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Leczenie implantoprotetyczne pacjenta 
urazowego w wykorzystaniem implantacji 
natychmiastowej z jednoczesną odbudową 
w strefie estetycznej

Implant treatment in a patient after dental 
trauma using immediate implantation with 
immediate restoration in the aesthetic zone



IMPLANTOLOGIA 
NATYCHMIASTOWA

Wstęp

Urazy zębów i części twarzowej czaszki są nierozerwalnie związane 
z życiem człowieka. Wynika to z naszej aktywności, szybkiego tem-
pa życia, uprawiania sportów, korzystania ze środków komunikacji, 
życia towarzyskiego czy w ostateczności będące wynikiem prze-
stępstw [1]. Stanowią duże wyzwanie dla stomatologii, ponieważ 
wymagają wnikliwej, kompleksowej diagnostyki oraz podejmowa-
nia trudnych i szybkich decyzji terapeutycznych mających na celu 
szybkie, trwałe oraz najmniej obciążające pacjenta usunięcie, czy 
zminimalizowanie skutków urazu według maksymy restitutio ad 
integrum. W medycynie ratunkowej panuje pojęcie złotej godziny, 
w ciągu której uraz powinien być zdiagnozowany i zaopatrzony [2]. 

Kolejnym problemem w przypadku urazu uzębienia jest aspekt 
psychologiczny związany z jego brakiem. Im bardziej widoczny dla 
innych jest brak zębowy, w tym gorszym stanie psychologicznym 
jest pacjent [3,4]. Bardzo często z pacjentem jest utrudniony kon-
takt, trudno mu podjąć decyzję, mamy wrażenie, że nie rozumie 
planu leczenia niejednokrotnie rozbudowanego o wiele etapów  
i liczne procedury.  Naszym celem powinno być jak najszybsze za-
opatrzenie braku uzębienia w postaci uzupełnienia tymczasowego 
a następnie przedstawienie zaopatrzonemu pacjentowi opcje te-
rapeutyczne. 

Streszczenie

 Stomatologia w dzisiejszych czasach dąży do uzyska-
nia jak najlepszego efektu terapeutycznego przy jed-
noczesnym zmniejszaniu ilości niezbędnych etapów 
i procedur i w jak najkrótszym czasie. Szczególnym 
wyzwaniem jest utrata uzębienia w odcinku este-
tycznym, gdzie ważna jest odpowiednia umiejętność 
zarządzania dostępnymi tkankami, aby zapewnić pa-
cjentowi optymalny efekt nie tylko funkcjonalny, ale 
także estetyczny. Coraz bardziej popularnym i jedno-
cześnie przewidywalnym rozwiązaniem jest implanta-
cja natychmiastowa, która przy właściwej odbudowie 
natychmiastowej okazuje się być kluczem do sukcesu 
leczniczego. W niniejszym artykule przedstawiamy 
pacjenta, który w wyniku urazu stracił koronę zęba 
siecznego szczęki. Ukazano proces diagnostyczny oraz 
przebieg leczenia, dzięki któremu Pacjentowi przy-
wrócono uśmiech.

Abstract

Nowadays, dentistry strives to achieve the best thera-
peutic effect while reducing the number of necessary 
steps and procedures in the shortest possible time. A 
particular challenge is the loss of dentition in the aes-
thetic area, where the appropriate ability to manage 
the available tissues is important to ensure the patient 
an optimal effect- both functional and aesthetic. An in-
creasingly popular and predictable solution is imme-
diate implantation, which, with the right immediate 
load, turns out to be the key to therapeutic success. In 
this article, we present a patient who lost the crown 
of the maxillary incisor due to an injury. The diagnos-
tic process and the course of treatment were shown, 
through which the patient was restored to smile.
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Opis przypadku

Pacjent zgłosił się do praktyki podając jako przyczynę upadek na 
rowerze. Uraz w dniu wczorajszym, przytomności nie stracił, nie 
korzystał z pomocy medycznej.  Zebrano wywiad medyczny, wy-
konano dokumentację fotograficzną i radiologiczną w postaci 
OPG i CBCT.

