roku produkt Fortoss Vital został wypusz-
czony na rynek przez producenta materiałów ortopedycznych  
i opracowaliśmy protokoły chirurgiczne w celu optymalizacji tych 
materiałów. W naszych początkowych badaniach na zwierzętach 
[3] zaobserwowaliśmy, że reguluje on odpowiedź gojenia gospo-
darza i w pełni przekształca się̨ w kość gospodarza. Pełna resorp-
cja rozdrobnionego materiału do przeszczepu jest niezbędna dla 
procedury regeneracji, ponieważ nie tylko pacjent jest szczęśliw-
szy z tylko własną kością̨, ale także układ fizjologiczny gospoda-
rza, gdy zdolność kości do przemodelowania jest niezaburzona 
przez obcy, martwy materiał. Obcy materiał zapewnia nam denty-
stom lepiej wyglądające zdjęcie rentgenowskie, ale jednocześnie 
zmniejsza obszar dostępny dla kości własnej gospodarza, która 
nie jest tak nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich jak 
martwe ciało obce. Jako dentyści jesteśmy szczęśliwsi widząc bia-
ły materiał na zdjęciu rentgenowskim, zwłaszcza w CBCT, ale to 
jest właśnie powód, dla którego nasi koledzy lekarze medycyny 
nie używają̨ ksenograftów, ponieważ̇ wolą mieć tylko kość go-
spodarza. 
W 2012 roku prowadzono badania nad opracowaniem podob-
nego, ale ulepszonego materiału o nazwie EthOss (65% BTcP  
i 35% CS), (EthOss Regeneration, Silsden, Wielka Brytania), który ma 
lepsze właściwości manipulacyjne, a dziesięcioletnie badanie na 
podstawie 600 wykonanych przeszczepów z użyciem tych 2 ma-
teriałów zostało opublikowane w 2015 roku [4]. 
W obu materiałach kluczowy jest składnik BTcP, ponieważ CS pełni 
jedynie krótkotrwałą, przejściową rolę stabilizującą materiał i za-
pewniającą funkcję barierową, a także poprawia gojenie się tka-
nek miękkich i działa bakteriostatycznie. CS ulega resorpcji po 3-4 
tygodniach, co stwarza przestrzeń dla dalszego wrastania nowych 
naczyń krwionośnych, a w rezultacie poprawia proces angiogene-
zy. BTcP jest jednak głównym czynnikiem poprawiającym gojenie 
gospodarza, a wielkość, kształt i porowatość cząstek ma ogromne 
znaczenie, co widać w pracy De Groota z 1985 roku. 
Nasze badania, zarówno na modelu zwierzęcym [5], jak i klinicz-
ne [6] wykazały ponad 50% nowej kości po 10 tygodniach przy 
zaledwie 10-12% pozostałości materiału przeszczepowego. Jest 
również dobrze udokumentowane, że wszystkie materiały z gru-
py fosforanów wapnia mają potencjał osteoindukcyjny, przy czym 
BTcP wykazuje największy potencjał spośród nich wszystkich.
Stabilność nadana przeszczepowi przez składnik CS, zmieniają-
cy postać z hemihydratu na dihydrat, a więc „utwardzający się”, 
pozwala na stosowanie go bez błony zaporowej, optymalizując  
w ten sposób ogromne korzyści płynące z okostnej, jak również  
z ukrwienia, które zapewnia.
Kolejną sprawą było opracowanie przewidywalnych protokołów 
dla tych materiałów, aby umożliwić  99-procentowy sukces i oce-
nić długoterminowe wyniki, które są również stabilne, ponieważ 
materiał został zmetabolizowany do kości gospodarza. Materiały 
te są̨ stosowane we wszystkich aspektach chirurgii szczękowo-
-twarzowej, w augmentacji zębodołów, naprawie ubytków blaszki 
policzkowej, podnoszeniu dna zatok, wypełnianiu ubytków przy-
zębnych, augmentacji kości w peri-implantitis, uzupełnianiu prze-
strzeni po torbielach itp. 

Opis przypadku

Przypadek opisuje 55-letniego mężczyznę, niepalącego, bez 
cukrzycy, który jest prawnikiem medycznym i został skierowany  
w celu wprowadzenia implantu w miejscu lewego górnego dru-
giego przedtrzonowca (25). Ząb ten był bardzo ruchomy i miał 
znaczną utratę kości przyzębia, jak również̇ wydzielinę ropną przy 
ucisku (ryc. 1). 

Zdjęcie rentgenowskie (ryc. 2) 

uwidoczniło rozległą utratę kości i zdecydowanie ząb musiał zo-
stać usunięty, co zostało wykonane bez powikłań w znieczuleniu 
miejscowym (ryc. 3a i ryc. 3b). 

Ryc. 1 Drugi górny lewy przedtrzonowiec z ubytkiem perio-
dontologicznym.

Ryc. 2 Zdjęcie radiologiczne ukazujące rozległą utratę kości.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 2 (26) 2022 19

Na tej wizycie umieszczono w zębodole poekstrakcyjnym wiertło 
o średnicy 4,3 mm (Anyridge, Busan Korea), aby pokazać zakres 
utraty kości (ryc. 4). 

Następnie obszar pozostawiono do samoistnego gojenia przez 4 
tygodnie, jak w opublikowanym przez autorów protokole [4], aby 
umożliwić gojenie się tkanek miękkich, ale zanim dojdzie do zmia-
ny kształtu tkanek twardych. 
Cztery tygodnie po ekstrakcji (ryc. 5) 

widzimy gojące się̨ tkanki miękkie. Następnie w tym przypadku, 
który był wykonany 4 lata temu, odwarstwiliśmy płat (ryc.6); 

obecnie protokół przewiduje rozszerzenie cięcia do sąsiedniej bro-
dawki w przypadku utraty kości przy sąsiednich zębach. Jest to bar-
dziej problematyczne na górnym lewym pierwszym trzonowcu, 
ponieważ po utracie kości przy szóstce tkanka jest ruchoma. Widzi-
my jednak rozległą utratę kości zarówno po stronie policzkowej jak  
i podniebiennej, a tkanka ziarninowa jest usuwana z zębodołu za 
pomocą̨ kirety (ryc. 7). 

W tym przypadku tkanka ziarninowa została pozostawiona przy-
twierdzona do tkanek po stronie podniebiennej (ryc. 8). 

Ryc. 3a i 3b Usunięcie zęba i zębodół poekstrakcyjny.

Ryc. 4 Zdjęcie radiologiczne ukazujące zakres utraty kości.

Ryc. 6 Odwarstwiony płat odsłaniający ubytek policzkowy  
i podniebienny.

Ryc. 7 Usunięcie tkanki ziarninowej j za pomocą̨ kirety.

Ryc. 5 Gojenie tkanek miękkich 4 tygodnie po ekstrakcji.

ryc. 3a ryc. 3b

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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Następnie obszar zębodołu został dalej oczyszczony wiertłami do 
degranulacji (EthOss, Silsden, Wielka Brytania) aż do uzyskania czystej 
powierzchni i skrwawionej kości. W kolejnym kroku wykonano płyt-
ką osteotomię w optymalnej pozycji dla przyszłego uzupełnienia,  
a więc nie za bardzo podniebiennie, ponieważ miejsce to zostanie 
zaaugmentowane (ryc. 9). 

Ta płytka preparacja osteotomijna była podyktowana zmniejszo-
ną ilością̨ kości w tym miejscu, co jest wyraźnie widoczne na zdję-
ciu radiologicznym (ryc. 10), które pokazuje również utratę kości 
na sąsiednich zębach. 

Ubytek po stronie podniebiennej został następnie zaaugmen-
towany bardziej mokrą mieszaniną (zgodnie z instrukcjami 
producenta) EthOss, która została przygotowana w strzykawce 
podawczej po usunięciu połowy z 0,5 cm3 produktu, która to 
część została umieszczona w sterylnej miseczce do późniejszego 
użycia. W tej mokrej mieszaninie umieszczono następnie implant 
Anyridge 3,5 x 11,5 mm (ryc. 11), 

który miał bardzo niską stabilność pierwotną wynikającą z płyt-
kiej preparacji łoża osteotomijnego. Pozostały EthOss został 
zmieszany z solą fizjologiczną, tym razem użyto minimalnej ilo-
ści soli, aby stworzyć „bardziej suchą” mieszaninę, która została 
następnie zastosowana w miejscu zabiegowym a suchy gazik 
został umieszczony na materiale. W tej pozycji gazik był utrzy-
mywany przez asystę przez kolejne 3-5 min., na czas wiązania 
materiału. Po związaniu, tkanka ziarninowa została zreponowana 
na biomateriale, aby poprawić gojenie tkanek miękkich (ryc. 12). 

Ryc. 8 Tkanka ziarninowa usunięta z ubytku, ale pozostawiona 
po stronie podniebiennej.

Ryc. 10 Osteotomia w trakcie wykonywania; na zdjęciu radio-
logicznym.

Ryc. 11 Wprowadzenie implantu Anyridge 3,5 x 13 w „mo-
krym” EthOss umieszczonym w celu zaaugmentowania ubyt-
ku po stronie podniebiennej.

Ryc. 9 1-2-milimetrowa osteotomia wykonana na dnie zatoki.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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być może lepiej zaplanowany płat by to zmniejszył. Radiograficz-
nie materiał przekształcił się w kość gospodarza (ryc. 15) 

a, jak wspomniano, kość ludzka nie jest tak dobrze widoczna 
radiologicznie, zwłaszcza we wczesnych fazach gojenia, ponie-
waż składowa organiczna nie jest radiologicznie nieprzezierna.  
W związku z tym wydaje się, że w rejonie dystalnym implantu 
kość́ jest zredukowana, ale w rzeczywistości ulegnie to poprawie 
w czasie. Następnie założono czapeczkę gojącą, a tydzień później 
obszar był gotowy do wykonania wycisku w technice łyżki otwar-
tej (ryc. 16) z odtworzonym profilem. 

Płat został ustabilizowany szwami 4.0 PTFE, Coreflon (Coreflon 
Poznań, Polska). Procedura z pozostawioną tkanką ziarninową 
nie jest rutynowym protokołem, ale jednorazową specyficzną 
dla tego przypadku metodą, która była stosowana sporadycznie  
w ciągu ostatnich 15 lat. Radiologicznie obszar zabiegowy wyglą-
da na dobrze zaaugmentowany (ryc. 13), 

ale należy pamiętać, że w miarę resorpcji fazy CS zdjęcie rentge-
nowskie będzie wyglądało coraz mniej „biało”. 
Dziesięć tygodni później obszar jest gotowy do odbudowy i wi-
dzimy zdrowe tkanki, ale mamy recesję na górnym lewym pierw-
szym trzonowcu (ryc. 14), 

Ryc. 12 Bardziej sucha mieszanina EhtOss wprowadzona nad 
implant i tkanka ziarninowa ułożona nad obszarem zabiego-
wym.

Ryc. 13 Zdjęcie radiologiczne przedstawiające implant  
w miejscu zaaugmentowanym materiałem EthOss.

Ryc. 16 Implant gotowy do obciążenia w 11 tygodniu. 

Ryc. 14 10 tygodni po zabiegu. 

Ryc. 15 . Zdjęcie radiologiczne w 10 tygodniu po zabiegu. 
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Po roku od obciążenia implantu widzimy poprawę obrazu radio-
logicznego (ryc. 17), 

a dystalny obszar jawi się teraz jako dobrze zregenerowany, po-
dobnie jak nowa kość i ozębna przy pierwszym przedtrzonowcu. 
Klinicznie miejsce to wygląda teraz prawidłowo (ryc. 18) 

i nadal będzie takie, ponieważ z biegiem czasu cały materiał 
przeszczepowy będzie zresorbowany, a nowa kość gospodarza 
zapewni dobre, przytwierdzone, rogowaciejące tkanki miękkie 
gospodarza. Obszar został zeskanowany przy użyciu CBCT w celu 
oceny obszaru górnego lewego pierwszego i drugiego trzonow-
ca po 18 miesiącach i widzimy regenerację kości zarówno po stro-
nie podniebiennej, jak i policzkowej implantu w miejscu górnej 
lewej piątki (ryc. 19). 

Po 3 latach obciążenia zdecydowano się na usunięcie górnego 
lewego pierwszego trzonowca i po podniesieniu płata ukazała się 
dojrzała kość w miejscu zaaugmentowanego 3 lata wcześniej ob-
szaru górnej lewej piątki (ryc. 20). 

Miejsce to zostało następnie wypełnione materiałem przeszcze-
powym, ponownie EthOss (ryc. 21), w celu przyszłego wprowa-
dzenia kolejnego implantu. 

Ryc. 17 Obciążenie po 1 roku.

Ryc. 19 Skan CBCT po 18 miesiącach ukazujący regenerację 
nowej kości.

Ryc. 20 Implant obciążony po 3 latach, teraz usunięta zostaje 
górna lewa 6, widać dojrzałą kość przy górnej lewej 5. Ryc. 18 Obciążenie po 1 roku, tkanki stabilne.
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Wnioski

Możliwość rezygnacji z potrzeby stosowania błony zaporowej, jak 
również efekt pobudzający, które dają syntetyczne materiały aug-
mentacyjne w postaci rozdrobnionej umożliwia gospodarzowi re-
generację własnej kości bardziej efektywnie. Powoduje to szybsze 
uzyskanie lepszego efektu zabiegu jednocześnie przy zmniejsze-

niu bólu pacjenta jako efekt biokompatybilności tych materiałów.
Po ponad 22 latach codziennego stosowania opisanych materia-
łów i protokołów chirurgicznych wydaje się, że opisane techniki 
mają potencjał, chociaż potrzebne są dalsze badania, aby spraw-
dzić, jak ten potencjał można jeszcze zwiększyć. 

Ryc. 20 Zaaugmentowany zębodół w miejscu górnej lewej 6.
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IMPLANTOLOGIA  
W PRAKTYCE

Wzrastająca liczba chorych z nowotworami głowy i szyi, a szczegól-
nie z guzami umiejscowionymi w okolicach jamy ustnej i twarzy jest 
poważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. W ok. 
90% przypadków spotyka się różne postaci raka płaskonabłonkowe-
go, którego podstawową metodą leczenia jest chirurgiczne usunię-
cie zmiany pierwotnej oraz różne formy operacji węzłów chłonnych 
szyi. To leczenie jest często uzupełniane przez radioterapię zarówno 
w obszarze zmiany pierwotnej, jak również przez napromienianie 
pól szyjnych. Zależnie od przebiegu choroby dalsze leczenie może 
być uzupełniane przez różne kombinacje chirurgii, radioterapii  
i chemioterapii. Napromienianie jest zazwyczaj aplikowane w formie 
teleterapii. 
Źródłem promieniowania jest najczęściej izotop kobaltu Co60 lub 
przyśpieszacz liniowy. Niszczenie nowotworu odbywa się poprzez 
oddziaływanie promieniowania na atomy i molekuły komórek no-
wotworowych i wytwarzanie wolnych rodników uszkadzających 
DNA komórki nowotworowej. To oddziaływanie dotyczy także in-
nych, zwłaszcza szybko dzielących się komórek jak: komórki nabłon-
kowe, endotelialne i siateczkowo-śródbłonkowe. W obrębie jamy 
ustnej znajduje się wiele tkanek wrażliwych na działanie promie-
niowania jonizującego. Są to mięśnie biorące udział w żuciu, błona 

Streszczenie

Leczenie chirurgiczne i radioterapia nowotworów gło-
wy i szyi powodują ubytki i zmiany w tkankach jamy 
ustnej i twarzy. Wczesne i odległe następstwa napro-
mieniania mogą być przyczyną poważnych powikłań 
w znaczący sposób ograniczających możliwości zasto-
sowania śródkostnych wszczepów zębowych. 
Artykuł przedstawia wpływ radioterapii na tkanki 
jamy ustnej i kości szczęk oraz przegląd piśmiennic-
twa dotyczących wyników zastosowania implantów  
u chorych po zespołowym leczeniu onkologiczny. Opis 
dwóch przypadków zwraca uwagę na potrzebę szcze-
gółowej analizy radiologicznej kości okolicy implanto-
wanej.
 

śluzowa jamy ustnej (wykazująca zróżnicowaną podatność na pro-
mieniowanie), gruczoły ślinowe, ale także flora bakteryjna jamy ustnej 
i tkanki twarde- zęby i kość żuchwy i szczęk. 
Działanie promieniowania jest zauważalne już w początkowym okre-
sie terapii, powodując zmiany zapalne w błonie śluzowej jamy ustnej. 
Bolesne zaczerwienienie śluzówek obejmuje również gardło i krtań. 
Zmiany dotyczą przede wszystkim podniebienia miękkiego, łuków 
podniebiennych, policzków i bocznych powierzchni języka. Podnie-
bienie twarde, grzbietowa powierzchnia języka i błona śluzowa wy-
rostków zębodołowych są mniej wrażliwe. [1] Radioterapia zmienia 
skład flory bakteryjnej jamy ustnej zwiększając liczbę bakterii beztle-
nowych i grzybów. Poważnym zmianom ulegają również gruczoły 
ślinowe. I nie tylko duże jak ślinianka podżuchwowa czy podjęzyko-
wa, które zwykle są usuwane wraz z guzem pierwotnym dna jamy 
ustnej czy języka, ale głownie ok. 1000 drobnych gruczołów błony 
śluzowej. W efekcie obserwujemy zmniejszenie wydzielania śliny. 
Xerostomia i zmiana spektrum mikroorganizmów jamy ustnej oraz 
bezpośrednie oddziaływanie promieni jonizujących na zęby są od-
powiedzialne za występowanie próchnicy charakteryzującej się oka-
lającymi szyjkę zęba zmianami destrukcyjnymi często prowadzącymi 
do utraty zębów.

Abstract

Radiotherapy in combination with surgery leave the 
patients with the tissue defects. There are many ear-
ly and late omplications connected with irradiation of 
facial region and can limit the use of dental implants.
This report presents the influence of radiotherapy on 
soft tissues and bone and the literature overview of re-
sults of the use of dental implants. Two cases point the 
need of carefull radiological bone analysis of implan-
tation area.
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Leczenie chirurgiczne nowotworów jamy ustnej zwykle prowadzi 
do utraty różnej wielkości fragmentów kości szczękowych od re-
sekcji brzeżnej, obejmującej wyrostek zębodołowy przez wycięcie 
segmentowe całego odcinka żuchwy do rozległych resekcji z ek-
sartykulacją stawu skroniowo-żuchwowego czy rozszerzonej re-
sekcji szczęki. Inne, niemniej istotne zmiany pojawiają się w skutek 
zmian popromiennych w kości. Zaaplikowana dawka promienio-
wania prowadzi do zmniejszenia liczby naczyń krwionośnych i, co 
za tym idzie, znacznego ograniczenia zdolności gojenia tej tkan-
ki. Spada liczba osteocytów, pojawia się włóknienie tkanek jamy 
szpikowej kości, mogą powstawać martwaki. Zmiany stają się wy-
raźnie po ok. 4 miesiącach od zakończenia radioterapii, mają cha-
rakter przewlekły, często wieloletni. W skrajnej postaci pojawiają 
się ogniska popromiennej martwicy kości (PMK), definiowane jako 
obszary obnażonej, martwej kości w polu napromienianym i nie 
wykazujące skłonności do samoistnego gojenia się. Kość jest od-
słonięta w wyniku rozejścia się owrzodzenia błony śluzowej. Ob-
jawami dodatkowymi są: martwica tkanek miękkich, szczękościsk, 
patologiczne złamanie, przetoki skórne. (Ryc. 1, 2)

Występuje częściej w kości żuchwy. Najczęstszą bezpośrednią 
przyczyną pojawienia się owrzodzenia i martwicy są nieplanowa-
ne lub nieprawidłowo przeprowadzone ekstrakcje zębów po na-
promienianiu oraz uszkodzenia powodowane przez uzupełnienia 
protetyczne. 

Nowsze rozważania nad patofizjologią PMK wskazują na następu-
jącą sekwencję zmian: napromienianie, zmniejszenie unaczynie-

Ryc. 1 Przetoka skórna w przebiegu PMK.
Ryc. 2 Rozległe ognisko PMK w żuchwie. 

nia, hipoksja i ubogokomórkowość tkanki, wreszcie przerwanie 
ciągłości błony śluzowej i owrzodzenie bez tendencji do gojenia. 
[2, 3]
Stąd – niestety często zaniedbywana - szczególna rola lekarza sto-
matologa w przygotowaniu jamy ustnej i uzębienia chorego do 
radioterapii oraz w leczeniu zmian popromiennych.  Postępowa-
nie opiera się na skrupulatnym badaniu jamy ustnej i uzębienia 
oraz na analizie przeglądowego zdjęcia OPG. Jeśli zaplanowano 
pełną radioterapię dawką 60 Gy, należy usunąć wszystkie próchni-
cowo zmienione zęby żuchwy. Całkowicie zatrzymane zęby moż-
na pozostawić, natomiast jeśli są częściowo wykłute to powinno 
się je usunąć. Procedury ekstrakcyjne najlepiej przeprowadzić nie 
później niż 3-4 tygodnie przed radioterapią. Jest to najlepszy okres 
na ich wykonanie. Możliwe, chociaż mniej korzystne, jest również 
przeprowadzenie tych zabiegów ok. 4 miesiące po zakończeniu 
napromieniania. 
Zabieg usunięcia zębów powinien być połączony z plastyką wy-
rostka zębodołowego i starannym zszyciem tkanek miękkich nad 
zębodołem. [4]
Różnorodne braki zębowe często wynikające z zaawansowanego 
wieku chorych oraz profilaktyczne usuwanie zębów przed radio-
terapią wymagają rehabilitacji protetycznej po jej zakończeniu. 
Wykonanie klasycznych uzupełnień wiąże się z koniecznością 
zwiększonej higienizacji w celu ochrony przed ryzykiem rozwoju 
stanu zapalnego. Powstające w następstwie radioterapii zmiany 
w tkance kostnej mogą komplikować rehabilitację protetyczną, 
jak również ewentualne leczenie z wykorzystaniem implantów 
dentystycznych z powodu zaburzeń procesu osseointegracji  
w napromienionej kości.