Widok wewnątrzustny pokazuje korzeń zęba 21 po leczeniu en-
dodontycznym z niewielką ilością tkanek zęba w obrębie korony 
klinicznej, stanowiących obręcz niezbędną do wykonania przewi-
dywalnego i stabilnego leczenia protetycznego. 
 

Widok od strony okluzyjnej ukazuje brak obręczy od strony pod-
niebiennej i międzyzębowej. Stwierdzono bardzo dobre warunki 
miejscowe do przeprowadzenia procedury implantacji natych-
miastowej: gruby fenotyp tkanek miękkich, brak zapalenia w obrę-
bie dziąsła brzeżnego, duża ilość kości apikalnej, szeroki wyrostek 
zębodołowy szczęki oraz zadowalający stan higieny jamy ustnej. 
Zaplanowano leczenie implantoprotetyczne zęba 21 – implanta-
cję natychmiastową z jednoczasowym obciążeniem niefunkcjo-
nalnym jako etap I. Po upływie 3 miesięcy wykonanie ostatecznej 
korony pełnokonturowej cyrkonowej hybrydowej na bazie tyta-
nowej z przekierowaniem w pełni cyfrowym protokole. Uzyskano 
akceptację planu leczenia i przystąpiono do zabiegu.

Znieczulenie nasiękowe Dentokainą-  na zdjęciu widoczny stan 
po nacięciu skalpelem włókien ozębnej. Następnym etapem bę-
dzie delikatne wyważanie korzenia z zastosowaniem luxatora. Jest 
to kluczowy etap zabiegu, ponieważ ząb powinien być usunięty 
możliwie jak najbardziej  minimalnie inwazyjnie z zachowaniem 
całej architektury zębodołu.

 Ryc. 1 OPG
Ryc. 2 CBCT
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W trakcie delikatnej pracy luxatorem doszło do komplikacji – 
odłamania korony klinicznej zęba 22. Przypadek ten uwidacznia 
trudności w diagnozowaniu pacjentów urazowych, ponieważ 
zważając na obraz OPG czy CBCT jak i badanie kliniczne, nie spo-
dziewano się złamania w zakresie zęba 22.  Pacjent został poin-
formowany o zaistniałej sytuacji i konieczności wprowadzenia 
kolejnego implantu

Wprowadzono implant w pozycji 21, uwzględniając rekomenda-
cję odnośnie pozycjonowania implantu 3D. Implant prowadzony 
podniebiennie i subkrestalnie, zapewniając odpowiednią ilość 
miejsca do wytworzenia prawidłowego profilu wyłaniania korony 
osadzonej na implancie.

Przestrzeń GAP wypełniona kością allogenną kortykalno-gąbcza-
stą drobno mieloną mającą na celu utrzymanie przestrzeni dla 
tkanek miękkich i uzyskanie odpowiedniego profilu wyłaniania 
korony protetycznej.

Zębodół został uszczelniony A-PRF ze śrubą gojącą systemową. 
Na zdjęciu widoczny zębodół 22 po minimalnie inwazyjnie usu-
niętym korzeniu. Uwagę zwraca stan tkanek miękkich po ekstrakcji 

korzeni – brak widocznej traumatyzacji tkanek zachowany prze-
bieg girlandy dziąsłowej i brodawek międzyzębowych. Widoczna 
osteotomia w zębodole 22.

Usunięty minimalnie inwazyjnie korzeń 22.  Na zdjęciu widoczna 
korona i korzeń zęba 22.

Wprowadzono implant w pozycji 22, uzyskując stabilizację 50 
Ncm w obu implantach. W przypadku odciążenia natychmiasto-
wego wskazane jest uzyskanie dużych wartości stabilizacji pier-
wotnej. 