Czy jednak zastosowanie implantów w kości 
napromienionej jest możliwe?

Jak wspomniano, zabiegi ekstrakcji zębów w ramach sanacji jamy 
ustnej mogą być wykonywane stosunkowo wcześnie po zakoń-
czeniu radioterapii. Wydaje się więc, że wprowadzenie implantu 
w tym okresie jest również możliwe.  
Obiecujące wyniki publikował Anderson i wsp. uzyskując 97,8% 
powodzeń po zastosowaniu wszczepów w napromienianej kości. 
Bardzo dobre wyniki opisuje Wagner: na 275 implantów zastoso-
wanych u 63 chorych po radioterapii uzyskał 97,9% zachowanych 
wszczepów po 5 latach i 72,8% po 10 latach. Inni autorzy podają 
nieco wyższy odsetek niepowodzeń w obszarze napromienianej 
kości: 5% niepowodzeń w żuchwie. [5, 6, 7] 
Na problemy związane z powikłaniami ze strony tkanek miękkich  
i w efekcie utratę wszczepów wprowadzonych w kości napromie-
nianej zwraca uwagę Werkmeister. W 29% implantów w obszarze 
napromienianym wystąpiły powikłania w obrębie tkanek mięk-
kich, a 27 % wszczepów utracono w okresie 36 miesięcy od ich 
wprowadzenia. [8]

HBO terapia

HBO terapia (Hyperbaric oxygen) stosowana w leczeniu popro-
miennej martwicy kości dzięki stymulacji angiogenezy i aktyw-
ności osteocytów oraz pobudzeniu okostnej znalazła również 
zastosowanie w zabiegach implantologicznych w polu napro-
mienianym. Uzyskano redukcję powikłań z 60% do 5% po zasto-
sowaniu 20 sesji HBO przed implantacją i 10 po wprowadzeniu 

ryc. 1

ryc. 2
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wszczepów. [9 10] Jest to jednak zagadnienie wymagające dal-
szych obserwacji, gdyż część autorów podaje równie dobre wyni-
ki bez stosowania dodatkowej terapii tlenowej HBO. [11]
Wydaje się, że wprowadzanie implantów u chorych po radiote-
rapii wiąże się z większym ryzykiem powikłań i w konsekwencji 
utracie wszczepów. Wymaga więc bardzo starannego nadzoru 
pooperacyjnego i monitorowania tkanek wokół wszczepu. Zda-
niem innych, implantacje należy wykonać po 6-12 miesiącach od 
zakończenia napromieniania lub wprowadzić wszczepy podczas 
zabiegu ablacji guza. [12, 13, 14] 
U pacjentów zakwalifikowanych do radioterapii i posiadających 
wcześniej wprowadzone implanty dentystyczne, ryzyko rozwinię-
cia się PMK jest większe. W tej grupie chorych, przed napromienia-
niem powinno się usunąć elementy protetyczne. Zintegrowane 
implanty mogą pozostać w kości, ale należy dążyć do ich pokrycia 
płatem śluzówkowo-okostnowym. [15]
Własne doświadczenia w stosowaniu implantów w strefie napro-
mienianej są ograniczone. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim 
czynniki ekonomiczne. Zabiegi implantologiczne nie są refundo-
wane, a zdecydowana większość chorych nie jest w stanie pokryć 
nie tylko kosztów implantacji, ale także odbudowy protetycznej. 
Konieczność dojazdu na kolejne etapy prac protetycznych rów-
nież jest dla mieszkańców małych miejscowości dodatkowym 
utrudnieniem i kosztem.  
Tym niemniej celem pracy jest zwrócenie uwagi na istniejący pro-
blem terapeutyczny oraz opis dwóch przypadków klinicznych. 

Opis przypadku 1

U 54-letniej chorej z powodu raka płaskonabłonkowego dna jamy 
ustnej (T2 N1a M0) wycięto guz oraz wykonano resekcję brzeżną 
trzonu żuchwy w odcinku przednim i operację węzłową, a na-
stępnie poddano radioterapii. W wyniku tego leczenia nastąpiło 
znaczne spłycenie przedsionka i dna jamy ustnej z jego uniesie-
niem oraz ograniczenie ruchomości języka. Ryc. 3. 

Problemy ze stabilizacją protezy ruchomej nasiliły się po usunię-
ciu kolejnych zębów przedtrzonowych. Po 8 latach od zabiegu, 
wobec dobrego stanu ogólnego chorej oraz miejscowego błony 
śluzowej jamy ustnej podjęto decyzję o zastosowaniu 4 implan-
tów i stabilizacji protezy ruchomej na łącznikach typu Locator.  
Jednoczasowo usunięto ząb 35 z powodu zaawansowanych 
zmian przyzębia. W czasie zabiegu napotkano na nieoczekiwany 

problem z wprowadzeniem wszczepu w pozycji 43. W trakcie na-
wiercania łoża implantu frez pilotujący zastał pustą jamę szpikową 
żuchwy wypełnioną tkanką tłuszczową. Z powodu wcześniejsze-
go zabiegu onkologicznego brak było korowej blaszki kostnej zre-
sekwanego wyrostka zębodołowego, zatem nie można było uzy-
skać stabilizacji wszczepu. Zdecydowano na pozostawienie trzech 
implantów, których stabilność pierwotna nie budziła zastrzeżeń. 
Gojenie i integracja przebiegały bez powikłań. Ryc. 4, 5. 

W obrazie OPG nie widać istotnych różnic w strukturze kości żu-
chwy sugerujących tak daleko zaawansowane zmiany zwyrodnie-
niowe i zanikowe jakie napotkano podczas preparacji łoża implan-
tu w pozycji 43. Oparta na trzech wszczepach proteza ma jednak 
wystarczającą stabilizację. Ryc. 6, 7

Ryc. 4 Niepowikłane gojenie rany po  wprowadzeniu implan-
tów i usunięciu zęba 35.
Ryc. 5 Obraz RTG po okresie osteointegracji. Struktura tkanki 
kostnej nie wykazuje istotnych różnic w całym odcinku przed-
nim żuchwy. 

Ryc. 3 Stan błony śluzowej 8 lat po resekcji brzeżnej żuchwy 
i radioterapii guza dna jamy ustnej.  Spłycenie przedsionka, 
ograniczenie ruchomości języka ze skróceniem i uniesieniem 
dna j. ustnej.

ryc. 4

ryc. 5

Ryc. 6 Stabilizacja protezy na łącznikach Locator.
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Opis przypadku 2

U kolejnej chorej zastosowano cztery implanty jednoczęściowe 
systemu Atlas, które wgoiły się bez powikłań. Ryc. 8 

Jest to prosty i ekonomiczny sposób na uzyskanie stabilizacji dol-
nej protezy całkowitej. Wymaga jednak okresowej wymiany two-
rzywa silikonowego w protezie, co w połączeniu z systematyczną 
kontrolą onkologiczną nie jest to  dla pacjentki kłopotliwe. Ryc. 9

Wnioski

W obu przypadkach zaplanowano implantacje w żuchwie. Pomi-
mo podobieństwa postępowania onkologicznego i lokalizacji im-
plantów napotkano na istotne różnice w gęstości kości żuchwy. 
Wydaje się, że poza oceną stanu błony śluzowej niezwykle istotna 
jest analiza radiologiczna struktury kości obszaru implantacji po-
szerzona o badanie tomograficzne. Ważna jest także znajomość 
dawki ekspozycji oraz pól napromieniania. Pierwsza chora miała 
naświetlania okolicy guza dna jamy ustnej, natomiast w drugim 
przypadku radioterapia dotyczyła bocznego pola szyjnego, więc 
kość żuchwy nie była bezpośrednio celem napromieniania. 

Ryc. 8 Jednoczęściowe implanty Atlas

Ryc. 9 Całkowita proteza dolna stabilizowana na implantach 
Atlas
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Ryc. 7 Wgojone wszczepy z łącznikami.
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IMPLANTOLOGIA  
W PRAKTYCE

Wstęp

Ponad 20 lat doświadczeń w implantologii i implantoprotetyce 
w ramach pracy zespołu lekarzy Duda Clinic i współpracy z róż-
nymi pracowniami technicznymi pozwala spojrzeć z dystansem 
na dotychczasowe prace i dostrzec najsłabsze ogniwa ciągu te-
rapeutycznego.
Błędy w kompleksowym planowaniu, słaba komunikacja we-
wnątrzzespołowa lub z pracownią protetyczną, brak lub niedo-
stateczna dokumentacja fotograficzna, niezadowalająca finalna 
jakość uzupełnień protetycznych czy wreszcie czasochłonne 
przymiarki i poprawki - niejednokrotnie potrafią odebrać nam sa-
tysfakcję z wykonywanego zawodu. 
Ulepszenie jakości pracy zarówno lekarza prowadzącego, jak i ze-
społu lekarzy to proces, który musi odbywać się na różnych płasz-
czyznach - w sferze kompetencji zarówno twardych jak i miękkich, 
ale również w obszarze czysto technicznym w postaci dostępu 
do nowoczesnych technologii. Konsekwencja w edukacji im-
plantologicznej: chirurgia - implantoprotetyka - perioimplantolo-
gia - okluzja potrzebna jest zarówno na poziomie indywidualnej 
praktyki lekarskiej, zajmującej się indywidualnie leczeniem im-
plantologicznym, jak i na poziomie zespołów lekarskich.
W niniejszej pracy na podstawie opisu przypadku autorzy przed-
stawiają kolejne etapy w planowaniu i wykonaniu pracy implan-
toprotetycznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu perio-
implantologii i okluzji w implantologii.
W dobie wykorzystywanych na szeroką skalę wszczepów stoma-
tologicznych, większość literatury skupiona jest na stopniu ich 
przeżywalności. Jednym z głównych czynników warunkujących 
skuteczną rehabilitację pacjentów z implantami stomatologicz-
nymi jest występujące zapalenie okołowszczepowe. Według 
badań epidemiologicznych, zapalenie to pojawia się nawet  
w przypadku 2 na 10 pacjentów z wszczepami dentystycznymi 
[1]. Periimplantitis, jest stanem zapalnym obejmującym tkan-
kę miękką i kostną, wywoływane jest przez patogenne bakterie, 

Streszczenie

W niniejszej pracy na podstawie opisu przypadku au-
torzy przedstawiaj kolejne etapy w planowaniu i wy-
konaniu pracy implantoprotetycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu perioimplantologii i okluzji 
w implantologii.

które mogą zagrażać w znacznym stopniu długowieczności im-
plantu. Diagnostyka w zakresie miejscowych i ogólnoustrojowych 
czynników ryzyka przed wszczepieniem implantu pozwala na 
dokładne zaplanowanie leczenia, które wpływa na osiągnięcie 
długotrwałego sukcesu terapeutycznego. Zapobieganie po-
wikłaniom biologicznym powinno rozpocząć się jeszcze przed 
wszczepieniem implantu i obejmować szerszą analizę profilu ry-
zyka pacjenta w zakresie periimplantitis. Słaba kontrola płytki na-
zębnej, jak i występująca wcześniej u pacjenta choroba przyzębia 
stanowią czynniki ryzyka wystąpienia zapalenia okołowszczepo-
wego [2]. Inne okoliczności natomiast zostały określone jako pre-
dysponujące do wystąpienia periimplantitis, tj. brak zrogowaciałe-
go, przyczepionego dziąsła, niewłaściwa konstrukcja protezy, czy 
też niekorzystna pozycja implantu spowodowana nieprawidłową 
techniką zabiegu chirurgicznego.
Należy mieć świadomość, iż implantacja wszczepu stomatolo-
gicznego nie wpływa na nawyki behawioralne pacjenta, uwarun-
kowania mikrobiologiczne czy genetyczne. Stąd niezwykle waż-
ne jest szczegółowe poinformowanie pacjenta o zagrożeniach 
związanych z chorobami okołowszczepowymi oraz zwrócenie 
uwagi na konieczność leczenia przed, jak i opieki po leczeniu im-
plantologicznym. Ma to duże znaczenie w przypadku pacjentów  
z grupy wysokiego i średniego ryzyka występowania powikłań 
okołowszczepowych [3,4].
Wraz z rosnącą częstotliwością periimplantitis na całym świecie 
wzrasta stopień zainteresowania nie tylko leczeniem tej patologii, 
ale przede wszystkim jej profilaktyką [1]. Niektórzy autorzy uwa-
żają̨, że obecność odpowiedniego zasięgu dziąsła związanego 
wokół implantu jest warunkiem stabilności, prawidłowej funkcji  
i możliwości utrzymania higieny wokół wszczepu na odpowied-
nim poziomie [5]. Augmentacja tkanki miękkiej jest zabiegiem 
coraz częściej stosowanym szczególnie u pacjentów z predys-
pozycją do zapalenia przyzębia oraz dyskomfortem podczas co-
dziennej higieny jamy ustnej [6,7].

Abstract

In this paper, on the basis of a case report, the authors 
present the subsequent stages of the planning and 
fabrication of an implantoprosthetic restoration, with 
particular emphasis on the aspect of perioimplantolo-
gy and occlusion in implantology.
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Po przeprowadzeniu z pacjentem rozmowy wyjaśniającej na 
temat przebiegu leczenia, przystąpiono do fazy diagnostycznej. 
Materiałem Regidur zarejestrowano kęski zwarciowe (zgryz nawy-
kowy, prawa oraz lewa laterotruzja, protruzja) (ryc.3), 

wykonano transfer płaszczyzny okluzyjnej z użyciem łuku twarzo-
wego SAM Axioquick (ryc.4). 

Wykonano deprogramację zgryzu z użyciem LeafGauge (15 minut) 
(ryc.5) 

Najczęstszymi wskazaniami klinicznymi do przeszczepu są ko-
nieczność poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego oraz zwięk-
szenie grubości tkanek miękkich [8]. Zabiegi te przeprowadzane 
są w celu zapewnienia długoterminowych, korzystnych warun-
ków biologicznych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Badania 
prowadzone na temat szerokości dziąsła skeratynizowanego 
wykazały, że szersza strefa KT może przyczynić się w znacznym 
stopniu do lepszego zachowania tkanek miękkich i twardych  
w okolicy wszczepu stomatologicznego [9].  Z punktu widzenia 
estetyki, progowa wartość grubości błony śluzowej przy kon-
strukcji opartej na implantach wynosi 2mm. Wykazano również, 
że w odcinku estetycznym lepsze wyniki uzyskano w miejscach 
implantacji wraz z przeszczepem tkanek miękkich [10]. Warto 
również podkreślić, że zwiększona grubość tkanki miękkiej, może 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia recesji w obrębie implantów [11].

Opis przypadku
Leczenie implantoprotetyczne, okluzja

W 2019 roku Pacjent K. K., lat 55 zgłosił się do Duda Clinic Implan-
tologia i Stomatologia Estetyczna w celu kompleksowego lecze-
nia implantoprotetycznego. Pacjent od 6 lat użytkował protezy: 
szkieletową częściową górną oraz dolną (ryc.1). 

Przeprowadzono szczegółowe badanie przedmiotowe i podmio-
towe. W badaniu fizykalnym zdiagnozowano trzeszczenie w pra-
wym SSŻ w pierwszej fazie odwodzenia o charakterze artrozy, bez 
objawów bólowych. Zakres wydolności ruchowej URNŻ w nor-
mie. W badaniu wewnątrzustnym liczne braki zębowe w szczęce  
i żuchwie, zaniżenie wysokości zwarcia. Przeciążenia zgryzowe ob-
jawiające się starciem patologicznym powierzchni żujących, ubyt-
kami klinowymi oraz nieznacznym rozchwianiem zębów (ryc.2).

Ryc. 1 Stan przed leczeniem.

Ryc. 3 Pomiary związane z diagnostyka okluzji.

Ryc. 4 Transfer płaszczyzny okluzyjnej.

Ryc. 2 Rtg panoramiczne przed leczeniem.
Ryc. 2a Rtg panoramiczne po implantacji

ryc. 2

ryc. 2a
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oraz określono stabilną oś zawiasową w SSŻ, z użyciem masy Regi-
dur (CR). Sporządzono dokumentację zdjęciową oraz skan diagno-
styczny skanerem 3Shape.
Na podstawie danych diagnostycznych wykonano laboratoryjną 
analizę modeli w indywidualnie nastawialnym artykulatorze SAM 
III. Wykonano mock-up pełnołukowy w szczęce i żuchwie, ocenia-
jąc wysokość, relację zgryzową, potwierdzono odpowiednie pro-
wadzenia w zakresie siekaczy oraz kłów z dyskluzją w odcinkach 
bocznych w trakcie ruchów funkcjonalnych, fonetykę oraz doce-
lową estetykę uzupełnień.
Po zaakceptowaniu przez pacjenta estetyki mockup, przystąpio-
no do klinicznej fazy wykonawstwa uzupełnień implantoprote-
tycznych. Oszlifowano zęby w pozycji 14, 16, 23, 45 oraz pobrano 
wyciski dwuwarstwowe, jednoczasowe materiałem Aquasil Soft 
Putty pod wkłady koronowo-korzeniowe. Następnie wykona-
no korony tymczasowe bezpośrednie, materiałem Structure A2. 
Kolejno osadzono wkłady koronowo-korzeniowe, z użyciem ma-
teriału glassionomerowego Ketac. W znieczuleniu nasiękowym 
Citocartin 100 oszlifowano zęby w pozycjach 11-13, 21,23,31-
35,42-44. Wykonano skany 3Shape pod prowizorium (ryc.6,7), do-
brano kolor Vita A2. 

Wykonano korony tymczasowe bezpośrednie materiałem Struc-
ture A2. Na tej samej wizycie w znieczuleniu miejscowym zało-
żono implanty RSX Bego w pozycjach 15, 24, 25, 26, 36, 37, 46, 47  
i wykonano sinus lifting otwarty po stronie lewej.
Po 7 dniach, pacjent zgłosił się na wizytę kontrolną, na której zo-
stało oddane w użytkowanie prowisorium laboratoryjne PMMA 
(ryc.8). 

Provisorium zacementowano z użyciem cementu DentoTemp, 
została przeprowadzona kontrola oraz ekwilibracja zgryzu 
(ryc.9,10).

Po sześciu tygodniach fazy adaptacyjnej, przeprowadzono kon-
trolę koron tymczasowych. W wywiadzie pacjent podał pełną 
adaptację oraz brak dolegliwości ze strony uzupełnień (stabilne 
warunki zgryzowe, dobra wydolność żucia, odpowiednie możli-
wości higienizacji, satysfakcjonująca estetyka). Podjęto decyzję 
o kontynuacji leczenia implantoprotetycznego. W znieczuleniu 
nasiękowym Citocartin 100 zdjęto most tymczasowy w okolicy 2 
oraz 3 kwadrantu. Wykonano retrakcję dziąseł z użyciem nitek #00 
oraz #8, zęby filarowe doszlifowano. W odcinkach skrzydłowych 
szczęki oraz żuchwy wkręcono przenośniki implantologiczne ce-
lem dodatkowego podparcia zgryzu. Sekwencyjnie zarejestrowa-

Ryc. 5 Deprogramacja i określenie relacji/wysokości zgryzu.

Ryc. 8 Provisorium PMMA.

Ryc. 6 Skan szczęki ze scan body.
Ryc. 7 Skan żuchwy ze scan body.

Ryc. 9 Provisorium PMMA w ustach pacjenta.
Ryc. 10 Odsłonięcie implantów w łuku zębowym dolnym  
(3 miesiące po FGG po lewej i prawej stronie) i odsłonięcie 
implantów w obrębie II ćwiartki z przesunięciem dowierz-
chołkowym płata (APF).

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 9

ryc. 10
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no relacje górnych oraz dolnych zębów po preparacji materiałem 
Regidur (ryc.11). 

W pozycje implantów Bego wkręcono scan body oraz wykonano 
skan 2 oraz 3 kwadrantu jamy ustnej.
Kolejno przystąpiono do preparacji zębów filarowych w 1 oraz 4 
kwadrancie.
Na kolejnej wizycie wykonano próbę pełnokonturowych koron 
PMMA (ryc.12,13) 

z kontrastem BaSo4 (Polident) w okolicach 16-27, 37-47 celem 
weryfikacji szczelności ostatecznych uzupełnień protetycznych 
(ryc.14,15).

Mosty tymczasowo osadzono materiałem TempBond na zębach 
filarowych, korony implantoprotetyczne dokręcono siłą 25 Ncm. 
Wykonano OPG kontrolne celem oceny szczelności radiologicz-
nej, które nie wykazało odchyleń od normy (ryc.16). 

Klinicznie stwierdzono brak pasywizacji mostu implantopro-
tetycznego w okolicy 24-27 oraz nieprawidłową interpretację 
przebiegu stopnia w pozycjach 14, 35, 41. Zlecono korekty la-
boratoryjne. Wykonano ekwilibrację zgryzu w CO, prowadzenie 
sieczno- kłowe. Zarejestrowano relacje (CO, PR, LL, PL) materiałem 
Regidur. Wykonano dokumentację zdjęciową oraz skan celem 
wykonania odpowiednich korekt oraz ostatecznej pracy implan-
toprotetycznej. Kolor ostatecznej pracy ustalono na A2/A1 (Vita).
Osadzono prace celem oceny estetyki oraz warunków zgryzo-
wych po korektach laboratoryjnych. Wykonano kontrolę oraz 
wstępną ekwilibrację zgryzu. Z uwagi na brak wątpliwości co do 
walorów estetycznych, zdecydowano z pacjentem o ostatecz-
nym cementowaniu uzupełnienia. Korony klasyczne ostateczne 
w pozycjach 11, 12, 13, 14, 16, 21, 35, 34, 33, 43, 44, 45 zacemento-
wano materiałem Fuji plus (ryc.17). 

Ryc. 11 Zgryz konstrukcyjny i sekwencyjna rejestracja zwarcia.

Ryc. 16 Kontrolne rtg panoramiczne z kompletem diagno-
stycznych koron i mostów z siarczanem barytu.

Ryc. 12 Komplet diagnostycznych koron i mostów z siarcza-
nem barytu.
Ryc. 13 Komplet diagnostycznych koron i mostów z siarcza-
nem barytu.

Ryc. 14 Komplet diagnostycznych koron i mostów z siarcza-
nem barytu.
Ryc. 15 Komplet diagnostycznych koron i mostów z siarcza-
nem barytu.

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15
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Korony implantoprotetyczne dokręcono siłą 30 Ncm, slottery za-
mknięto materiałem teflonowym oraz kompozytem Gradia Flow 
A1 (ryc.18,19). 

Stwierdzono mnogie kontakty okluzyjne CO, bez kontaktów 
traumatycznych na platformie przedniej. Niskie prowadzenie 
sieczno-kłowe, z dyskluzją w odcinku bocznym i przednim w ru-
chach funkcjonalnych.
Pacjent zgłosił się na wizytę kontrolną 3 dni po cementowaniu 
pracy, w wywiadzie nie podał żadnych dolegliwości ze strony uzu-
pełnień implantoprotetycznych.
W badaniu klinicznym uzupełnienia stabilne i szczelne. Stwier-
dzono nieznaczny przedkontakt zgryzowy w zakresie guzka pod-
niebiennego 14 oraz na zębach 11, 21. Przeprowadzono korektę 
z użyciem zestawu kalek zwarciowych o zakresie grubości 200-8 
mikrometrów. Wykonano skanowanie pod szynę ochronną (Er-
codent 1.0). 
Po 7 dniach oddano w użytkowanie szynę, wyekwilibrowano. 
Pacjent został pouczony o konieczności regularnych wizyt kon-
trolnych (co 6 miesięcy) oraz potrzebie odpowiedniej higienizacji 
uzupełnień celem utrzymania efektów leczenia (ryc.20,21,22).

Leczenie perioimplantologiczne

1.	Poszerzenie	strefy	dziąsła	zrogowaciałego	z	wykorzystaniem	
APF	(	góra	II	ćwiartka)
Przed zabiegiem pobrano  pacjentowi krew z żyły w celu wykona-
nia membran PRF do 6 probówek o pojemności 10 ml, które na-
tychmiast po pobraniu odwirowano w centryfudze przez 12 min. 
z prędkością 2700 obrotów na minutę. Po wykonaniu znieczu-
lenia nasiękowego preparatem artykainy z adrenaliną 1:100000  
w obrębie implantów w pozycji 24,25,26 wykonano poziome 
cięcie zlokalizowane podniebiennie w stosunku do wyrostka zę-
bodołowego oraz odchodzące od niego 2 cięcia przebiegające 
pionowo do przedsionka jamy ustnej, tworząc płat trapezoidalny. 
Następnie za pomocą skalpela 15C wypreparowano płat czę-
ściowej grubości. Śruby zamykające wykręcono, okolicę implan-
tów przepłukano solą fizjologiczną i wprowadzono śruby gojące  
w okolice 24,25,26. Pod płat wprowadzono membrany PRF w celu 
poprawy gojenia tkanki miękkiej. Stabilizację płata śluzówkowo-
-dziąsłowego w pozycji dowierzchołkowej zapewniono za pomo-
cą szwów węzełkowych (nić monofilamentowa, nieresorbowalna 
6-0) po obu jego stronach. Część dokoronową płata ustabilizowa-
no szwami węzełkowymi łączącymi go z dziąsłem zlokalizowanym 
od strony podniebienia. Po zabiegu zalecono przez okres 14 dni 
stosowanie żelu i płukanki do jamy ustnej na bazie dwuglukonia-

Ryc. 17 Praca ostateczna w ustach pacjenta.

Ryc. 18 Praca ostateczna w ustach pacjenta.
Ryc. 19 Rtg panoramiczne - praca ostateczna.

Ryc. 20 Porównanie stanu przed i po leczeniu.
Ryc. 21 Porównanie stanu przed i po leczeniu.
Ryc. 22 Porównanie stanu przed i po leczeniu.

ryc. 18

ryc. 19

ryc. 20 przed ryc. 20 po

ryc. 21 przed

ryc. 21 po

ryc. 22 przed ryc. 22 po
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nu chlorheksydyny 0,1% 3 razy dziennie. Zakazano oczyszczania 
mechanicznego miejsca zabiegu. Przebieg gojenia kontrolowano 
w 7-ej i 14- tej dobie po zabiegu. Szwy usunięto po 2 tygodniach. 
Na wizytach kontrolnych stwierdzono prawidłowe gojenie rany.

2.	Odsłonięcie	implantów	w	obrębie	II	ćwiartki	z	przesunięciem	
dowierzchołkowym	płata	 (APF).	 Poszerzenie	 strefy	dziąsła	 zro-
gowaciałego	z	wykorzystaniem	FGG.
Przed zabiegiem pobrano pacjentowi krew z żyły łokciowej w celu 
wykonania membran PRF do sześciu probówek o pojemności 10 
ml, które natychmiast po pobraniu odwirowano w centryfudze 
przez 12 min. z prędkością 2700 obrotów na minutę. W dniu za-
biegu dokonano pomiaru miejsca biorczego w okolicy od 36-37 
z wykorzystaniem sondy periodontologicznej CP 15 (Carl Martin 
GmbH, Solingen, Germany). Po wykonaniu znieczulenia nasię-
kowego preparatem artykainy z adrenaliną 1:100 000 w obrębie 
podniebienia twardego pacjenta w okolicach od 13-16 pobrano 
przeszczep nabłonkowy o długości odpowiadającej pomiarom  
w miejscu biorczym w odległości 1 mm od brzegu dziąsła na głę-
bokość 1 mm z wy korzystaniem skalpela 15C. Ranę na podnie-
bieniu zabezpieczono membranami PRF i szwami materacowymi 
krzyżowymi podwieszonymi na zębach pacjenta, wykorzystując 
nici nieresorbowalne, monofilamentowe 5-0. Następnie w żu-
chwie po wykonaniu znieczulenia nasiękowego wypreparowano 
łoże biorcze. Po odciągnięciu policzka uwidoczniono przebieg 
granicy śluzówkowo-dziąsłowej, po której następnie poprowa-
dzono cięcie oszczędzające okostną za pomocą skalpela 15C. 
Wykonano preparację płata rozszczepionego 5 mm dowierzchoł-
kowo od granicy śluzówkowo-dziąsłowej z odpreparowaniem 
na ostro przyczepów mięśniowych okolicy od 36-37. Dziąsło zro-
gowaciałe przylegające do przeszczepu pozbawiono nabłonka. 
Z wewnętrznej powierzchni przeszczepu usunięto tkankę gru-
czołową i /lub tłuszczową. Przeszczep stabilizowano w pierwszej 
kolejności szwami węzełkowymi (nić monofilamentowa, nieresor-
bowalna 6-0) pomiędzy dłuższą stroną przeszczepu a dziąsłem 
zrogowaciałym szczytu wyrostka zębodołowego, następnie 
pomiędzy krótszą stroną a sąsiadującym dziąsłem. Stabilizację 
przeszczepu nabłonkowego w miejscu biorczym zapewniono 
z wykorzystaniem szwów węzełkowych i materacowych krzyżo-
wych (nici monofilamentowe, nieresorbowalne, 6-0). Po zabiegu 
zalecono przez 14 dni stosowanie żelu i płukanki do jamy ustnej 
na bazie dwuglukonianu chlorheksydyny 0,1% trzy razy dziennie. 
Zakazano oczyszczania mechanicznego miejsca zabiegu. Przepi-
sano amoksycylinę z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 
12 godzin przez 7 dni. Przebieg gojenia kontrolowano w 7. i 14. 
dobie po zabiegu. Szwy usunięto po dwóch tygodniach. Na wizy-
tach kontrolnych stwierdzono prawidłowe gojenie ran. Po trzech 
miesiącach wykonano taką samą procedurę w obrębię implan-
tów w pozycji od 46-47.

Omówienie

Analizując kilkuletnie obserwacje stwierdzono występowanie 
mucositis na poziomie sięgającym 63,4% oraz periimplantitis na 
poziomie 18.8% [1]. Na podstawie swoich badań, Levine et al. 
stwierdził, że zabiegi augmentacyjne z wykorzystaniem wolnych 
przeszczepów dziąsłowych, dzięki pogrubieniu biotypu dziąsło-
wego zapewniają̨ większą̨ przewidywalność́ leczenia prote-
tycznego [12]. 
Wskazaniami do FGG (wolnego przeszczepu dziąsłowego) są: 
płytki przedsionek jamy ustnej, nieprawidłowe przyczepy wędzi-
dełek oraz wąska strefa dziąsła zrogowaciałego. Wadą tej metody 
jest jaśniejszy kolor dziąsła po augmentacji ze względu na fakt, że 
przeszczep w miejscu biorczym zachowuje kolor i strukturę̨ miej-
sca dawczego [13].
Na podstawie analizy prac naukowych wykazano, że krwawienie 
ze szczelin dziąsłowych, odkładanie płytki bakteryjnej, utrata ko-
ści i przyczepu łącznotkankowego są większe w obrębie wszcze-
pów stomatologicznych, przy których szerokość otaczającego je 
dziąsła zrogowaciałego wynosiła <2mm [14,15,16]. 
Zarządzanie okluzją ma również niebagatelne znaczenie w przy-
padku kompleksowego leczenia stomatologicznego. Rosnące 
oczekiwania pacjentów w zakresie estetyki oraz funkcjonalności 
uzupełnień protetycznych wymuszają na lekarzach oraz tech-
nikach dentystycznych w pełni indywidualne podejście tera-
peutyczne, z uwzględnieniem anatomii oraz dynamiki układu 
stomatognatycznego. Wykonawstwo pełnołukowych uzupeł-
nień implantoprotetycznych powoduje konieczność biegłego 
poruszania się w zagadnieniach okluzji terapeutycznej, umiejęt-
ności określania stabilnej osi zawiasowej stawów skroniowo-żu-
chowych oraz projektowania protetyki w przestrzeni równowagi 
biologicznej. 
Prototypowanie docelowego położenia koron względem pozo-
stałych struktur jamy ustnej pozwala zaplanować- z użyciem tech-
nologii cyfrowych- dodatkowe zabiegi augmentacyjne, zarówno 
tkanek miękkich jak i twardych. Ułatwia również zaplanowanie 
odpowiedniej pozycji wszczepów pod kątem biomechaniki oraz 
utrzymania długofalowego efektu leczenia w kontekście stabiliza-
cji tkanek okołowszczepowych.

I M P L A N T O L O G I A  W  P R A K T Y C E
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PROTOKOŁY CYFROWE 
W IMPLANTOLOGII

Wstęp

Coraz częściej do gabinetów stomatologicznych trafiają pacjenci 
z uzębieniem resztkowym, chcący w jak najkrótszym czasie przy 
jak najmniejszej ilości wizyt odtworzyć uzębienie. Zły stan uzę-
bienia podyktowany jest wieloma względami, ale bardzo często  
u pacjentów można rozpoznać dentofobię, związaną z urazami 
doznanymi w trakcie leczenia stomatologicznego przed wielu 
laty. Wcześniejsze wizyty u stomatologa często kojarzą z bólem, 
dyskomfortem cierpieniem do tego stopnia, że zaniechali całko-

Streszczenie

W dzisiejszych czasach pacjenci z brakami zębowymi 
poszukują rozwiązań zapewniających im jak najlepszą 
funkcjonalność, przy doskonałym efekcie estetycz-
nym, jednocześnie w jak najkrótszym czasie. Szcze-
gólne wyzwanie stanowi konieczność rehabilitacji 
protetycznej pełnołukowej. Protokoły cyfrowe z wyko-
rzystaniem skanerów wewnątrzustnych, fotogrametrii 
niewątpliwie przyczyniają się do uzyskania wysoce za-
dowalających efektów. W niniejszym artykule prezen-
tujemy przypadek pacjenta z resztkowym uzębieniem 
w żuchwie, u którego wykonano odbudowę pełnołuko-
wą opartą na implantach, stosując nowoczesne techni-
ki stomatologii cyfrowej. 

wicie leczenia stomatologicznego. Zgłaszali się do lekarzy denty-
stów jedynie w ostateczności i najczęściej leczenie sprowadzało 
się do ekstrakcji bolących zębów bez zabiegów odtwórczych. Po 
usunięciu wszystkich zębów często podejmowali leczenie pro-
tetyczne bezzębia, wykonując protezy akrylowe całkowite lub 
częściowe, które użytkowali przez wiele lat bez okresowych kon-
troli stomatologicznych. Dopiero po wielu latach pod wpływem 
nacisków swoich najbliższych decydują się na „metamorfozę ‘’ 
uśmiechu.

Abstract

Nowadays, patients with missing teeth look for solu-
tions that provide them with the best functionality, 
with a perfect aesthetic effect, and in the shortest pos-
sible time. A particular challenge is the necessity of 
full-arch prosthetic rehabilitation. Digital protocols 
with the use of intraoral scanners and photogramme-
try undoubtedly contribute to obtaining highly satis-
factory results. In this article, we present the case of 
a patient with residual dentition in the mandible who 
underwent full-arch implant restoration using mod-
ern techniques of digital dentistry.

Karol Bijak
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Opis przypadku

48-letni mężczyzna zgłosił się do naszego gabinetu, celem uzu-
pełnienia braków zębowych w żuchwie. Pacjent ogólnie zdrowy, 
bez istotnych chorób ogólnoustrojowych, zaprzecza przyjmowa-
niu leków, występowania uczuleń i sam określa swój stan zdrowia 
jako dobry. Wykonano dokumentację radiologiczną zdjęcie orto-
pantomograficzne (OPG) i dokumentację fotograficzną zewnątrz- 
i wewnątrzustną. Na zdjęciu OPG stwierdzono bezzębie w zakresie 

szczęki, korzenie kłów i siekaczy w żuchwie z licznymi zmianami 
okołowierzchołkowymi oraz zmiany o charakterze zagęszczenia 
utkania kości gąbczastej w trzonie żuchwy po stronie lewej. 
 
Dokumentacja fotograficzna przedstawia stan wyjściowy uwi-
doczniony w badaniu wewnątrzustnym.

ryc. 1

ryc. 2

ryc. 5 ryc. 6

ryc. 3 ryc. 4

 Ryc. 1 OPG pacjenta
Ryc. 2 Widok en face z retraktorami warg 
Ryc. 3 Widok od przodu
Ryc. 4 Widok z prawej strony 
Ryc. 5 Widok z lewej strony
Ryc. 6 Widok dolnego łuku zębowego
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Po rozmowie z pacjentem, mającej na celu zaproponowanie le-
czenia implantoprotetycznego polegającego na usunięciu ko-
rzeni zębów w żuchwie z jednoczasowym wprowadzeniem 6 
implantów i natychmiastowym obciążeniem mostem wykona-
nym z PMMA (polimetakrylan metylu). Z powodu konieczności 

odbudowania prawidłowej płaszczyzny zwarcia zaproponowano 
wykonania nowej, akrylowej protezy całkowitej w szczęce. Po za-
akceptowaniu przez pacjenta planu leczenia wykonano badanie 
stożkowej tomografii komputerowej (CBCT) aparatem Hyperion 
X9Pro.

Ryc. 7 A-G widok w CBCT w różnych przekrojach obrazujące wa-
runki anatomiczne pacjenta 

P R O T O K O ŁY  C Y F R O W E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Wykonano skanowanie wewnątrzustne skanerem Prime Scan 
firmy Dentsply Sirona, USA

Dane uzyskane z CBCT w formacie DICOM oraz skany w postaci 
plików STL (Digital Imaging and Communications in Medicine) 
przesłano do laboratorium protetycznego, mieszczącego się w 
Stomatologii Pastor. W oprogramowaniu Exoplan zaprojektowa-
no szablon chirurgiczny osiadający na śluzówce i zębach 41,31 do 
wykonania osteotomii wiertłem pilotującym 2.0. Szablon wydru-
kowano na drukarce 3D Microlay Versus 385.

Na drugi dzień rano podano pacjentowi premedykację w postaci 
1.0 gram amoksycyliny z kwasem klawulanowym i 1.0 gram pa-
racetamolu oraz zdezynfekowano skórę okolicy ust roztworem  
z oktenidyną i poproszono pacjenta o kilkakrotne przepłukanie ust 
0.2 % roztworem chlorheksydyny. Znieczulono pacjenta nasięko-
wo roztworem 4% artykainy z adrenaliną 1: 100 000 i pobrano ob-
wodową krew żylną, aby przygotować A-PRF (Advanced Platelet 
Rich Fibrin) [2].

Następnie atraumatycznie usunięto zęby 43, 42, 33, 34 oraz wy-
łuszczono zmiany okołowierzchołkowe przez zębodoły. Bardzo 
ważne było usunięcie korzeni zębów bez zaburzenia przebiegu 
girlandy dziąsłowej, ponieważ stanowił on referencję potrzebną 
do nałożenia skanów dziąsłowych przed i po zabiegu, umożliwia-
jąc technikowi dentystycznemu wykonanie pracy tymczasowej. 
Używając mikroskopu operacyjnego Zeiss Extaro 300, skontrolowa-
no w dużym powiększeniu zębodoły, usuwając bardzo dokładnie 
tkankę ziarninową. Umieszczono szablon chirurgiczny na śluzowce 
żuchwy. Przez szablon wykonano nacięcia w obrębie zrogowacia-
łego dziąsła na trzonie żuchwy. Po uniesieniu szablonu przedłużo-
no cięcie i odwarstwiono nieznacznie płat w kierunku językowym  
i przedsionkowym. Płat językowy i przedsionkowy odciągnię-
to na lejcach ze szwów, ponownie nałożono szablon i wy-
konano osteotomię wiertłem pilotowym w okolicy 46 i 44. 
Po zdjęciu szablonu opracowano łoża pod implanty Dio UF 
I (implanty zaprojektowane do miękkiej kości, umożliwiające 
uzyskanie wysokich wartości stabilizacji pierwotnej bez nad-
miernej kompresji kości) i wprowadzono śruby, uzyskując sta-
bilizację pierwotną na poziomie 40 Ncm. W kolejnym etapie 
przez szablon wykonano osteotomię wiertłem pilotującym  
w obrębie zębodołów 43 i 32 po zdjęciu szablonu nawiercono 
łoże pod implanty i wprowadzono implanty Dio UF I uzyskując 
stabilizację 40 Ncm. W analogiczny sposób wykonano zabieg po 
stronie lewej żuchwy. 
W trakcie wprowadzania implantu w pozycji 36 stwierdzono 
bardzo miękką kość, która nie gwarantowała uzyskania stabilizacj 
pierwotnej. Po wprowadzeniu implantu stabilizacja była poniżej 
10 Ncm. Implant usunięto i z wolnej ręki wykonano osteotomię 
w okolicy 35. Uzyskano stabilizację na poziomie 40 Ncm.  Pobrano 
krew na I-PRF. Usunięto korzenie zębów 41 i 31, zębodół po zębie 
43 i miejsce po usuniętym implancie augmentowano allogenicz-
nym przeszczepem (liofilizowana kość mielona zbito-gąbczasta 
o frakcji 0.1-1.2 RCKiK pozyskana z Banku Tkanek w Katowicach) 
wymieszanym z I-PRF (injectable PRF) oraz powierzchnię przesz-
czepu pokryto A-PRF. Do implantów przykręcono multiunity DAS  
(Dynamic Abutment Solusions, ) dobierając odpowiednią wyso-
kość przezdziasłową. Po przykręceniu śrub gojących do multiuni-
tów zbliżono brzegi rany, zakładając pojedyncze szwy.
 