Do implantów przykręcono skan body i wykonano protokół ska-
nowania wewnątrzustnego. Na czas wykonania koron tymczaso-
wych zębodoły zaopatrzono A-PRF i śrubami systemowymi. 
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Po zakończonym skanowaniu przykręcono śruby gojące systemo-
we w celu podparcia tkanek miękkich do czasu wykonania koron 
PMMA. Ważne jest, aby stosować odpowiedniej średnicy i wyso-
kości śruby gojące tak, aby podpierały tkanki miękkie.

Dyskusja

Implantacja natychmiastowa jest specyficznym rodzajem implan-
tacji, ponieważ dysponujemy ograniczonym podłożem kostnym 
ze zmienną gęstością kości, ograniczonym widokiem a z drugiej 
strony powinniśmy uzyskać wysokie wartości stabilizacji pierwot-
nej. Często ostateczna pozycja implantu nie jest idealna. Rozwią-
zaniem bardzo często stosowanym jest możliwość skorzystania  
z przekierowania, które umożliwia nam wykonanie pracy przykrę-
canej.

Projektując uzupełnienie tymczasowe niefunkcjonalne należy 
zwrócić uwagę na brak kontaktów z uzębieniem pacjenta oraz 
całkowite wyłączenie z okluzji włącznie z prowadzeniem siecz-
nym i kłowym. Uzupełnienie powinno być bowiem w całkowitej 
dyskluzji [5]. Jest to bardzo istotne, ponieważ mikroruchy mogą 
być przyczyną niepowodzenia w osteointegracji implantu.  

Widoczne przekierowanie kanału. 

Widoczny brak kontaktu z zębami sąsiadującymi. Praca tymcza-
sowa zblokowana zapewniająca większą stabilizację implantów. 
Przy odbudowie natychmiastowej zawsze łączymy sąsiadujące 
implanty w jedną strukturę, ponieważ zwiększa nam to stabiliza-
cję implantów. 

Most PMMA wsparty na 2 implantach.

 Ryc. 14 OPG kontrolne po implantacji.
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Widok po 3 miesiącach po odkręceniu mostu PMMA. Wykonano 
skanowanie wewnątrzustne. Widoczny zadowalający stan tkanek 
miękkich i zachowaną objętość wyrostka zębodołowego szczęki 
w wymiarze wargowo – podniebiennym.

Zachowany zbliżony do stanu wyjściowego przebieg girlandy 
dziąsłowej.

Widok pracy ostatecznej na modelu drukowanym pojedynczych 
koron pełnokonturowych cyrkonowych z charakteryzacją po-
wierzchowną. 

Praca ostateczna w ustach.

 Widok od strony okluzyjnej.

Podsumowanie

Implantologia stomatologiczna jest dynamicznie rozwijającą się 
dziedziną stomatologii i rokrocznie zyskuje nowych zwolenników. 
Na przestrzeni lat możemy zaobserwować nieustanne zmiany  
w koncepcjach implantologicznych. To co kiedyś było nie do po-
myślenia, dzisiaj staje się standardową procedurą, jednak zmiany 
koncepcji implantologicznych wywołują burzliwe dyskusje i wy-
magają długiego upływu czasu zanim zostaną zaakceptowane 
przez większość środowiska. W początkowych fazach rozwoju im-
plantologii implantacja natychmiastowa czy gojenie otwarte były 
przeciwwskazane i teoretycznie skazane na niepowodzenie, nie 
mówiąc o natychmiastowym obciążeniu. Na szczęście w nauce 
i praktyce klinicznej dzięki wnikliwym obserwacjom, analizowaniu 
przypadków, odkrywane są nowe możliwości i drogi rozwoju im-
plantologii. Myślę, że w czasach obecnych tą nową możliwością 
jest właśnie implantacja natychmiastowa z jednoczesną odbudo-
wą, które powodują znaczne skrócenie czasu leczenia pacjenta, 
zmniejszają do minimum postępowanie chirurgiczne i pozwalają 
osiągnąć lepsze efekty estetyczne w porównaniu do postępowa-
nia odroczonego [6-8].
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