Ryc.8 Widoczny skan podłoża protetycznego szczęki, na pod-
stawie którego wydrukowano łyżkę indywidualną do pobrania 
wycisku czynnościowego wg metody Jana Schünemmana [1]

Ryc. 12 Pobranie krwi żylnej, celem odwirowania krwi do frakcji 
A-PRF

Ryc. 9 Planowanie pozycji implantów w oprogramowaniu Exo-
plan służącym do projektowania szablonów  chirurgicznych.  
Ryc. 10 Przygotowanie do zabiegu
Ryc.11 Szablon chirurgiczny

ryc. 9

ryc. 10 ryc. 11
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Wykonano kontrolne OPG, pobrano skan wewnątrzustny ska-
nerem Prime scan Dentsply Sirona USA śluzówki z MU bez śrub 
gojących, a następnie przykręcono „flagi” i pobrano rejestrację 
fotogrametryczną pozycji implantów przy pomocy PiC Dental 
Camera.
Rejestracja fotogrametrią odbywa się pozabiegowo za pomocą 

PIC Abutments – specjalnie przygotowanych „flag,” które na pod-
stawie ponad 1000 punktów referencyjnych mierzą wektorową 
pozycję bezwzględną implantów w ustach. Rejestracja odbywa 
się w czasie poniżej minuty, wykonywana może być na dowolnym 
systemie, czy to z poziomu implantu czy multiunitu. System reje-
struje dynamicznie, co pozwala na pobranie danych przy ruchach 
głowy pacjenta, jak i samego urządzenia. PIC Camera to najdo-
kładniejsze i najbardziej powtarzalne narzędzie do pracy z cyfro-
wą implantoprotetyką na świecie [3], jedyne takie wykorzystujące 
rozwiązania znane w aeronautyce, automatyce i kosmonautyce. 

Po skanowaniu przykręcono śruby gojące do multiunitów i wyko-
nano naświetlania laserem diodowym biostymulacyjnym Solase.

Ryc.13 Widok multiunitów firmy Dynamic Abutments Solu-
tions.
Ryc.14 Widok po zakończonym zabiegu implantacji w żuchwie
    

Ryc.15 Zdjęcie OPG po zabiegu 
Ryc. 16 Skanowanie śluzówki w żuchwie po zabiegu

Ryc.17 Flagi przykręcone do multiunitów
Ryc.18 PiC Camera - urządzenie służące do skanowania flag 
Ryc. 19 Tablet z zainstalowanym oprogramowaniem z syste-
mu PiC Dental Camera

ryc. 14

ryc. 13

ryc. 17

ryc. 18

ryc. 19

P R O T O K O ŁY  C Y F R O W E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Dane zebrane cyfrowo trafiły do pracowni protetycznej, gdzie 
przy użyciu oprogramowania Exocad możliwe było scalenie 
wszystkich powyższych elementów. Do wykonania mostu tym-
czasowego pomocne było wykorzystanie fotografii zewnątrzust-
nej, która posłużyła w module Smile Creator (exocad,) jako baza 
do określenia położenia skanów wewnątrzustnych w przestrzeni. 
Przed przystąpieniem do projektowania uzupełnienia tymczaso-
wego naniesiono wszystkie niezbędne linie pomocnicze, które 
ułatwiły wyznaczenie prawidłowej płaszczyzny zgryzowej oraz za-
chowanie zgodności z linią pośrodkową pacjenta. Dokładną po-
zycję implantów określono za pomocą plików wygenerowanych 
z PiC camery, które następnie zaimportowano do oprogramowa-
nia exocad i naniesiono na skany wewnątrzustne. U pacjenta za-
projektowano 12-punktowy most PMMA oparty na 6 implantach  
z wykorzystaniem baz dynamicznych przeznaczonych do multiu-
nitów ( Dynamic Abutment Solutions), które umożliwiają przekie-
rowanie kanałów wylotowych na śruby.
Wyfrezowano most z materiału PMMA, następnie wykonano cha-
rakteryzację powierzchniową i wklejono bazy tytanowe do pracy.

Po 5 godzinach od zabiegu przykręcono most tymczasowy oraz 
pobrano wycisk czynnościowy szczęki wg metody Jana Schü-
nemmana na wcześniej wykonanej cyfrowej łyżce indywidualnej. 
Wykonano ponownie protokół fotograficzny zewnątrzustny, dzię-
ki któremu możliwe było ocenienie i skontrolowanie przebiegu 
płaszczyzny mostu tymczasowego, który miał być referencją przy 
ustaleniu pozycji zębów górnych w protezie akrylowej.
 

Dzięki zastosowaniu protokołów cyfrowych możliwe jest znaczne 
skrócenie czasu potrzebnego do wykonania uzupełnienia tym-
czasowego po zabiegu. Jest to także alternatywa do protokołów 
zabiegowych, w których przed zabiegiem projektuje się uzupeł-
nienie tymczasowe z pozostawieniem otworów do wklejenia 
pracy w ustach. Wydrukowana czy wyfrezowana przed zabiegiem 
praca tymczasowa wymaga dostosowania części dośluzówkowej 
bezpośrednio w ustach pacjenta.
Pozabiegowo wkleja się abutmenty przykręcone do multiunitów, 
a następnie pracę odkręca i opracowuje powierzchnię dodziąsło-
wą uzupełnienia protetycznego. W metodzie tej jakiekolwiek  
zmiana ilości implantów czy pozycji implantów powoduje znacz-
ne utrudnienia przy dostosowaniu pracy, a niejednokrotnie unie-
możliwiają oddanie takiej pracy pacjentowi po zabiegu. Dane 
uzyskane z fotogrametrii [4] pozwalają wyeliminować największy 
mankament skanerów wewnątrzustnych, a mianowicie przekła-
mywanie skanów całych łuków zębowych i w efekcie pozwalają 
na uzyskanie całkowicie pasywnej pracy wspartej na implantach, 
co jest warunkiem koniecznym do uzyskania stabilnych, przewi-
dywalnych i długoczasowych rezultatów.

Na wcześniej wydrukowanej łyżce indywidualnej z wałami zwar-
ciowymi pobrano wycisk czynnościowy szczęki według protoko-
łu Jana Schünemmana z jednoczasową rejestracją zwarcia oraz 
wycisk alginatowy łuku dolnego celem wykonania już w sposób 
analogowy akrylowej protezy osiadającej na szczękę.

Ryc. 20 Laser diodowy firmy Solase, przy pomocy którego wy-
konano biostymulację po zabiegu.

Ryc. 22 Widok mostu pełnołukowego PMMA przykręconego 
do 6 implantów

Ryc. 21 Etap projektowania mostu w oprogramowaniu Exo-
cad. 

Ryc. 23 widok en face pacjenta z retraktorami warg bezpośred-
nio po przykręceniu mostu PMMA wspartego na 6 implantach 
w żuchwie
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Wykonano modele gipsowe, a następnie ustawiono zęby w wo-
sku.
Następnie wykonano próbę w ustach pacjenta, uzyskując zadowa-
lający efekt estetyczny. Po zaakceptowaniu przez pacjenta próby 
w wosku z ustawionymi zębami akrylowymi, wykonano protezę 
akrylową w systemie Ivobase Ivoclar, gwarantującym minimalny 
skurcz polimeryzacyjny akrylu, co skutkuje dobrym przyleganiem 
protezy akrylowej do podłoża protetycznego. 
 

 
 

Ryc.26 Ustawka zębów w wosku widok z przodu

Ryc.24 Połączenie wycisku czynnościowego z rejestracją zwar-
cia na łyżce indywidualnej znacznie skróciło czas wykonania 
protezy
Ryc. 25 wycisk czynnościowy po odlaniu modelu gipsowego 

Ryc. 27 Widok en face pacjenta z ustawką zębów górnych 
Ryc. 28 Widok ustawki z przodu z retraktorami warg 
Ryc. 29 Widok pacjenta w naturalnym uśmiechu po zakończo-
nym leczeniu. Widoczna asymetria wargi górnej. 
Ryc. 30 Widok pacjenta z przodu w maksymalnym wymuszo-
nym uśmiechu 
Ryc. 31 Widok z przodu z retraktorami warg w zwarciu
Ryc. 32 Widok z przodu z retraktorami warg - łuki zębowe roz-
klinowane. Bardzo dobre utrzymanie protezy akrylowej całko-
witej w szczęce 

ryc. 24

ryc. 25

ryc. 27 ryc. 28

ryc. 29 ryc. 30

ryc. 31

ryc. 32

P R O T O K O ŁY  C Y F R O W E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Ryc. 33 i 34 Widok z boku z prawej i lewej stron 

Ryc. 35 Wizyta po 3 miesiącach. Widoczne osady nikotynowe na uzupełnieniu tymczasowym - most frezowany z PMMA 
malowany Optraglade GC. Stan tkanek miękkich zadowalający. Pacjent nie zgłasza żadnych zastrzeżeń i uwag.

Ryc. 36 OPG po 3 miesiącach

ryc. 33 ryc. 34

ryc. 35

ryc. 36
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Ryc. 37 Stan dziąsła ustabilizowany dokonano zmiany MU,  dobierając wysokość przezdziąsłową do aktualnego stanu dziąsła, tak aby 
uzyskać właściwy profil wyłaniania.
Ryc. 38  Stan dziąsła ustabilizowany dokonano zmiany MU,  dobierając wysokość przezdziąsłową do aktualnego stanu dziąsła, tak aby 
uzyskać właściwy profil wyłaniania.

Ryc. 39 Ponownie przykręcono flagi z systemu Pic Dental Camera i dokonano pomiaru fotogramicznego pozycji implantów, umożliwiają-
cego wykonanie pasywnej pracy ostatecznej.
Ryc. 40 Widok dośluzówkowy pracy ostatecznej. Praca monolityczna wyfrezowana z cyrkonu z charakteryzacją powierzchniową z wklejo-
nymi bazami tytanowymi z możliwym przekierowaniem  (system Dynamic Abutment Solutions).
Ryc. 41 Praca ostateczna

Ryc. 43 Widok od strony okluzyjnej
Ryc. 44 a i b  Zestawienie przed po

Ryc. 42 Widok w ustach pacjenta

ryc. 37

ryc. 39 ryc. 40 ryc. 41

ryc. 42

ryc. 43 ryc. 44a ryc. 44b

ryc. 38

P R O T O K O ŁY  C Y F R O W E  W  I M P L A N T O L O G I I
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Dyskusja i wnioski

W dzisiejszych czasach tempo życia uległo znacznemu przyspie-
szeniu w porównaniu z tempem przed kilku dekad. Widoczne jest 
to w każdej dziedzinie życia. Pacjenci oczekują od lekarzy szyb-
kich, kompleksowych terapii ukierunkowanych na natychmiasto-
we rozwiązania. Wymaga to od lekarzy tworzenia zespołów in-
terdyscyplinarnych, obejmujących każdą dziedzinę stomatologii 
oraz coraz częściej rozbudowanych laboratoriów protetycznych 
mieszczących się w klinikach stomatologicznych. Takie rozwią-
zanie pozwala na bardzo szybkie przeprowadzenie diagnostyki 
pacjenta, planowania leczenia wykonania niezbędnych w dzisiej-

szych czasach prac pomocniczych takich jak wax up – mock up 
[5], szablony do nawigacji implantologicznej [6] czy gingiwekto-
mii poprzez prace tymczasowe. 
Prace tymczasowe znacznie ułatwiają wykonanie prawidłowych 
prac ostatecznych, ponieważ eliminują wszelkie nieprawidłowo-
ści zwarciowe, estetyczne, fonetyczne, jak i uwzględniają ocze-
kiwania pacjentów. Dopiero po zaakceptowaniu przez pacjenta 
pracy tymczasowej wykonuje się skanowanie pracy tymczasowej 
i praca ostateczna uzyskuje zaakceptowany wcześniej kształt. Cy-
fryzacja stomatologii znacznie ułatwia i skraca czas oraz koszty 
leczenia kompleksowego pacjentów [7].

Ryc. 45 Widok pacjenta w naturalnym uśmiechu

P R O T O K O ŁY  C Y F R O W E  W  I M P L A N T O L O G I I
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BADANIA STATYSTYCZNE
W IMPLANTOLOGII

Można wyróżnić cztery pary zatok przynosowych: szczękową, sito-
wą, czołową i klinową. W warunkach fizjologicznych każda z nich jest 
wypełnioną powietrzem i wyścieloną błoną śluzową przestrzenią  
o ścianach kostnych komunikującą się z jamą nosową. Zatoka szczę-
kowa jest to największa zatoka, która rozwija się jako pierwsza spo-
śród wszystkich zatok przynosowych. Wyrostek zębodołowy szczęki 
tworzy dolną granicę zatoki [1].
Kształt zatoki szczękowej jest w przybliżeniu piramidalny, podstawa 
przylega do jamy nosowej, a wierzchołek sięga do kości jarzmowej. 
Można znaleźć kilka zachyłków zatoki: zachyłek zębodołowy w dol-
nej części zatoki, zachyłek jarzmowy, podniebienny górny, podnie-
bienny dolny i czołowy. Wyróżnia się pięć ścian zatoki szczękowej: 
przednią – twarzową, górną – oczodołową, tylną – skrzydłowo-pod-

Streszczenie

Celem pracy było określenie różnic w grubości kości, 
zarówno w mezjalnej, jak i dystalnej części okna kost-
nego wykonywanego w zabiegu otwartego podniesie-
nia dna zatoki szczękowej w zależności od obecności 
lub braku struktur takich jak przegroda kostna lub 
ząb przed lub za analizowanym obszarem. Przeanali-
zowano 257 obrazów tomografii komputerowej wiązki 
stożkowej. W każdym z analizowanych obszarów (pią-
tych, szóstych lub siódmych zębów) mierzono grubość 
okna kostnego w pozycji mezjalnej i dystalnej. Po prze-
analizowaniu wyników wykazano, że obecność takich 
struktur sąsiadujących jak ząb lub przegroda kostna 
wpływa na grubość ściany przedniej zatoki szczęko-
wej. Dane sugerują również, że prawie w każdym przy-
padku wykonywania okna kostnego w zabiegu otwar-
tego podniesienia dna zatoki szczękowej należy mieć 
na uwadze sąsiedztwo zęba lub przegrody kostnej.

niebienną, przyśrodkową – nosową oraz dolną – dno [2].
Ściana dolna najczęściej nazywana dnem zatoki, przylega do wy-
rostka zębodołowego i leży poniżej jamy nosowej. W dnie zatoki 
szczękowej znajdują się korzenie zębów szczęki często wpływające 
na jego ukształtowanie. Dno zatoki przebiega najczęściej od mezjal-
nej części pierwszego przedtrzonowca do dystalnej części trzeciego 
zęba trzonowego, przy czym najniżej schodzi w rejonie pomiędzy 
pierwszym i drugim zębem trzonowym [3].
Kilka prac poświęcono kwestii grubości ściany przedniej zatoki szczę-
kowej. Udowodniono, że wiek i płeć nie mają wpływu na grubość 
ściany przedniej zatoki szczękowe [4]. 78% pacjentów miało cienką 
przednią ścianę zatoki szczękowej, podczas gdy u 4% pacjentów 
była ona gruba. Dane te zostały potwierdzone w innych badaniach 
klinicznych [5].

Abstract

The objective of this study was to find out differences 
in the thickness of bony window, in both mesial and 
distal regions of the bony window performed in open 
sinus lift procedure, depending on the presence or 
absence of structures such us septa or tooth, before 
or after analyzed area. 257 cone beam computed to-
mography scans of edentulous regions were analyzed. 
In each of analyzed areas (of 5th, 6th or 7th teeth) the 
thickness of the bone window in the lateral wall of the 
maxillary sinus was measured, in mesial and lateral 
position. Statistical analyses were conducted. After 
analyzing the thickness of the maxillary sinus later-
al wall in relation to the presence or absence of the 
tooth or bone septum in the neighborhood of the bone 
window performed in open sinus lift procedure, it has 
been proved that the presence of these stuctures has 
influence on the thickness of the maxillary sinus later-
al wall. The data suggest also, that in almost each case 
of performing bone window in the open sinus lift pro-
cedure, we should bear in mind the presence of tooth 
or sinus septa in the neighboring region.
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dokładnej znajomości struktur zatok. Wiedza z zakresu anatomii 
klasycznej, a także nowe informacje zawarte w bieżących publi-
kacjach dotyczących zatoki szczękowej mogą pomóc chirurgom  
w bezpieczniejszym przeprowadzaniu zabiegów w tym rejonie 
[22].
Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej zwiększa wysokość  
i objętość kości wyrostka zębodołowego [39], a także jakość i ilość 
kości w bocznym obszarze szczęki [15]. Dzięki niemu w przypadku 
zaniku bazy kostnej w bocznych obszarach szczęk klinicyści mają 
możliwość wykonania zabiegu przezwyrostkowego podniesienia 
dna zatoki szczękowej lub skorzystania z okna bocznego jako do-
stępu do światła zatoki [21].
Istnieją dwa powody, dla których technika podniesienia dna zato-
ki szczękowej jest sprawdzoną i niezawodną procedurą. Pierwszy 
dotyczy niskiego odsetka powikłań pooperacyjnych, drugi zaś 
wysokiego odsteka sukcesu implantów wszczepianych w oko-
licy augmentacji [23]. Zabiegi te pozwalają uzyskać dobre dłu-
goterminowe rokowanie w zakresie odbudowy protetycznej na 
implantach, co jest ściśle związane z możliwością optymalnego 
wszczepienia implantu [24].
Poniesienie błony Schneidera jako zabieg stosowany w rehabili-
tacji implantologicznej jest wrażliwy w aspekcie przeprowadzenia 
chirurgicznych procedur i jest określany jako jeden z najtrudniej-
szych w implantologii [25]. Perforacja błony śluzowej zatoki szczę-
kowej jest najczęstszym powikłaniem podczas podnoszenia dna 
zatoki. Uważa się, że grubość śluzówki oraz kontury zatoki są istot-
nymi czynnikami wpływającymi na perforację błony zatok [26].  
W badaniu obejmującym stu dwudziestu pacjentów uzyskane 
wyniki sugerują, że obecność przegród i resztkowa wysokość ko-
ści w granicach 3–6 mm wiąże się ze zwiększonym ryzykiem per-
foracji błony śluzowej zatoki, zaś perforacja ma negatywny wpływ 
na odsetek powodzenia augmentacji [27].

Cel

Celem pracy jest ustalenie czy obecność zęba lub przegrody ko-
stnej znajdujących się w najbliższych okolicach okna kostnego 
ma wpływ na grubość kości przedniej ściany zatoki szczękowej  
w miejscu preparacji.

Materiał i metoda 

Pomiarów dokonano na podstawie CBCT szczęki wykonanej to-
mografem Kodak 9000. Zastosowano następujące parametry 
ekspozycji: 70kV, 10mA, voksel rozmiaru 200μm . Do analizy wy-
konanych tomografii komputerowych użyto programu kompute-
rowego CS 3D Imagining Software.
Kryterium włączenia było co najmniej jedno bezzębne miejsce 
zlokalizowane w rejonie 5-go, 6-go lub 7-go zęba oraz koniecz-
ność wykonania zabiegu podniesienia zatoki przy zastosowaniu 
10-mm implantu. Oznacza to, że wysokość wyrostka zębodoło-
wego wynosiła 9 mm lub mniej. 

 

Przegrody zatoki szczękowej

Wiele badań CBCT dotyczących częstości występowania prze-
gród w obrębie zatoki szczękowej ukazuje wyniki wahające się od 
13% do 66,7%.
Istnieją dwa różne sposoby obliczania częstości występowania 
przegród kostnych. Częstość występowania można rozpatrywać 
w aspekcie liczby zatok z przegrodami lub liczby pacjentów, u któ-
rych występują przegrody kostne. W pierwszym przypadku - bio-
rąc pod uwagę liczbę zatok - wskaźnik waha się między 13 a 35,3% 
[6-13]. Biorąc pod uwagę zaś liczbę pacjentów, wynik ten waha 
się między 21,6 a 66,7% [7,12-16]. Według innej analizy przegro-
da zatokowa była obecna w 5,9% miejsc badanych [1]. Częstość 
występowania przegród w zatoce szczękowej może się różnić 
w zależności od lokalizacji. Występowanie przegród nad zębami 
przedtrzonowymi waha się od 17,5% do 70% [10, 17]. Obecność 
przegród nad pierwszym i drugim zębem trzonowym waha się 
od 41% do 65% [12, 13, 18] Stwierdzono także, że występowanie 
przegród w części dystalnej drugiego zęba trzonowego wynosi 
od 22,5% do 22,7% [17,18]
Przegrody kostne zatoki szczękowej mają kształt podobny do od-
wróconego gotyckiego łuku, który wyrasta z dolnej lub bocznej 
ściany zatoki. Przegrody te mogą nawet dzielić zatokę na dwie lub 
więcej jam [19]. Uwzględniono dwa różne typy przegród. Przegro-
dy pierwotne są wrodzone, powstają w wyniku rozwoju szczęki  
i znajdują się powyżej zębów [18]. Przegrody wtórne powstają  
w wyniku nieregularnej pneumatyzacji dna zatoki po utracie zę-
bów [10]. Powyżej bezzębnego wyrostka można znaleźć zarówno 
przegrody pierwotne, jak i wtórne [18].
Obecność przegród kostnych w zatoce szczękowej ma istotny 
wpływ na częstość perforacji błony Schneidera [20].

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej 
(CBCT)

Rola właściwej radiologicznej identyfikacji struktur zatok szczę-
kowych np. przegród kostnych jest bardzo istotna i umożliwia 
odpowiednie zaprojektowanie okna kostnego pozwalającego na 
dostęp do zatoki szczękowej w procedurze otwartego podniesie-
nia dna zatoki [19].
Podstawowe badania radiologiczne, takie jak zdjęcie panoramicz-
ne lub punktowe, nie są wystarczające do dokładnej oceny pa-
rametrów zatoki i struktur anatomicznych dna zatoki szczękowej 
[30]. Przed wykonaniem operacji w bocznym obszarze szczęki na-
leży wziąć pod uwagę ocenę przegród kostnych, patologii zatok 
oraz jakości i ilości kości za pomocą trójwymiarowych obrazów 
tomografii komputerowej wiązki stożkowej [21].
Jak wykazały przeprowadzone badania, anatomia zatoki szczę-
kowej jest dobrze poznana. Co więcej, powszechnie wiadomo, 
że procedury chirurgiczne oraz techniki obrazowania wymagają 
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Pomiary były wykonane na przekroju podniebienno-policzkowym 
(prostopadle do przekroju osi zębów sąsiednich) (ryc.1). Planowa-
no wykonanie 7-milimetrowego okna kostnego w danym obsza-
rze brakującego zęba, co powinno pozwolić na przeprowadzenie 
augmentacji zatoki metodą otwartą. Jeden z biegunów okna 
kostnego (dowyrostkowy) umieszczono na poziomie dna zatoki 
szczękowej na przekroju zawierającym oś implantu. Pomiary wy-
konano 3,5 mm bliżej jamy oczodołowej oraz 3,5 mm mezjalnie  
i 3,5 mm dystalnie od tego przekroju zawierającego centrum okna 
kostnego. W ten sposób grubość 7-milimetrowego okna kostne-
go zmierzono mezjalnie i dystalnie. Pomiary wykonano prosto-
padle do zewnętrznej blaszki przedniej ściany zatoki szczękowej. 
Odnotowano również obecność lub brak takich struktur jak sąsia-
dujące ząb lub przegroda kostna – w obszarze mezjalnym w przy-
padku pomiaru mezjalnego lub obszarze dystalnym w przypadku 
pomiaru dystalnego.

Metoda statystyczna 

Wszystkie analizowane w badaniach zmienne wyrażone są  
w skali różnicowej, zatem kluczowego znaczenia nabiera nor-
malność rozkładu tych zmiennych. Weryfikację normalności 
przeprowadzono testem Shapiro-Wilka. Wynik tej weryfikacji sta-
nowił podstawę doboru odpowiednich testów statystycznych. 
Pozytywnie zweryfikowana normalność umożliwiała stosowanie 
testów parametrycznych. 
W pierwszym etapie analizy zbadano symetrię zmierzonych cech 
geometrycznych (brak znamiennej różnicy między stroną lewą  
i prawą). Wykorzystując test t dla par obserwacji (w przypadkach 
pozytywnie zweryfikowanej testem Shapiro-Wilka normalności 
rozkładu), jak i test Wilcoxona, wszystkie wartości p przekraczały 
jednoznacznie wartość klasycznego poziomu znamienności rów-
nego 0,05. Połączono w jedną grupę wartości zmierzone po stro-
nie lewej i prawej. 
Obliczenia statystyczne, których rezultatem miała być odpowiedź, 
czy istnieje znamienna różnica zmierzonych cech geometrycz-

nych między kobietami i mężczyznami, przeprowadzono dla 
połączonych wartości pochodzących z pomiarów wykonanych 
po obydwu stronach szczęki. W analizie tej zastosowano para-
metryczny test t dla dwóch średnich (gdy rozkłady danej cechy 
podlegały rozkładowi normalnemu) i nieparametryczny test Man-
na-Whitneya. Otrzymane wyniki pozwoliły scalić oddzielne grupy 
kobiet i mężczyzn w jedną. 
Następnie zbadano, czy istnieją różnice znamienne statystycznie 
między mierzonymi cechami geometrycznymi w zależności od 
tego, którego obszaru szczęki dotyczą – zęba 5-go, 6-go czy 7-go. 
Ponieważ weryfikacja była pozytywna analizę okien kostnych dla 
każdego z tych obszarów wykonano niezależnie. 
Dalsza analiza miała na celu porównanie wartości wymiarów okna 
kostnego wyznaczanych mezjalnie i dystalnie w aspekcie obecno-
ści przed lub za badaną okolicą zęba lub przegrody kostnej albo 
braku tych struktur w sąsiedztwie. Analizy dokonano osobno dla 
okolic zębów piątych, szóstych i siódmych. Wykorzystano test 
Manna-Whitneya. 

Wyniki

Przeanalizowano 257 bezzębnych okolic, z czego 154 okolice 
(60%) analizowano na obrazach CBCT wykonanych u kobiet, a 103 
(40%) na obrazach CBCT wykonanych u mężczyzn. Wszyscy pa-
cjenci byli pomiędzy 46 a 55 rokiem życia. Pomiarów dokonano 
w 257 obszarach, z czego 69 okolic (27%) to był obszar piątek, 114 
(44%) – obszar szóstek i 74 okolice (29%) – obszar siódemek.
Na rycinach od 2 do 7 zaprezentowano wyniki analizy statystycz-
nej.
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Ryc. 1 Pomiary grubości okna kostnego wykonane na przekroju podniebienno-policzkowym.
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Mediana grubości kości mezjalnego pomiaru okna policzkowe-
go w okolicy zębów piątych szczęki w przypadku braku zęba lub 
przegrody kostnej przed analizowanym obszarem wynosiła 1,2 
mm. Gdy przed analizowanym obszarem występował ząb lub 
przegroda kostna mediana wynosiła 1,3 mm. Różnica tych warto-
ści nie była statystycznie znamienna (ryc.2).

Mediana grubości kości dystalnego pomiaru okna policzkowe-
go w okolicy zębów piątych szczęki w przypadku braku zęba lub 
przegrody kostnej za analizowanym obszarem wynosiła 1,1 mm. 
Gdy za analizowanym obszarem występował ząb lub przegroda 
kostna mediana wynosiła 1,5 mm. Różnica tych wartości była sta-
tystycznie znamienna (p=0,0175) (ryc.3).

Mediana grubości kości mezjalnego pomiaru okna policzkowego 
w okolicy zębów szóstych szczęki w przypadku braku zęba lub 
przegrody kostnej przed analizowanym obszarem wynosiła 0,95 
mm. Gdy przed analizowanym obszarem występował ząb lub 
przegroda kostna mediana wynosiła 1,30 mm. Różnica tych war-
tości była statystycznie znamienna (p<0,0001) (ryc.4).

Mediana grubości kości dystalnego pomiaru okna policzkowego 
w okolicy zębów szóstych szczęki w przypadku braku zęba lub 
przegrody kostnej za analizowanym obszarem wynosiła 1,05 mm. 
Gdy za analizowanym obszarem występował ząb lub przegroda 
kostna mediana wynosiła 1,30 mm. Różnica tych wartości była 
statystycznie znamienna (p=0,0006) (ryc.5).

Mediana grubości kości mezjalnego pomiaru okna policzkowego 
w okolicy zębów siódmych szczęki w przypadku braku zęba lub 
przegrody kostnej przed analizowanym obszarem wynosiła 0,85 
mm. Gdy przed analizowanym obszarem występował ząb lub 
przegroda kostna mediana wynosiła 1,40 mm. Różnica tych war-
tości była statystycznie znamienna (p=0,0005) (ryc.6).

 

Ryc. 2 Wynik testu Manna-Whitneya w ocenie znamienności 
różnicy wymiaru okna policzkowego wyznaczanego mezjalnie 
z punktu widzenia obecności zęba lub przegrody kostnej przed 
obszarem zębów piątych szczęki.

Ryc. 3 Wynik testu Manna-Whitneya w ocenie znamienności 
różnicy wymiaru okna policzkowego wyznaczanego dystalnie  
z punktu widzenia obecności zęba lub przegrody kostnej za ob-
szarem zębów piątych szczęki.

Ryc. 5 Wynik testu Manna-Whitneya w ocenie znamienności 
różnicy wymiaru okna policzkowego wyznaczanego dystalnie  
z punktu widzenia obecności zęba lub przegrody kostnej za ob-
szarem zębów szóstych szczęki.

Ryc. 6 Wynik testu Manna-Whitneya w ocenie znamienności 
różnicy wymiaru okna policzkowego wyznaczanego mezjalnie 
z punktu widzenia obecności zęba lub przegrody kostnej przed 
obszarem zębów siódmych szczęki.

Ryc. 4 Wynik testu Manna-Whitneya w ocenie znamienności 
różnicy wymiaru okna policzkowego wyznaczanego mezjalnie 
z punktu widzenia obecności zęba lub przegrody kostnej przed 
obszarem zębów szóstych szczęki.
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Mediana grubości kości dystalnego pomiaru okna policzkowego 
w okolicy zębów siódmych szczęki w przypadku braku zęba lub 
przegrody kostnej za analizowanym obszarem wynosiła 1,05 mm. 
Gdy za analizowanym obszarem występował ząb lub przegroda 
kostna mediana wynosiła 1,50 mm. Różnica tych wartości była sta-
tystycznie znamienna (p=0,018) (ryc.7).

Reasumując wyniki weryfikacji hipotez dotyczących okien policz-
kowych (ryc. 2 - 7) można stwierdzić, że tylko w przypadku wy-
miarów okna policzkowego wyznaczanego mezjalnie dla zębów 
piątych nie uzyskano różnicy znamiennej statystycznie z punktu 
widzenia obecności bądź braku zęba lub przegrody kostnej przed 
obszarem zęba (ryc.2; p=0,3588). W pozostałych przypadkach róż-
nice są znamienne statystycznie, przy czym zawsze wymiar okna 
jest większy, gdy odnotowano obecność zęba lub przegrody ko-
stnej w sąsiedztwie pomiaru.

Dyskusja

Obecnie rekonstrukcja brakujących zębów za pomocą prac prote-
tycznych mocowanych na implantach na stałe lub protez stabili-
zowanych za pomocą implantów jest przewidywalną i skuteczną 
metodą leczenia pozwalającą na uzupełnienie brakujących zę-
bów [28]. Ze względu na udokumentowany, wysoki odsetek po-
wodzeń coraz częściej ten sposób terapii staje się pierwszym wy-
borem lekarza [29]. Utrata zębów skutkuje nie tylko zaburzeniem 
funkcji żucia, zmianą owalu twarzy i zmianami w układzie stoma-
tognatycznym, ale także pogorszeniem komfortu życia. Ponadto 
ma negatywny wpływ na stan psychiczny pacjenta.
Niedobór kości spowodowany ekspansją zatoki w regionie za-
chyłka zębodołowego zatoki szczękowej może powodować duże 
zmiany kostne i stan ten pogarsza się z wiekiem. Utrata zębów  
i parodontoza powodują resorpcję kości i zanik wyrostka zębodo-
łowego, co skutkuje nadmierną pneumatyzacją zatoki szczękowej 
[30-32].
W wyjątkowych przypadkach dno zatoki szczękowej może sięgać 
krawędzi wyrostka zębodołowego, gdzie grubość kości wynosi 
1-2 mm. W przypadku niedoboru kości konieczne jest wykonanie 
podniesienia zatoki przed implantacją. Zabiegi te są jedną z naj-
bardziej przewidywalnych metod odbudowy wyrostka zębodoło-
wego w bocznych obszarach szczęki.
Przegroda kostna jest często obecna w zatoce szczękowej. Prze-
grody kostne oraz korzenie zębów wpływają na kształt dna zatoki 

szczękowej - dlatego w analizie statystycznej odnoszącej się do 
obecności lub braku przegrody kostnej lub zęba w sąsiedztwie 
obszaru pomiarowego powstała jedna grupa łącząca te elementy.
W kilku dotychczasowych badaniach poruszono już temat gru-
bości ścian bocznych zatoki szczękowej w aspekcie zabiegu pod-
niesienia zatoki otwartej [1,33,34]. 78% ściany zatoki szczękowej 
bocznej określono jako cienką [5]. Należy pamiętać, że autorzy nie 
uwzględniali w tych badaniach obecności lub braku przegrody 
kostnej lub zęba w sąsiedztwie obszaru pomiarowego, a to roz-
różnienie mogłoby wpłynąć na zmianę częstości występowania 
cienkiej ściany przedniej zatoki szczękowej. Zatem obecność 
przegrody kostnej lub zęba w sąsiedztwie okna kostnego mogły-
by wpłynąć na wykrycie większego odsetka grubej ściany zatoki. 
Nie jest to jednak pewne założenie, ponieważ miejsca pomiaru 
w różnych badaniach nie były wykonywane na mezjalnym lub 
dystalnym brzegu okna kostnego, gdzie wpływ obecności zęba 
lub przegrody kostnej powinien być bardziej zauważalny. Poje-
dyncze pomiary najczęściej wykonywano w środku planowanego 
okna kostnego lub w środkowym przekroju podniebienno-po-
liczkowym [1,33,34]. Ten aspekt struktur sąsiadujących nie został 
uwzględniony w poprzednich badaniach.
Pomiar grubości okna kostnego w punkcie centralnym ma sens, 
gdy ściana kostna w tym miejscu jest gruba. Wtedy dla zmniejsze-
nia ryzyka perforacji błony Schneidera przed preparacją okna ko-
stnego na obwodzie w pierwszej kolejności zmniejsza się grubość 
całego okna kostnego włącznie z jego centralną częścią. Jednak o 
grubej ścianie przedniej zatoki szczękowej możemy mówić tylko 
w przypadku 4% pomiarów [5].
Część chirurgów nie zachowuje okna kostnego lecz znosi je przy 
preparacji całkowicie. Wadą tego zabiegu jest utrata płyty kostnej 
okna oraz brak możliwości częściowego zamknięcia dostępu do 
zatoki lub wykorzystania wyciętego fragmentu do wzbogacenia 
augmentatu użytego do odbudowy przestrzeni pod uniesioną 
błoną Schneidera. Dodatkowo nie jest możliwe uniesienie okna 
kostnego z błoną Schneidera do zatoki, co jest jedną z odmian 
wykonania otwartego podniesienia dna zatoki szczękowej. Takie 
przemieszczenie okna kostnego mogłaby zapobiec perforacji 
śluzówki w tym miejscu.  Jednak mając świadomość, że najczę-
ściej występuje cienka przednia ściana zatoki szczękowej w miej-
scu preparacji okna kostnego oraz to, że najczęściej preparację 
wykonuje się na zewnętrznej krawędzi okna kostnego bardziej 
odpowiedni jest pomiar wykonany właśnie na obwodzie okna 
kostnego. Jeśli chodzi o sąsiedztwo zęba lub przegrody kostnej 
w pobliżu okna kostnego, najbardziej adekwatne są pomiary me-
zjalne i dystalne. W takich miejscach również zarejestrowano gru-
bości kości.
Jeśli chodzi o praktykę kliniczną, wykonywanie zabiegów otwar-
tego podniesienia dna zatoki szczękowej ma najczęściej miejsce 
przy niewielkiej wysokości wyrostka zębodołowego i wymaga 
uwzględnienia grubszej ściany przedniej zatoki szczękowej po-
łożonej w sąsiedztwie zęba lub przegrody kostnej (oprócz me-
zjalnego obszaru zębów piątych). Kiedy wyrostek zębodołowy 
jest wysoki, chirurg zwykle wykonuje zabieg przezwyrostkowego 
podniesienia dna zatoki szczękowej. Jednak w przypadku perfo-
racji błony Schneidera może być konieczne przejście z procedury 
zamkniętej do procedury otwartej podniesienia dna zatoki szczę-
kowej. 
Aspekt występowania zęba lub przegrody kostnej przed lub za 
obszarem analizowanym został odniesiony do grubości okna ko-

Ryc. 7 Wynik testu Manna-Whitneya w ocenie znamienności 
różnicy wymiaru okna policzkowego wyznaczanego dystalnie z 
punktu widzenia obecności zęba lub przegrody kostnej za ob-
szarem zębów siódmych szczęki.
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stnego mierzonego mezjalnie i dystalnie. Otrzymane wyniki ilu-
strują ryciny od 2 do 7. Różnica median grubości kości mezjalnego 
pomiaru okna policzkowego w okolicy zębów piątych szczęki nie 
była statystycznie znamienna (ryc.2). W pozostałych sytuacjach 
różnice median były statystycznie znamienne.
Mediana grubości kości dystalnego pomiaru okna policzkowe-
go w okolicy zębów piątych szczęki w przypadku braku zęba lub 
przegrody kostnej za analizowanym obszarem wynosiła 1,1 mm. 
Gdy za analizowanym obszarem występował ząb lub przegroda 
kostna, wówczas mediana wynosiła 1,5 mm (ryc.3).
W przypadku okolicy zębów szóstych mediana grubości kości 
mezjalnego pomiaru okna policzkowego w przypadku braku zęba 
lub przegrody kostnej przed analizowanym obszarem wynosiła 
0,95 mm. Gdy przed analizowanym obszarem występował ząb 
lub przegroda kostna, wtedy mediana wynosiła 1,3 mm (ryc.4). 
Mediana grubości kości dystalnego pomiaru okna policzkowego 
w przypadku braku zęba lub przegrody kostnej za analizowanym 
obszarem wynosiła 1,05 mm. Gdy za analizowanym obszarem 
występował ząb lub przegroda kostna mediana wynosiła 1,3 mm 
(ryc.5).
Podobne zależności otrzymano w odniesieniu do okolicy zębów 
siódmych. Mediana grubości kości mezjalnego pomiaru okna po-
liczkowego w przypadku braku zęba lub przegrody kostnej przed 
analizowanym obszarem wynosiła 0,85 mm. Gdy przed analizo-

wanym obszarem występował ząb lub przegroda kostna media-
na wynosiła 1,4 mm(ryc.6). Mediana grubości kości dystalnego 
pomiaru okna policzkowego w okolicy zębów siódmych szczęki  
w przypadku braku zęba lub przegrody kostnej za analizowanym 
obszarem wynosiła 1,05 mm. Gdy za analizowanym obszarem 
występował ząb lub przegroda kostna mediana wynosiła 1,5 mm 
(ryc.7).
Jak wynika z badań, mediana grubości kości zatoki szczękowej 
może być nawet o 64% większa, gdy występują struktury kostne 
takie jak przegroda kostna lub ząb przed lub za wymienionym 
wyżej obszarem implantologicznym zatoki szczękowej. Wykonu-
jąc preparację ściany zatoki szczękowej w procedurze otwartego 
podniesienia dna zatoki szczękowej warto, by chirurg miał na 
uwadze te różnice. 

Wnioski

Należy zwrócić szczególną uwagę na analizę przedoperacyjną to-
mografii komputerowej tego rejonu i uwzględnić nie tylko budo-
wę anatomiczną zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, ale 
także grubość ściany przedniej zatoki szczękowej uwzględniając 
sąsiadujące z planowanym oknem kostnym struktury, takie jak ząb 
lub przegroda kostna.
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BADANIA KLINICZNE 
W IMPLANTOLOGII

Wstęp

We współczesnej chirurgii stomatologicznej, periodontologii 
oraz implantologii i medycynie estetycznej klinicyści coraz czę-
ściej korzystają z czynników wzrostowych takich jak PRF- fibryny 
bogatopłytkowej, PRP- osocza bogatopłytkowego, czy CGF- 
skoncentrowanego czynnika wzrostu [1,2,3]. Preparaty te były 
wielokrotnie badane i opisywane w wyniku czego powstały prace 
porównujące różne frakcje zawarte w wyżej wymienionych czyn-
nikach i ich skuteczność [3,4]. W ostatnim czasie najpopularniej-
szymi zdają się być I – PRF (injactable platelet rich fibrin - fibry-
na bogatopłytkowa do wstrzykiwania) oraz CGF (concentrated 
growth factor ). Materiały te wykorzystywane bywają często jako 
element dodatkowy przy zabiegach np. augmentacyjnych [5] lub 

Streszczenie

W ostatnich latach do powszechnego użytku klinicy-
stów trafiły preparaty zawierające czynniki wzrostu. 
Niniejsza praca jest próbą sprawdzenia wpływu ko-
mórek macierzystych CD34plus zawartych w skoncen-
trowanym czynniku wzrostu CGF na kondycję, a także 
przyrost kości wokół implantu. Wykonano pomiary 
kości u 58 pacjentów obu płci zarówno przed zabie-
giem, jak i około od trzech do sześciu miesięcy po za-
biegu. Łącznie na potrzeby pracy zbadano wysokość 
kości przy 120 wszczepach śródkostnych. Wszelkie po-
miary wykonywane były w ten sam sposób przy użyciu 
programu przeznaczonego do wybranego do badania 
urządzenia CBCT Carestream 8100, licząc wysokość 
kości na projekcjach CBCT od struktur granicznych do 
wierzchołka kości, w osi wprowadzania lub osi wpro-
wadzonego implantu. 
Otrzymane wyniki zostały poddane analizie statystycz-
nej i ilościowej na Uniwersytecie Medycznym im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu. Badania kliniczne 
oraz subiektywne spostrzeżenia pacjentów świadczą 
o pozytywnym wpływie komórek mezenchymalnych 
CD34plus zawartych w CGF na proces gojenia i stan 
okolicy pozabiegowej. Analiza statystyczna pozwala 
sądzić, że skoncentrowany czynnik wzrostu zmniejsza 
naturalna utratę kości wokół implantu po zabiegu im-
plantacji i może pozytywnie wpływać na gojenie rany.

procedurach podniesieniu dna zatoki szczękowej (sinus liftingu) 
[6]. Nowoczesna chirurgia i implantologia to nie tylko komórki 
macierzyste, ale także rozlegle odbudowy kości oparte na przesz-
czepach, sterowanej regeneracji tkanek (GBR – Guided bone re-
generation) lub zabiegi z użyciem nietraumatycznego dla kości 
instrumentarium piezochirurgicznego [7,8,9].  
Aby sprawdzić skuteczność i wpływ na proces gojenia augmento-
wanej kości wokół implantów, a także stan kości po zastosowaniu 
skoncentrowanego czynnika wzrostu CGF przeprowadzono ana-
lizę skuteczności klinicznej tych procedur u pacjentów w Poznań-
skim Centrum Implantologii ASKODENT[4].

Abstract

In recent years, growth factors have become widely 
and commonly used by clinicians. This part of diser-
tation is an attempt to test the effect of CD34plus stem 
cells contained in the concentrated growth factor CGF 
on the condition as well as the growth of the bone 
around the implant. Bone measurements were taken 
in 58 patients of both sexes both before surgery and 
approximately three to six months after surgery. In to-
tal, for the purposes of the study, the bone height was 
examined with 120 intraosseous implants. All meas-
urements were performed in the same manner using 
the program specific to the CBCT Carestream 8100 se-
lected for examination, counting the bone height on 
the CBCT projections from the border structures to the 
apex of the bone, at the insertion axis. The obtained 
results were analyzed statistically and quantitatively 
at the Medical University of Karol Marcinkowski in 
Poznań. Clinical studies and subjective observations 
of patients show a positive effect of CD34plus mesen-
chymal cells contained in CGF on the healing process 
and the condition of the postoperative area. Statistical 
analysis suggests that concentrated growth factor re-
duces the natural bone loss around the implant after 
implantation surgery and may have a positive effect on 
wound healing.
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Cel pracy

Celem pracy była ocena procesów gojenia augmentowanej kości 
okołoimplantowej po zastosowaniu materiału kosciozastępczego 
i aplikacji komórek macierzystych CD34Plus u pacjentów po za-
biegach implantacji późnej lub natychmiastowej.

Materiał i metody

W składzie grupy analizowanej znaleźli się pacjenci w przedziale 
wiekowym od 19 do 73 lat obojga płci, z różnymi brakami zębo-
wymi, którzy zostali zakwalifikowani do przeprowadzenia zabiegu 
implantacji zarówno natychmiastowej, jak i późnej z użyciem 
śródkostnych wszczepów tytanowych. W przypadku wykorzy-
stywania materiału augmentacyjnego korzystano z takich prepa-
ratów kosciozastepczych jak Geistlich Bio-Oss®, 4BONE BCH czy 
Bionnovation Biomedical. Wszystkie zabiegi wykonywane były 
przez doświadczonego operatora, posiadającego wysokospecja-
listyczne przygotowanie zarówno chirurgiczne jak i implantolo-
giczne. W badaniach oceniano okołoimplantowy stan kości przy 
zastosowaniu trzech rodzajów implantów:
1. Ankylos (Densply Sirona, Niemcy),
2. MIS 7, C1 lub V3 (MIS Implants Technologies, Izrael),
3. SPI Element (Thommen Medical, Szwajcaria)

Ryc. 1 Przygotowanie łoża implantu z zachowaniem atraumatycznych procedur
Ryc. 2 Rana pokryta membraną po zastosowaniu materiału CGF  
Ryc. 3 Odcięcie fazy stałej CGF
Ryc. 4 Pobieranie krwi z żyły łokciowej
Ryc. 5 CGF po odwirowaniu i wyjęciu z probówek
Ryc. 6 Gotowe do aplikacji odsączone CGF

W celu ujednolicenia przebiegu zabiegów implantacji wykorzy-
stywano ten sam sprzęt - unit Implant Center 2 (Satelec Acteon, 
Francja) oraz ustalono jednolite parametry implantacyjne takie jak:
1. opracowanie łoża implantu – 500 obrotów/min
2. wprowadzenie implantu – 25 obrotów/min
3. ewentualne gwintowanie – 50 obrotów/min
W grupie pacjentów przyjętych do badania znalazły się osoby 
uznane za ogólnie zdrowe zgodnie z kryteriami akceptacji przy-
jętymi dla implantologii stomatologicznej. Pacjenci z wyrównaną 
cukrzycą i kontrolowanym nadciśnieniem zostali także uwzględ-
nieni w grupach badawczych. W celu otrzymania komórek ma-
cierzystych CD34+ pobierano krew np. z żyły łokciowej pacjenta  
i umieszczano w probówkach, a następnie poddano ją procesowi 
wirowania przy użyciu wirówki nazywanej separatorem (Medifu-
ge, Silfradenstal, Sofia i inne). Cechą separatorów jest naprzemien-
ny ruch rotora. Separacja trwała około 12 minut i odbywała się 
przy prędkości 2400–2700 rpm w stałej temperaturze [6]. Otrzy-
mane produkty CGF zawierające komórki macierzyste pacjenta 
aplikowano podczas zabiegu implantacji wszczepów tytanowych 
w przygotowane łoża.

ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3

ryc. 4 ryc. 5 ryc. 6
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Przeanalizowano stan kości wokół 120 wszczepów śródkostnych 
wprowadzonych u 58 pacjentów. W grupie badanej znalazło się 
25 mężczyzn (43%) i 33 kobiety (57%). U tych osób wprowadzono 
61 wszczepów śródkostnych Ankylos (51%), 26 wszczepów MIS7 
(21%), 12 implantów MIS C1 (10%), 20 sztuk SPI Element Thom-
men Medical (17%) oraz jeden implant MIS V3 (1%). W 66% za-
biegów zostały użyte komórki macierzyste i/lub materiał kościoza-
stępczy, a w 34% były to zabiegi stricte implantacyjne bez użycia 
wyżej wymienionych materiałów. 35 implantacji odbyło się razem 
z augmentacją kości, przy czym zabieg zaliczany był do zabie-
gów augmentacyjnych jedynie wtedy, kiedy użyta była duża ilość 
materiału kościozastępczego (powyżej 0,5 ml) i odbudowywany 
wyrostek wymagał istotnej przebudowy. Pozostałe 85 wszczepów 
wprowadzonych było bez lub z minimalnym udziałem materia-
łów zastępczych, co odpowiada 70% wszystkich operacji. Komórki 
macierzyste zawarte w CGF zostały użyte przy 70 zabiegach, co 
stanowi 59% wszystkich implantacji. Zabiegi bez użycia komórek 
macierzystych wykonano przy 50 wszczepach, co stanowiło 41% 
wszystkich zabiegów.
Pomiary wykonywano w oparciu o zdjęcia CBCT [10,11,12] wyko-
nane w Poznańskim Centrum Implantologii ASKODENT. Wyko-
nywane one były przy użyciu urządzenia Optident CS 8100 3D,  
z wykorzystaniem trybu tomografii stożkowej. W celu ujednolice-
nia zdjęć, wszystkie obrazy pobierano przy stałych parametrach 
(73 kV i 12,0 mA) oraz zastosowaniu zagryzaków dla danej grupy 
zębowej. 
Do analizy zostali wybrani jedynie ci pacjenci, którzy posiadali co 
najmniej 2 dobre zdjęcia tomograficzne, jedno wykonane przed 
zabiegiem i drugie do 6 miesięcy po zabiegu. Z pierwotnej licz-
by 125 osób 5 zostało zdyskwalifikowanych ze względu na błąd 
przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznej. Następnie zdję-
cia porównywano i mierzono - w żuchwie – od dolnej krawędzi 
do maksymalnej wysokości kości szczytu wyrostka, gdzie dolna 
granica oznaczała najgłębsze możliwe wprowadzenie wszczepu, 
np. przebieg nerwu zębodołowego dolnego lub krawędź otworu 
bródkowego. W szczęce – od szczytu kości wyrostka zębodoło-
wego do górnej granicy, oznaczającej najwyższe hipotetycznie 
możliwe wprowadzenie implantu bez uszkodzenia struktur, np. 
dna zatoki szczękowej. Drugie zdjęcie analizowane było w ten 

sam sposób, zgodnie z osią implantu. Następnie porównywany 
był poziom kości powstały przez okres 3–6 miesięcy bez użycia 
komórek macierzystych lub też z ich zastosowaniem.

Wyniki

Otrzymane pomiary poddano analizie statystycznej na Uniwersy-
tecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Otrzymane wyniki są adekwatne do pozytywów klinicznych, ozna-
czają korzystny wpływ komórek macierzystych CD34+ zawartych 
w CGF na proces gojenia i przebudowy kości. Po przeanalizowaniu 
wyników można założyć, że czynniki wzrostu istotnie poprawiają 
proces gojenia i odbudowy kości np. zmniejszając naturalne zaniki 
kości występujące po implantacji. Ponadto widać, że użyty mate-
riał kościozastępczy asymiluje się lepiej, jeśli używa się go razem 
ze skoncentrowanym czynnikiem wzrostowym CGF. Subiektywna 
ocena pacjentów świadczy o mniejszych dolegliwościach bólo-
wych, korzystnym stanie około zabiegowych tkanek, a także szyb-
szym procesie regeneracji i gojenia w przypadku używania CGF. 
Wstępne wyniki obserwacji pozwalają uznać, że używanie skon-
centrowanego czynnika wzrostu CGF jest zasadne i przyczynia się 
do poprawy zarówno gojenia rany pozabiegowej, jak i zmniejsze-
nia pozabiegowego zaniku kości. Konkretne dane liczbowe wi-
doczne są w załączonych tabelach. 
W tabeli 1 podane są pomiary wysokości kości. Minimalna wyso-
kość kości, przy której użyto komórki mezenchymalne, wynosiła 
przed zabiegiem 3,2 mm, a maksymalna zaś 16,5 mm. Po 6 miesią-
cach od zabiegu minimalna wysokość wyrostka zębodołowego 
wynosiła 4,2 mm, maksymalna natomiast 16,6 mm. W przypad-
ku wykorzystania komórek macierzystych widoczny jest większy 
przyrost kości zarówno w zakresie wartości minimalnych, średnich 
jak i maksymalnych w porównaniu do zabiegu bez CGF, gdzie 
minimalna wartość pomiaru wynosiła 5,2 mm przed implantacją 
oraz 5,6 mm po zabiegu wszczepienia implantu, podczas gdy 
maksymalna odnotowana wysokość wyrostka, przy którym nie 
użyto CGF, wyniosła 23,4 mm przed implantacją oraz 23,2 mm 
po wykonaniu zabiegu wprowadzenia wszczepu śródkostnego. 
Wszystkie dane w tabeli mierzone były w milimetrach. 

Tabela 1 Wyniki analizy wysokości kości u pacjentów przed i po upływie sześciu miesięcy od zabiegu w zależności od aplikacji komórek 
macieżystych (w mm)

Zmienna
Zsumowane	wyniki,	statystyka	opisowa	pomiarów

Komórki		
macierzyste N	Ważnych Mediana Minimum Maksimum

Kość	przed nie 50 10,70 5,20 23,40
Kość	po	6	mies. nie 50 10,75 5,30 23,20

Kość	przed tak 70 10,55 3,20 16,50
Kość	po	6	mies. tak 70 10,70 4,20 16,60
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W tabeli 2, gdzie zsumowane zostały zabiegi z użyciem zarów-
no komórek macierzystych jak i augmentacji kości widoczna jest 
również istotna odbudowa wysokości wyrostka. W przypadku 
26 wszczepów użyto zarówno komórek macierzystych, jak i wy-
konano zabieg augmentacji. W tych przypadkach najmniejsza 
mierzona wysokość kości wyniosła 3,2 mm przed oraz 4,2 mm po 
3–6 miesiącach od zabiegu. Największa natomiast 11,8 mm przed 
i 11,9 mm w okresie obserwacji. Wartości mierzone i podane są 
również w milimetrach

Podsumowanie

Zastosowanie komórek macierzystych CD34Plus pozytywnie 
wpływa na stan okołoimplantowej kości oraz kliniczną kondycję 
okolicy pozabiegowej zarówno po przeprowadzeniu standardo-
wej implantacji jak i implantacji połączonej z augmentacją kości.

Zmienna
Zsumowane	wyniki,	statystyka	opisowaz	pomiarów

N	ważnych Średnia Minimum Maksimum Odch.	st.
Kość	przed 26 7,35 3,20 11,80 2,62

Kość	po	6	mies. 26 8,19 4,20 11,90 2,12
Tabela 1 Wyniki analizy wysokości kości przed i po zabiegu u pacjentów, u których zastosowano augmentację i podano komórki macie-
rzyste (w mm)
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Ciało obce w zatoce szczękowej – opis przypadku
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Foreign body in the maxillary sinus - a case report
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CHIRURGIA  
W PRAKTYCE

Zatoki przynosowe są pneumatycznymi przestrzeniami zlokali-
zowanymi w kościach czaszki twarzowej połączonymi z jamą no-
sową. Do grupy zatok przynosowych zaliczamy: parzyste zatoki 
szczękowe, klinowe, czołowe oraz komórki sitowe [1]. Ze względu 
na rozmiar, położenie oraz anatomiczne uwarunkowania, w tym 
możliwość kontaktu z korzeniami zębów, ciała obce najczęściej,  
w około 50-75%, diagnozowane są w obrębie zatok szczękowych [2].
Przypadki ciał obcych zlokalizowanych w zatokach szczękowych 
są relatywnie częste. Zdarza się to głównie na skutek powikłań 
jatrogennych podczas leczenia stomatologicznego. Do najczęst-
szych przyczyn należą: wtłoczenie korzeni zębów podczas eks-
trakcji, przemieszczenie implantów zębowych do światła zatoki 
oraz przepchnięcie materiałów i narzędzi stosowanych w endo-

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie przypadku 40-letniej 
pacjentki z ciałem obcym (śrutem) w zatoce szczęko-
wej lewej zdiagnozowanym przypadkowo po wykona-
niu zdjęcia panoramicznego zębów. 

doncji [3, 4, 5]. Dużo rzadziej można się spotkać z fragmentami ciał 
obcych lokalizujących się w obrębie zatok po urazach. Większość 
z nich jest skutkiem wypadków komunikacyjnych, ran postrzało-
wych lub innych urazów, w tym wypadków przy pracy. Opisano 
przypadki usunięcia z zatok szczękowych fragmentów szkła, drew-
na, metalu oraz pocisków [5, 6, 7, 8, 9]. Część z tych ciał obcych, 
głównie szkło oraz materiały pochodzenia roślinnego, m.in. drew-
no mogą powodować znaczne problemy diagnostyczne, ponie-
waż są niewidoczne w standardowych badaniach obrazowych 
oraz mogą imitować tkanki miękkie lub powietrze [10]. W niniej-
szym artykule przedstawiony zostanie opis przypadku usunięcia  
z zatoki szczękowej śrutu broni palnej. 

Abstract

The aim of the paper is to present a case of a 40-year-
old patient with a foreign body (buckshot) located in 
the maxillary sinus, accidentally diagnosed during 
panoramic dental X-ray examination. 
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życzkowego z chłodzeniem wodnym celem uwidocznienia ciała 
obcego (ryc. 4). Usunięto materiał o wymiarach ok. 6 mm na 4 
mm, którego wygląd potwierdził wstępne rozpoznanie (ryc. 5). 
Usunięto zapalnie zmienioną błonę śluzową zatoki szczękowej. 
Zreponowano płat śluzówkowo-okostnowy, założono szwy nie-
rozpuszczalne. Pacjentce zlecono przyjmowanie leków: Augmen-
tin 1,0 (2x1) oraz donosowo Fanipos i Sudafed HA. Wyznaczono 
wizytę kontrolną następnego dnia oraz zdjęcie szwów za 2 tygo-
dnie. Podczas wizyty kontrolnej pacjentka nie zgłaszała nasilonych 

dolegliwości bólowych. Po dwóch tygodniach zdjęto szwy, goje-
nie rany bez powikłań. 

Opis przypadku

Pacjentka lat 40 została skierowana do Poradni Chirurgii Stomato-
logicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie celem konsultacji 
dotyczącej obecności ciała obcego w lewej zatoce szczękowej. 
Podczas kwalifikacji do leczenia ortodontycznego zostało wyko-
nane zdjęcie pantomograficzne, które ujawniło silnie cieniujący 
materiał w zachyłku zębodołowym zatoki szczękowej lewej (ryc. 
1, 2). 

Poszerzono diagnostykę o badanie CBCT, które umożliwiło do-
kładną ocenę położenia ciała obcego (ryc. 3). 

Dodatkowo wykazało ono przewlekły stan zapalny w postaci zgru-
bienia błony śluzowej wokół materiału. W wywiadzie pacjentka 
podała, że kilkanaście lat temu doznała urazu – przypadkowego 
postrzelenia z pistoletu na śrut, który w jej opinii był powierzchow-
nym otarciem skóry policzka. Po wygojeniu rany pacjentka nie od-
czuwała żadnych dolegliwości bólowych. Na podstawie wywiadu 
i badania radiologicznego postawiono wstępne rozpoznanie 
– obecność śrutu w zatoce szczękowej lewej. Pacjentkę zakwali-
fikowano do zabiegu usunięcia ciała obcego w znieczuleniu miej-
scowym ze względu na jego położenie w okolicy ściany przedniej 
zatoki szczękowej.
W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym wykonano nacięcie 
płata kopertowego w przedsionku jamy ustnej w rzucie zębów 
24-27. Odwarstwiono płat śluzówkowo-okostnowy. Wykonano 
okno kostne w rzucie usuniętego zęba 26 za pomocą wiertła ró-

Ryc. 1 Zdjęcie pantomograficzne wykonane przed leczeniem ortodontycznym
Ryc. 2 Zdjęcie cefalometryczne boczne wykonane przed leczeniem ortodontycznym

Ryc. 3 Badanie CBCT wykonane przed zabiegiem

Ryc. 1 Wykonane okno kostne
Ryc. 5 Usunięte ciało obce

ryc. 1 ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4

ryc. 5
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DyskusjaDyskusja

Obecność w tkankach ciała obcego, jakim jest w tym przypadku 
ołowiany śrut, jest zwykle wskazaniem do jego zlokalizowania za 
pomocą badania obrazowego i usunięcia, o ile to możliwe jak naj-
mniej inwazyjną metodą, aby zapobiec późniejszym powikłaniom 
w postaci zapaleń wokół ciała obcego. Ciało obce w zatokach 
szczękowych często jest wykrywane przypadkowo po wykonaniu 
zdjęcia pantomograficznego przed leczeniem ortodontycznym 
bądź chirurgicznym. W tym przypadku istotne znaczenie ma po-
szerzenie diagnostyki obrazowej, o badanie CBCT lub klasyczną 
tomografię komputerową, które pozwalają potwierdzić obecność 
ciała obcego oraz określić jego rozmiar oraz dokładną lokalizację. 
Ma to szczególne znaczenie, kiedy od przedostania się ciała ob-
cego do zatoki upłynął długi czas. Możliwa jest bowiem zmiana 
położenia ciała związana z fizjologicznym ruchem rzęsek błony 
śluzowej zatoki oraz siłą grawitacji [8]. Za koniecznością przepro-
wadzenia zabiegu chirurgicznego przemawia również możliwość 
rozwinięcia się przewlekłego stanu zapalnego zatok. Początkowo 
u pacjentów nie występują żadne dolegliwości bądź z czasem 
mogą się pojawić objawy przewlekłego zapalenia zatok, do któ-
rych można zaliczyć: niedrożność górnych dróg oddechowych, 
nieprzyjemny zapach oraz wyciek śluzowo-ropny [2]. Ciała obce, 
jakimi są pociski, mogą być usuwane metodą konwencjonalną 
lub endoskopową [11]. W dostępnym piśmiennictwie podkre-
śla się, że metoda endoskopowa, powinna być podejmowana 

zawsze, gdyż wiąże się ona z mniejszym uszkodzeniem tkanek  
i mniejszym ryzykiem powikłań [2]. Jednakże ze względu na jej 
niską dostępność w praktyce ambulatoryjnej podjęto decyzję  
o zastosowaniu konwencjonalnej techniki zabiegu. W niektórych 
przypadkach obie metody mogą być stosowane jednocześnie. 
Wybór leczenia zależy od czasu, jaki upłynął od pojawienia się cia-
ła obcego w tkankach, jego położenia oraz obecności połączenia 
ustno-zatokowego. Procedura endoskopowego zabiegu przepro-
wadzana jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym, podczas gdy 
zabieg z dostępu wewątrzustnego może być przeprowadzony  
w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym [12]. 
W powyższym przypadku ze względu na położenie ciała obcego 
w bliskim sąsiedztwie przedniej ściany zatoki szczękowej oraz brak 
stanu zapalnego w obrębie anatomicznego ujścia zatoki do nosa 
metoda endoskopowego usunięcia nie była bezwzględnie wska-
zana. Jednakże, jeśli zabieg chirurgiczny niesie za sobą możliwość 
powikłań i wiąże się z ryzykiem trwałego uszkodzenia ważnych 
struktur anatomicznych, a jednocześnie obecność ciała obcego 
jest bezobjawowa, należy odstąpić od zabiegu. Z kolei pozo-
stawienie ciała obcego – ołowianego śrutu, może powodować 
zakażenie, zapalenie bądź uwalnianie się z czasem toksycznych 
substancji do krwiobiegu [13]. Dlatego usunięcie wszystkich ciał 
obcych pozwala na eliminację uwalniania szkodliwych dla orga-
nizmu metali [14]. Usuwając pocisk, likwidujemy źródło zakażenia  
i zmniejszamy ryzyko powikłań zapalnych. 

Artykuł	był	wcześniej	publikowany	w	TPS	1-2/17
Piśmiennictwo	dostępne	w	redakcji
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Podstawowym celem właścicieli i zarządzających w stomatologii 
jest zapewnienie w gabinetach liczby zabiegów, które pozwolą 
w jak największym stopniu wykorzystać każdy z unitów przez le-
karzy oraz higienistki. Stosowane przez menedżerów narzędzia  
i metody zarządcze różnią się między sobą i dają odmienne efek-
ty. Część z nich koncentruje się na poszukiwaniu dostępu do no-
wych odbiorców usług medycznych, wykupując kolejne reklamy 
i ogłoszenia. Inni natomiast upatrują najskuteczniejszych efektów 
w strategii budowania trwałych relacji z pacjentami i korzystania  
z udzielanych przez nich pozytywnych rekomendacji. Kolejna 
grupa, to osoby, które idą krok dalej, wdrażając cross-selling pró-
bują obsłużyć pacjentów w zakresie szerszym, niż pierwotna po-
trzeba, która była celem wizyty w gabinecie. Kluczowy jest fakt, iż 
bez względu na wybrany model docierania do nowych pacjen-
tów, jak i metody pracy z nimi, bez skutecznie działającej rejestra-
cji nie jest możliwe pełne wykorzystanie potencjału gabinetu.

Bez względu na sposób myślenia o procesie leczenia, misji przy-
świecającej idei pomocy chorym, prowadzenie działalności me-
dycznej jest nierozerwalnie związane ze sprzedażą usług medycz-
nych. W efektywnie działającym gabinecie stomatologicznym 
szeroko rozumiana, kompleksowa obsługa pacjentów prowadzo-
na jest w czterech następujących po sobie etapach:
1. rejestracja pacjenta na wizytę stomatologiczną,
2. badanie i leczenie interwencyjne pacjenta przez lekarza den-

tystę wraz z asystentką stomatologiczną w roli wspomaga-
jącej,

3. prezentacja i wdrożenie planu leczenia przez lekarza oraz 
nadzór nad terminowością wizyt przez opiekuna pacjenta,

4. regularna higienizacja.

Z INNEJ PERSPEKTYWY

Streszczenie

W artykule omówiono udział pracowników rejestra-
cji stomatologicznej w sprzedaży usług medycznych. 
Przedstawiono znaczenie komunikacji w procesie do-
stępu pacjenta do lekarza, konsekwencje nieskutecz-
nej obsługi na etapie rejestracji oraz wpływ decyzji 
podejmowanych przez rejestrację na konstrukcję ka-
lendarzy lekarskich i dostępność najbliższych wolnych 
terminów wizyt. Wskazano na bezpośrednie metody 
poprawy ilościowych wskaźników pracy rejestracji  
w zakresie odbieralności i oddzwanialności na nieode-
brane połączenia.

Abstract

The article discusses the participation of dental regis-
tration employees in the sale of medical services. The 
article presents the importance of communication in 
the process of patient access to the doctor, the conse-
quences of ineffective service at the registration level 
and the impact of decisions made by dental registra-
tion staff on the construction of medical calendars and 
the availability of the appointments. Direct methods 
of improving the quantitative work indicators of reg-
istration in terms of answerability and response to 
missed calls were indicated.
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Z przeprowadzonych przez autorów badań i analiz dotyczących 
pracy gabinetów wynika, że część z zarządzających w zakresie or-
ganizacji pracy rejestracji koncentruje się na poprawności proce-
su obsługi w zakresie trzech aspektów:
•	 jakościowym – rozumianym, jako wysoki poziom obsługi pa-

cjenta opierającej się na uprzejmości i życzliwości, rzeczowo-
ści, standaryzacji powitania pacjenta i sposobu zakończenia 
rozmowy, dającym klientowi przekonanie, że obsługa pozo-
staje do jego dyspozycji;

•	 ilościowym – związanym z dostępnością do rejestracji, po-
zwalającą w praktyce na łatwy 

• i dogodny kontakt z gabinetem oraz szybką odpowiedzią na 
każdą, nawet bezskuteczną próbę kontaktu pacjenta z gabi-
netem; 

•	 technicznym – odnoszącym się do aspektów sposobu 
przedstawiania istotnych zagadnień, stosowania określonej 
terminologii medycznej, dającej pacjentowi pewność, że już 
na etapie rejestracji rozmawia z personelem o wysokiej kom-
petencji medycznej.

Wdrożenie zmian w wymienionych powyżej płaszczyznach za-
pewnia gabinetowi profesjonalną obsługę pacjenta na etapie 
rejestracji. Kryteria te muszą zostać spełnione, aby gabinet był do-
brze oceniany przez pacjentów i plasował się na wysokim pozio-
mie jakości obsługi, ale nie wystarczą do zbudowania wyróżnika 
na rynku. Odnosząc się do skuteczności pracy rejestracji, można 
zadać sobie pytanie, czy uprzejme i merytorycznie poprawne roz-
mowy z pacjentami mogą być uważane za skuteczne. Wiele zale-
ży od oczekiwań stawianych rejestracji przez osobę zarządzającą 
podmiotem medycznym i zakresu pracy podlegającej ocenie. Re-
alizując powyższe założenia w trzech prezentowanych aspektach 
możemy przyjąć, że jeżeli są one jedyną miarą pracy rejestracji, to 
ich spełnienie będzie wystarczające. Zastanawiające dla właści-
cieli gabinetów może być, czy na pewno powyższe zagadnienia 
wystarczą do rozwoju i zwiększania rentowności.
Aby możliwe było przeprowadzenie badania, rozpoczęcie lecze-
nia w gabinecie lekarskim czy wykonanie higienizacji, pacjent 
musi przejść przez czynności poprzedzające i zostać skonwerto-
wany z poziomu rejestracji. Nadrzędnym celem pracy rejestratorki 
jest więc zapisanie pacjenta na wizytę. Ten aspekt w ocenie auto-
rów jest najważniejszą miarą skuteczności obsługi pacjenta przez 
telefon oraz w innych formach kontaktu i powinien być uwzględ-
niany jako kluczowy podczas rozwoju parametrów jakościowych 
obsługi. W sytuacji, kiedy pacjent został profesjonalnie i rzeczowo 
obsłużony, jednak po uzyskaniu wszystkich informacji, o które 
pytał, ostatecznie nie umówiono go na konkretny termin wizyty, 
wówczas, pomimo że zapewniono pacjentowi dobrą obsługę, nie 
możemy mówić o efektywnej pracy rejestracji. 
Konwencjonalne podejście do zadań rejestratora rozumiane jest 
jako zapisywanie na leczenie osób kontaktujących się z gabine-
tem, które są zdecydowane na wizytę, kierowanie ruchem osób 
przychodzących do placówki medycznej oraz rozliczanie płat-
ności za zabiegi. Ważne jest dostrzeżenie przez menedżera, że 
pracownicy rejestracji, którzy mimo, iż nie podejmują aktywnych 
działań celem samodzielnego pozyskiwania nowych pacjen-
tów, jako osoby z pierwszej linii kontaktu z klientem, uczestniczą  
w sprzedaży usług gabinetu, w pełnym tego słowa znaczeniu. Re-
cepcjoniści sprzedają bowiem pacjentom czas w gabinecie lekar-
skim, podczas którego będą mieć dostęp do wiedzy lekarza den-

tysty. Sposób, w jaki odbywa się ten proces decyduje o tym, ilu 
pacjentów zostanie objętych specjalistyczną opieką stomatologa. 
Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć dochodowość  
i efektywność pracy gabinetu, zarządzający ma do dyspozycji spo-
ry wachlarz możliwości: zdefiniowanie i skupienie się na zakresie 
usług o największym uzasadnieniu ekonomicznym, reorganizację 
przepływu pacjentów pomiędzy specjalistami, aktywne pozy-
skiwanie pacjentów za pośrednictwem internetu, zwiększenie 
liczby zabiegów wykonywanych podczas jednej wizyty, zmianę 
struktury wykonywanych prac, zmianę zakresu działań opiekuna 
pacjenta oraz stosowanie narzędzi związanych z kształtowaniem 
cennika. Wszystkie te czasochłonne i czasami drogie działania 
są skuteczne tylko wówczas, gdy pacjent przyjdzie do gabinetu 
i usiądzie na unicie stomatologicznym podczas wizyty. Należy 
zwrócić uwagę, że nie dojdzie do tego, jeżeli kontakt z gabinetem 
będzie nieskuteczny na poziomie rejestracji. 

Rozmawiając z zarządzającymi o cechach i kompetencjach, jakie 
powinna posiadać dobra rejestratorka często wymieniają: miła, 
uprzejma, profesjonalna, potrafiąca rekomendować pacjentom 
lekarzy i odbierająca wszystkie połączenia przychodzące. Rzad-
ko wskazują na nadrzędny cel profesjonalnej obsługi, jakim jest 
umiejętność zapisania nowego pacjenta na wizytę, a w szcze-
gólności na kompleksowe badanie stanu zdrowia jamy ustnej. 
Zarządzający do oceny efektywności pracy rejestratorek wyko-
rzystują informacje związane z: liczbą odebranych połączeń przy-
chodzących oraz odpowiedzi na niezrealizowane próby kontaktu, 
dostępnością gabinetu dla pacjenta, czasem poświęconym na 
obsługę telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej i komunikatorów społecznościowych, a także średnią długo-
ścią prowadzenia rozmów bezpośrednich. Wszystkie powyższe 
wskaźniki dostarczają zarządcy potrzebnych informacji o struk-
turze i dziennej aktywności rejestracji. Jednak analizując je szcze-
gółowo, należy raz jeszcze podkreślić, iż najważniejszym z nich 
jest skuteczność w prowadzeniu rozmów, która doprowadza do 
umówienia wizyty na badanie stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta 
i miara właśnie tego wskaźnika jest kluczowa w ocenie efektywno-
ści pracy rejestratorki.
Nie bez powodu korporacje poświęcają nakłady finansowe na 
zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi klientów, szkolą 
pracowników i rozwijają call center. Kilkanaście lat temu w banko-
wości wierzono, że przyszłością obsługi klienta będzie zautoma-
tyzowana obsługa bezosobowa. Tak się jednak nie stało i nadal 
pozostaje wysoki procent osób korzystających z kontaktu telefo-
nicznego i bezpośredniego. Ponad 60% respondentów nie ma 
świadomości, iż dobrze wyszkolony personel rejestracji poprzez 
skuteczniejsze umawianie pacjentów pierwszorazowych na wizy-
ty kompleksowej diagnostyki jamy ustnej otwiera drogę do ich 
dalszego leczenia w gabinecie i umożliwia generowanie tysięcy 
złotych dodatkowego przychodu miesięcznie z każdej pozyskanej 
osoby. Kwota ta pozwala na szybki zwrot poniesionych nakładów 
na rozwój personelu, który wyszkolony, będzie przynosił dla ga-
binetu dodatkowe korzyści a następnie, samoczynnie rozwijał się 
wraz z notowaniem kolejnych sukcesów w swojej pracy. 
W przypadku gabinetów, w których kalendarze lekarskie z harmo-
nogramem przyjęć pacjentów są wypełnione, może wydawać się, 
że rejestracja skupia się jedynie na zapisywaniu zdecydowanych 
na leczenie pacjentów i nie musi nic sprzedawać, a tym bardziej 
pracować nad poprawą skuteczności. Tylko pozornie rejestra-
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cja w takim gabinecie nie bierze udziału w procesie sprzedaży. 
Uczestniczy w nim poprzez udział w kierowaniu ruchem pacjen-
tów i optymalizowaniu wypełnienia grafiku, w którym odległe 
dostępne wolne terminy wizyt mogą zniechęcić oczekujących 
pacjentów. W tym wypadku sprzedażą w rejestracji są wszystkie 
działania związane z prawidłowym wskazaniem najbliższego do-
stępnego lekarza i zarekomendowaniem go pacjentowi poprzez 
podkreślenie jego profesjonalizmu, doświadczenia i umiejętności. 
Z badań przeprowadzonych przez autorów wynika, iż rejestra-
torki, często nieświadomie bądź po samowolnym przyzwoleniu,  
w następstwie naturalnego zjawiska, jakim jest chęć niesienia 
możliwej najlepszej pomocy, rekomendują pacjentom najlep-
szych ich zdaniem specjalistów w gabinecie, sortując ich we-
dług własnych przekonań, nabytych z zewnątrz, a niekiedy na 
podstawie własnych, niekoniecznie obiektywnych doświadczeń. 
Wskazują pacjentowi lekarza, którego uważają za najlepszego  
i podają odległy termin wizyty, zamiast zaproponować możliwość 
najbliższej konsultacji u lekarza, nawet o niższym w ich ocenie 
zawodowym doświadczeniu. Tymczasem każdemu pacjentowi, 
który próbuje się pilnie skontaktować z gabinetem zależy przede 
wszystkim na dobrej komunikacji z placówką medyczną i wcze-
snym terminie dostępu do lekarza, który skutecznie rozwiąże jego 
problem. 
Rejestratorka nie powinna pełnić w gabinecie roli samozwańcze-
go audytora medycznego i decydować, którego lekarza kompe-
tencje są większe lub mniejsze. Kompetencje stomatologa prze-
chodzą w tym wypadku na drugi plan, gdyż po przeprowadzeniu 
diagnostyki jamy ustnej pacjent skierowany zostanie do najlep-
szego dostępnego specjalisty w celu podjęcia dalszego lecze-
nia. Takie działanie rejestracji powoduje narastanie dysproporcji  
w czasie oczekiwania na wizytę do różnych lekarzy pracujących  
w tym samym gabinecie i w efekcie powstawanie długich termi-
nów do jednych i krótkich do drugich. 
Rozwiązaniem takiej sytuacji jest odgórne założenie równego po-
ziomu usług medycznych wszystkich lekarzy i zapisanie pacjen-
ta do tego, który ma najkrótszą kolejkę pacjentów oczekujących  
i jest w stanie najszybciej go przyjąć, a nie do subiektywnie uzna-
nego za najlepszego. W gospodarce wolnorynkowej oczywiście 
lepszy podmiot zyskuje przewagę nad gorszym i naturalnym dzia-
łaniem jest wybór korzystniejszego rozwiązania za tę samą cenę. 
W przypadku gabinetu, to właśnie cały zespół jest traktowany jako 
pojedynczy podmiot, konkurujący z innymi podmiotami na rynku, 
zatem powinien działać w optymalny sposób. Rolą zarządzające-
go jest zrównywanie terminów dostępnych wizyt poprzez zarzą-
dzanie rekomendacjami udzielanymi pacjentom przez rejestrację.

Myślą przewodnią, jaka przyświeca autorom artykułu jest zwięk-
szenie wolumenu sprzedaży usług oferowanych przez gabinet. 
Kluczowa jest koncentracja na potrzebach pacjenta, polegająca 
na początkowym postawieniu właściwej diagnozy pomagającej 
rozwiązać problem i spełnić oczekiwania, z którymi zgłosił się na 
pierwszą wizytę, a kończąc na wskazaniu i uświadomieniu przez 
wykwalifikowanych pracowników podmiotu leczniczego, zakresu 
potrzeb terapeutycznych, niezbędnych do przywrócenia prawi-
dłowego funkcjonowania układu stomatognatycznego.  
Na podstawie badań [1] wykazano, że 83% pacjentów cierpi na 
TMD (Temporomandibular Disorder), którym towarzyszą dole-
gliwości spoza układu stomatognatycznego, tj.: trzaski, bóle, za-
burzenia ruchomości żuchwy, trudności w połykaniu, bóle ucha, 

a nawet zmniejszenie ostrości wzroku. Ta grupa pacjentów nie 
wiąże swoich problemów zdrowotnych z chorobą narządu żucia, 
zatem, rola ta należy do lekarza dentysty, który powinien wskazać 
potrzebę terapeutyczną i przedstawić interdyscyplinarny plan le-
czenia. Z badań przeprowadzonych przez Suchodolskiego wyni-
ka, że spośród 100 zębów ze zmianami zapalnymi 95 pozostaje 
bezobjawowych. Zdiagnozowanie opisywanych powyżej proble-
mów, możliwe jest dzięki zastosowaniu koncepcji przedstawianej 
przez autorów. Zakłada ona kompleksowy model podejścia do 
pacjenta przez wykwalifikowany zespół, gdzie kluczową rolę pełni 
pracownik rejestracji, kierujący pacjenta, tak, aby został umówiony 
na wizytę kompleksowej diagnostyki jamy ustnej do lekarza. 

Analizując pracę rejestracji w rozważaniach na potrzeby artykułu 
wykluczono sytuacje,  w których połączenie z gabinetem i kon-
takt z potencjalnym klientem nie został zrealizowany pomimo 
tego, że pracownik rejestracji nie był w danym momencie zajęty 
innymi czynnościami. Sytuacje takie dotyczą wyłącznie obszaru 
zarządzania personelem i monitorowania wykonywanych przez 
pracowników zadań. Z danych zebranych przez autorów, pocho-
dzących z gabinetów wykorzystujących aplikacje do zarządzania 
połączeniami telefonicznymi wynika, że przeciętna odbieralność 
połączeń przychodzących zawiera się w przedziale pomiędzy 60-
70%. Przenosząc wyniki na relację pacjent-gabinet oznacza to, 
że w 4 przypadkach na 10 próba dodzwonienia się pacjenta do 
gabinetu kończy się niepowodzeniem. Najczęstszym powodem 
nieodebrania połączenia jest sytuacja, w której linia telefoniczna 
jest zajęta z powodu rozmowy z innym pacjentem lub obsługi 
w tym samym czasie pacjenta w bezpośrednim kontakcie (np. 
rozliczania płatności po zabiegu) i tym samym brakiem fizycznej 
możliwości odebrania połączenia. Takie sytuacje są zrozumiałe i w 
pełni akceptowalne w każdym gabinecie, gdyż żaden zarządzają-
cy nim nie jest w stanie bezbłędnie przewidzieć w jakich dniach 
i godzinach wystąpi największe natężenie ruchu telefonicznego. 
Część z klientów podejmie kolejną próbę kontaktu, ale niestety 
część z pierwszorazowych pacjentów po nieudanej próbie będzie 
dzwonić do kolejnego gabinetu. Z tego powodu niezwykle istot-
ne jest oddzwonienie przez rejestratorkę na numer z nieodebra-
nego połączenia w możliwie najkrótszym czasie, tak, aby klient nie 
zdążył podjąć próby kontaktu z inną placówką. Próba połączenia 
z tymi pacjentami dopiero na końcu dyżuru jest działaniem spóź-
nionym i nie przynosi oczekiwanego efektu. 
Z analiz wynika, że przeciętnie rejestracja oddzwania na 70% 
nieodebranych połączeń, a pozostałe 30% pozostawia bez kon-
taktu. To oznacza, że odejmując od liczby wszystkich pacjentów, 
którzy próbowali skontaktować się z gabinetem, tych pacjentów, 
którzy się dodzwonili i tych do których oddzwoniono, w końco-
wym efekcie bez obsługi pozostaje ok. 10% pacjentów. 
Z badań przeprowadzonych przez Oboda Group wynika, że prze-
ciętnie na jeden unit stomatologiczny w gabinecie przypada 
19-20 pierwszorazowych pacjentów w skali miesiąca. Odnosząc 
się do miesięcznej liczby zrealizowanych kontaktów zestawionej  
z ogólną liczbą przyjętych po raz pierwszy pacjentów wynika 
jednoznacznie, iż każdy gabinet, który dysponuje trzema fote-
lami dentystycznymi mógłby miesięcznie obsłużyć około 6-ciu 
potencjalnych dodatkowych pacjentów pierwszorazowych. Tym-
czasem ci pacjenci z powodu nieobsłużenia realizują leczenie  
w innym miejscu, co przedstawione zostało na rysunku 1. 
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maga dalszego leczenia i łączny potencjał wartości zabiegów  
u każdego z nich wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Rozpatrując 
głębiej wątek obrotów i zysków dla właściciela gabinetu, warto 
zwrócić uwagę, iż w następstwie skutecznego motywowania pa-
cjenta pierwszorazowego do przywrócenia zdrowia jamy ustnej, 
przeciętnie 63% z nich po kompleksowym badaniu decyduje się 
na leczenie w postaci realizacji całościowego planu przedstawio-
nego przez lekarza. Przekładając powyższe na aspekt finansowy, 
znając średnią wartość kompleksowego planu leczenia i mnożąc 
przez trzy dodatkowe osoby podejmujące leczenie, otrzymujemy 
kwotę przychodów utraconych z powodu zaniedbania kontaktu 
przez pracowników rejestracji. 

W artykułach poświęcono dotychczas wiele treści temu, w jaki 
sposób powinni pracować pracownicy rejestracji, co robić, aby ich 
praca była bardziej efektywna, aby potrafili skuteczniej finalizować 
rozmowy i popełniać mniej błędów. Często pojawia się pytanie, 
co zyska gabinet, jeżeli wdroży określone rozwiązania, czy przyczy-
ni się to do jego rozwoju i jakie będą wymierne efekty. 
Niestety rzadko pojawiają się w artykułach informacje o tym, co 
traci właściciel nic nie zmieniając i co pozostaje poza obszarem 
skupienia w efektywnym prowadzeniu gabinetu przez zarządza-
jących. W pracach badawczych pojawia się określenie potencja-
łu leczenia pacjentów, jak wskazują zebrane informacje aż 90% 
pierwszorazowych pacjentów przyjętych z główną dolegliwością 
lub przychodzących na badanie stanu uzębienia w Polsce wy-

utrata
6	pierwszorazowych

pacjentów
miesięcznie

3	kompleksowe
plany	leczenia

x
średnia	wartość	
kompleksowego	
planu	leczenia

=
utracone	przychody	

Ryc. 1 Utrata części pacjentów w następstwie braku kontaktu z połączeniami nieodebranymi

Ryc. 2 Utrata części przychodów w następstwie niezrealizowanego kontaktu z pacjentem
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Co zarządzający może zrobić by wpływać na ilościowe wskaźni-
ki pracy rejestracji w zakresie odbieralności i oddzwanialności na 
nieodebrane połączenia? 
W ocenie autorów właściwe metody poprawy odnoszą się do:
• korzystania przez gabinety z aplikacji do analizy ilościowej 

połączeń i kontaktów;
• odpowiedniego doboru zmian i godzin pracy rejestratorek 

zgodnie z krzywą natężenie ruchu przychodzącego, którą 
można określić na podstawie analizy danych z programu;

• stosowania przez zarządzającego dwustopniowej kontroli 
ilości odpowiedzi na próby kontaktu z gabinetem, polega-
jące na analizie liczby połączeń pozostawionych bez odpo-
wiedzi na koniec dyżuru rejestratorki oraz czasu, który upły-
nął od momentu nieodebrania połączenia do momentu 
podjęcia przez rejestratorkę próby kontaktu;

• integracji centrali telefonicznej z bazą pacjentów i możli-
wość weryfikacji czy numer z nieodebranego połączenia 
należy do pacjenta będącego w trakcie leczenia; 

• ustawienia priorytetu oddzwaniania, polegającego na 
kontakcie w pierwszej kolejności z osobami dzwoniącymi  
z nieznanego numeru, następnie z pacjentami będącymi  
w procesie leczenia a na końcu z klientami będącymi aktual-
nie poza trwającym procesem terapeutycznym; 

• wprowadzenia efektywnego czasu rozmów rejestratorek  
z pacjentami, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie do-
stępności recepcji dla nowych połączeń przychodzących  
i umożliwi przyjęcie większej liczby rozmów;

• uruchomienia kolejkowania połączeń oczekujących w syste-
mie IVR i utrzymanie kontaktu z pacjentem podczas automa-
tycznych zapowiedzi głosowych do momentu dostępności 
rejestratorki i rozpoczęcia rozmowy;

• stosowania systemu jednoczesnego przekierowania po-
łączenia przychodzącego do wszystkich osób w rejestra-
cji zajmujących się obsługą telefoniczną – telefon dzwoni  
u wszystkich w tym samym czasie do momentu, w którym 
pierwsza osoba odbierze połączenie, zamiast tradycyjnego 
przeskakiwania połączenia pomiędzy aparatami kolejnych 
pracowników. 

W przypadku, gdy wprowadzone przez zarządzającego placówką 
opisane powyższe metody nadal nie zmieniają parametrów do-
stępu pacjenta do gabinetu oznacza to, że konieczne jest zatrud-
nienie dodatkowej osoby do zespołu rejestracji. W takiej sytuacji 
najczęściej właściciel zadaje sobie pytanie, czy miesięczny koszt 
zatrudnienia kolejnej osoby zostanie pokryty zyskiem z dodatko-
wo wykonanych zabiegów? 
Na podstawie badań przeprowadzonych w gabinetach, w których 
miała miejsce opisana powyżej sytuacja wynika jednoznacznie, że 
dochód z obsłużonych dodatkowych pacjentów jest wyższy od 
spodziewanego. Ważnym aspektem wpływającym na finanse jest 
także fakt, iż zatrudniając dodatkową osobę w ramach persone-
lu pozamedycznego, będzie istniała możliwość skorzystania z jej 
zasobów również w trzech dodatkowych obszarach sprzedażo-
wych: reaktywacji do ponownego leczenia pacjentów, którzy od 
dłuższego czasu nie kontaktowali się z gabinetem, przypominania 
pacjentom o nadchodzących wizytach kontrolnych i tym samym 
redukcję kosztów niezrealizowanych wizyt oraz proponowania 
zabiegów w gabinecie higieny. 
Jeżeli istnieje w lokalu taka możliwość, rozwiązaniem rekomen-
dowanym przez autorów jest fizyczne oddzielenie miejsca pra-

cy rejestracji telefonicznej od obsługi pacjenta w bezpośrednim 
kontakcie. Wpływa to na wzrost skuteczności wykonywanych 
połączeń telefonicznych, a w szczególności ułatwia prowadzenie 
rozmów w oparciu o skrypty aktywujące ponowne wizyty kontro-
lne i higienizacyjne. Jednocześnie w części wydzielonej do bez-
pośredniej obsługi pacjentów, rozliczanie płatności za zabiegi nie 
jest zakłócane przez dzwoniące telefony i rozmowy prowadzone 
przez innych pracowników. 

Kadra zarządzająca podmiotami medycznymi często myśli o re-
jestracji, jak o przykrej konieczności, generującej jedynie koszty.  
W przypadku, gdy liczba umówionych wizyt i baza pacjentów po-
zwala na obłożenie w pełnym wymiarze czasu pracy lub przewyż-
sza możliwości personelu medycznego, może pozornie wydawać 
się, że obsługa realizowana przez rejestrację ma dla gabinetu 
mniejsze znaczenie. Jednak istnieje na rynku wiele klinik, które  
w minionych okresach miały duże zainteresowanie ze strony pa-
cjentów, a ich grafiki przyjęć były wypełnione na wiele tygodni 
do przodu, tymczasem obecnie wypełniane są z trudem. Badania 
pokazują, że problemy w wyżej wspomnianych placówkach nie 
wiązały się ze spadkiem jakości usług wykonywanych przez leka-
rzy dentystów, lecz powstały one na skutek utrudnionego kontak-
tu z gabinetem i ze zmniejszoną możliwością umówienia się na 
wizytę w dogodnym terminie. 
Rejestracja jest pierwszym miejscem, w którym nowy pacjent 
zetknie się z gabinetem i na jego podstawie wystawi pierwszą 
ocenę, co odnosi się zarówno do pacjenta zdecydowanego na 
leczenie, jak i sondującego rynek. W przypadku, gdy nie zostanie 
sfinalizowana rozmowa, pacjent będzie kontynuował poszukiwa-
nia w innym miejscu. Zarządzający często angażują się w wyróż-
nienie gabinetu na rynku, zwiększenie jego widoczności w social 
mediach, jednocześnie powierzając rolę pierwszego kontaktu 
przypadkowej osobie, którą zatrudnili w procesie pospiesznej re-
krutacji. W tym samym czasie nie dostrzegają udziału, jaki mogą 
mieć pracownicy rejestracji w rozwoju gabinetu i nie doceniają 
możliwości wzrostu rentowności w następstwie odpowiedniego 
ich przeszkolenia i przygotowania do prowadzenia skutecznych 
rozmów. Z tego powodu równolegle ze zmianą parametrów ilo-
ściowych pracy rejestracji i zapewnieniem możliwości lepszego 
kontaktu z gabinetem, stałemu rozwojowi podlegać muszą rów-
nież parametry jakościowe kontaktów z pacjentami. 
Mądrość zarządzających manifestowana jest poprzez umiejętne 
kierowanie jednymi i drugimi parametrami oraz nie dzielenie ich 
na dwie następujące po sobie fazy, lecz integrowanie działań  
w obu obszarach jednocześnie. Odkładanie w czasie szkoleń dla 
rejestratorek z zakresu umiejętności i technik prowadzenia roz-
mów z pacjentami jest przyzwoleniem przez zarządzającego na 
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utratę części pacjentów w konsekwencji nieskutecznej obsługi. 
Bezsprzecznym pozostaje fakt, że rozwój umiejętności rekomen-
dowania lekarzy i gabinetu higieny oraz finalizowania rozmów  
z pacjentami jest prostym sposobem na poprawę parametrów 
jakościowych pracy zespołu rejestracji.
Na podstawie wniosków i analiz autorów należy uznać, że wy-
specjalizowani pracownicy rejestracji odgrywają istotną rolę  
w gabinecie, szczególnie w zakresie aktywacji i obsługi procesów 
inicjujących leczenie. Menedżer lub właściciel gabinetu powinien 
kierować swoją uwagę na to, w jaki sposób budować profesjonal-
nie działającą rejestrację, wychodząc od koncepcji, która zakłada 
jej standaryzację i uporządkowanie pracy, dające finalne uzyskanie 
oczekiwanych efektów. Wizja wprowadzenia zmian jest punktem 
wyjścia do określenia skutecznych narzędzi i działań, które posłu-
żą do zdefiniowania kierunku, w jakim chce podążać, działań jakie 
musi podjąć, aby osiągnąć zamierzony cel. 

Należy przy tym pamiętać, że sama wizja nie jest narzędziem i nie 
doprowadzi do zmiany funkcjonowania pracy rejestracji, a każdy 
zarządzający firmą chcąc budować przyszłość i wpływać na nową 
rzeczywistość, powinien podjąć aktywne działania. Skupiając się 
na analizie faktów dotyczących funkcjonowania gabinetu, im-
pulsem do zmian dla menedżera lub właściciela może być sza-
cunkowy wynik finansowy, dający poglądową informację o tym, 
co w rozpatrywanym okresie traci nie wprowadzając nowych 
rozwiązań. Ważne jest zbudowanie wśród osób zarządzających 
gabinetami świadomości na temat pełnego zakresu realizowa-
nych przez rejestratorki zadań. Zarówno dotyczących utrzymania 
stałego kontaktu z pacjentami, odpowiedniej prezentacji zakresu 
wykonywanych usług i kompetencji lekarzy oraz zarządzania cza-
sem pracy dentystów, tak, aby unity stomatologiczne i pozostały 
sprzęt medyczny były wykorzystane w maksymalnie efektywny 
sposób. 
Zapewnienie pracownikom medycznym dostępu do pacjentów 
jest możliwe właśnie w następstwie skutecznego działania reje-
stracji. Warto podkreślić, że rejestracja jest dobrą wizytówką każ-
dego podmiotu medycznego, tylko wówczas, gdy poprawnie 
wybrano i przygotowano jej pracowników do pełnionych funkcji. 
Począwszy od procesu rekrutacji, poprzez wdrożenie do pracy na 
stanowisku, szkolenie ze standardów obsługi pacjentów i prowa-
dzenia rozmów rekomendujących, aż do momentu osiągnięcia 
pełnej efektywności. Szersze spojrzenie na pracę rejestracji po-
zwala zrozumieć właściwą istotę jej działania jako tej nie będącej 
jedynie miejscem pierwszego kontaktu z pacjentem, ale również 
częścią wpływającą na funkcjonowanie całego zespołu, o znaczą-
cym udziale w sprzedaży usług i wyniku finansowym gabinetu. 

Piśmiennictwo
[1] Owczarek-Drabińska J. E.; Zielińska I: Zaburzenia czynnościowe układu ru-
chowego narządu żucia a taśmowanie dynamiczne – przegląd piśmiennictwa. 
Protet. Stomatol., 2022; 72(1): 59-67, DOI: 10.5114/ps/147494.
[2] Suchodolski Łukasz: Endodoncja w czasach implantów. Forum Stomatologii 
Praktycznej, nr 57, Lipiec 2020.
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PULP FICTION 2021

Część 1: Zacznij od telewizora w poczekalni 

9 podpowiedzi, które pozwolą na rozszerzenie zakresu opieki  
i pokażą nowe możliwości pacjentom
Chcemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadcze-
niem zgromadzonym podczas pracy nad projektem dla stomato-
logii: eminto.pl. W artykule przedstawiamy zgromadzone i spraw-
dzone pod kątem skuteczności 9 podpowiedzi. Sprawdzą się  
w każdym gabinecie i mamy nadzieję, będą skutecznie wspierać 
Państwa biznes.
Punkt wyjścia
Internet zmienił sposób przyswajania informacji. Ze względu na 
świecący ekran komórek i laptopów, atrakcyjność produktów 
i usług jest zupełnie inna niż znana wcześniej z drukowanych 
form. Monitory w tzw. miejscach zakupowych, spełniają ważną 
rolę „łącznika” między światem cyfrowym, a realnym. Niwelując  
w ten sposób dysonans poznawczy między tym, co Klient wcze-
śniej poznał w Internecie, a obecnie doświadcza „na żywo”. Moni-
tory informacyjne są dzisiaj wszechobecne. 

1. Telewizja, bajki, przyroda?

Nie ma lepszego miejsca do wspierania sprzedaży swoich usług 
niż poczekalnia. To tutaj pacjent jest wysoce percepcyjny na infor-
macje medyczne, a bariera wejścia w nowe usługi jest najniższa. 
Wyświetlanie telewizji, teledysków, przyrody czy bajek dla dzieci 
pozwala przyjemniej spędzić czas w poczekalni, ale z punktu po-
tencjału biznesu stomatologa nie wpływa bezpośrednio na do-
datkowy przychód. Jeżeli posiadasz monitor w poczekalni, skup 
się na prezentacji usług stomatologicznych, zabiegów i produk-
tów. Zaprezentuj nowe możliwości, daj szansę pacjentom na 
zapoznanie się z szerokim wachlarzem możliwości Twojego ga-
binetu. 

2. Za długie filmy. Brak specjalizacji

Aby skutecznie dotrzeć z informacją do pacjentów w poczekal-
ni, powinniśmy daną treść powtórzyć co najmniej 3 razy! Zatem 
średnio, masz do dyspozycji 5 -7 minut na „pętlę” z wszystkimi 
filmami. Dodatkowo zadbaj, aby kontent na telewizorze był dopa-
sowany do specjalizacji w poszczególnych dniach. Np.: w ponie-
działek i czwartek ortodoncja, w środę implantologia i chirurgia,  
w pozostałe dni zachowawcza i estetyka. 

Gabinet stomatologiczny w erze digitalizacji
Praktyczne podpowiedzi i rozwiązania. 

Szymon Ciuraba  



Z INNEJ PERSPEKTYWY

3. Filmy o mnie u mnie

Jeżeli pacjent przyszedł do Twojego gabinetu to „coś” musiało  
o tym zdecydować wcześniej. Może lokalizacja, może uporczywy 
ból, może Twoje działania reklamowe? Jeżeli już się u Ciebie po-
jawił, nie przekonuj go, że Twój gabinet ma nowoczesny wygląd. 
Widzi to na własne oczy. Skup się na tym czego może nie wie-
dzieć: edukacji o usługach i produktach, które prowadzisz. Dodat-
kowo pokaż mu uśmiechniętych i zadowolonych pacjentów „po” 
zabiegu.

4. „Pani doktor” opowiada... 

Nie trać czasu na przekonywanie, że lekarze są ekspertami. Pa-
cjent, który przyszedł, nie założył inaczej. Sprawdź również czy 
dźwięk w telewizorze (o ile filmy są z dźwiękiem) nie zakłócą pracy 
lekarzy i recepcji. Trudno jest utrzymać uwagę pacjenta dłużej niż 
40 sekund (!) jednym filmem. 

5. Pacjent, zabieg, wiertło, krew 

Tego pacjenci boją się najbardziej! Staraj się pokazać usługi najle-
piej na animowanych modelach edukacyjnych. Stworzysz dobry 
grunt pod rozmowę i więcej na tym zyskasz. 

6. Z Internetu – czyli wszędzie

Postacie z bibliotek ogólnodostępnych w Internecie najczęściej 
mają „amerykańskie” rysy twarzy (wystające policzki, wydłużone 
twarze, nienaturalnie białe i duże zęby). Polscy pacjenci nie iden-
tyfikują się z takimi przykładami, a Twoje usługi stracą na wiary-
godności. Warto wiedzieć, że zdjęcia i filmy z tzw. „stocków”,  
w podstawowej cenie nie posiadają licencji na odtwarzanie  
w miejscach publicznych, a zdecydowana większość nie posiada 
zgody na promowanie usług medycznych.

7. Niech się dzieje

Jeden projekt u pacjenta rotuje co 5 – 10 miesięcy. Nie ma potrze-
by zmieniać wszystkiego co miesiąc. Lepiej skupić się na jakości 
tego co pokazujesz. Jeżeli chcesz odświeżać kontent na telewizo-
rze w krótkich okresach, możesz:
• pokazać swój personel w przyjaznej formie (bez wiertła i pa-

cjenta na fotelu)
• zaprezentować swój najnowszy sprzęt
• poinformować o możliwości zapisania na wizytę on-line
• promować kartę stałego pacjent
• przypomnieć pacjentom, o higienizację jamy ustnej

8. Nie mam miejsca na telewizor

Pomyśl o monitorze zamocowanym w pionie. Pamiętaj jednak, że 
taka decyzja będzie wymagała przygotowanie video i zdjęć rów-
nież w wersji pionowej. 

9. Nie mam czasu na dobry marketing, w ogóle 
nie mam czasu... 

Warto pomyśleć o takim rozwiązaniu, które daje możliwość ko-
rzystania z gotowych szablonów, przygotowanych pod stoma-
tologię, pozwala na dodawanie własnych zdjęć i filmów oraz 
posiada szeroką bibliotekę profesjonalnych filmów edukacyjnych. 
Krótkich, treściwych, których efektywność sprawdzono „na pa-
cjentach”. I najlepiej, żeby tym wszystkim można było zarządzać  
z telefonu komórkowego. Siedząc w wygodnym fotelu z kielisz-
kiem czerwonego wina. 

Eminto.pl to kompleksowe rozwiązanie do profesjonalnej komu-
nikacji z pacjentem. Zestaw zawiera micro player, podłączany do 
telewizora oraz aplikację na telefon. Aplikacja umożliwia szeroki 
wybór video edukacyjnego oraz szablonów z możliwością edycji.  
Wszystkie media są przygotowane zarówno w poziomie jak i pio-
nie. Teraz można przetestować usługę przez 15 dni bez żadnych 
zobowiązań i kosztów. 



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 2 (26) 202284

ICX Study Club w Warszawie

P O D  P AT R O N AT E M  P S I





Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 2 (26) 202286



Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XIII nr 2 (26) 2022 87

Nowe Trendy w Implantoprotetyce  
w Warszawie
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Egzamin Master Degree in Oral 
Implantology i Festiwal Kości we 
Wrcławiu
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Dr Frank Maier w Warszawie
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Eksperci Chirurgii 
panel jesienny
Warszawa 2-3.12.2022

Do wyboru 5 profesjonalnych warsztatów  
w jednym miejscu i czasie

dr hab. n med. Piotr Majewski
Zabiegi regeneracji i rekonstrukcji wyrostka  
zębodołowego w implantologii dentystycznej. 

Dr Zbigniew Orzechowski
Samodzielne projektowanie szablonów chirurgicznych. 

Dr Radosław Jadach
Projektowanie płatów, metody, wskazania, przeciwskazania, powikłania. 

Dr Marcel Firlej 
Techniki osteodensyfikacji z użyciem wierteł Densah firmy Versah. 

Dr Mariusz Bołzan 
Rozwiązywanie problemów stomatologii poprzez zarządzanie dziąsłem
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