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IMPLANTOLOGIA  
W PRAKTYCE

Wstęp

Utrata zębów niezależnie od przyczyny, technika ekstrakcji, upływ 
czasu i dobrostan pacjenta ewidentnie wpływają na wolumen 
kości dostępny w chwili planowanej rekonstrukcji utraconego 
uzębienia. W przypadku braków skrzydłowych dodatkowym czyn-
nikiem wpływającym na zakres niezbędnego postępowania są wa-
runki i struktury anatomiczne. W żuchwie istotnym ograniczeniem 
anatomicznym jest otwór bródkowy, kanał nerwu zębodołowego 
dolnego i sam nerw. Uszkodzenie tej struktury podczas leczenia 
chirurgicznego często prowadzi do ubytków funkcji nzd o różnym 
nasileniu i różnej dotkliwości dla pacjenta. Klasycznym rozwiąza-
niem w większości przypadków jest implantacja bez lub z uzupeł-
niającym zabiegiem okołoimplantacyjnej odbudowy niezbędnej 
objętości kości. Istotne z punktu widzenia możliwości odtworzenia 
funkcji narządu żucia są zaniki kości pionowe i poziome części zę-
bodołowej żuchwy. Wachlarz rozwiązań rekonstrukcyjnych przed- 
i okołoimplantacyjnych obejmuje techniki chirurgiczne opierające 
się o rozszczepienie, osseodensyfikacje, GBR, przeszczepy bloków 
kostnych, blaszki m. Khoury, osteogenezę dystrakcyjną, transpo-
zycję/lateralizację nzd i inne. W procesie leczenia wykorzystuje się 
z największą przewidywalnością materiał augmentacyjny kostny 
auto- i allogenny. Dodatkowe wsparcie procesów regeneracyjnych 
kości zapewnia użycie szpiku kostnego autogennego. Konieczną 
angiogenezę, poprawę gojenia tkanek miękkich i komfort poza-
biegowy pacjenta zwiększa zastosowanie CGF lub PRF. W części 
przypadków o zredukowanym wymiarze wertykalnym części zę-
bodołowej żuchwy wykonanie rekonstrukcji utraconego uzębienia 
umożliwia zastosowanie krótkich implantów śródkostnych. Zanik 
znacznego stopnia części zębodołowej żuchwy nie kwalifikuje 
tych pacjentów do zabiegów rekonstrukcji przedimplantacyjnej.  
W takich przypadkach warto rozważyć zastosowanie indywidual-
nego implantu podokostnowego. 

Koncepcja tego rozwiązania jest znana od dziesięcioleci, niemniej 
cyfrowa rewolucja w stomatologii oraz inżynierii medycznej i prze-
mysłowej jednoznacznie uprościła proces planowania, przygo-
towania, wytworzenia indywidualnych wszczepów medycznych. 
Aspekt indywidualności jest tu kluczowy, a stopień dopasowania 
wszczepu do podłoża jest jednym z istotnych czynników wpływa-
jących na powodzenie leczenia. Możliwość zastosowania tytanu do 
produkcji wszczepu daje przy obecnym stanie wiedzy ewidentną 
kompatybilność, niezbędną wytrzymałość mechaniczną, odpor-
ność korozyjną. [1-6]
Przedstawiony zostanie przypadek leczenia z zastosowaniem indy-
widualnych implantów podokostnowych IUXTA 3D (BTK, Włochy). 
Wszczepy wykonane w technologii druku 3D z proszku tytanowe-
go spiekanego laserem (custom-made direct metal laser sintering 
(DMLS) titanium subperiosteal implants). Indywidualny projekt 
wszczepu pozwala na wykorzystanie niemalże każdej istniejącej 
objętości kości do jego osadzenia i umocowania. Precyzyjne pla-
nowanie pozwala bezpiecznie ominąć kanał nerwu zębodołowego 
dolnego. Zastosowany materiał i technologia wykonania umożli-
wiają maksymalne wykorzystanie własności mechanicznych zapro-
jektowanej konstrukcji wszczepu. Specjalnie zaprojektowany profil 
przęseł w minimalnym stopniu oddziałuje na tkanki płatów śluzów-
kowo-okostnowych. Zależnie od preferencji i wskazań klinicznych 
odbudowa protetyczna mocowana jest na filarach umożliwiają-
cych cementownie lub multiunitach przeznaczonych do protetyki 
przykręcanej. W procesie planowania i wykonania indywidualnego 
wszczepu podokostnowego tworzona jest również tymczasowa 
odbudowa protetyczna natychmiastowa, montowana bezpośred-
nio po instalacji wszczepu i obciążona funkcjonalnie w dniu zabie-
gu. [7-12]

Streszczenie

Indywidualny implant podokostnowy jest jednym  
z rozwiązań implantoprotetycznych stosowanych  
u pacjentów ze zredukowanym podłożem kostnym. 
Wybór tego rozwiązania ogranicza zakres stosowania 
zabiegów koniecznych do rekonstrukcji objętości ko-
ści wymaganej dla leczenia klasycznymi wszczepami 
śródkostnymi. Przedstawiono pełny proces planowa-
nia, przygotowania i leczenia implantoprotetyczne-
go obustronnych braków skrzydłowych żuchwy oraz 
wstępną ocenę skuteczności/efektów leczenia z per-
spektywy 30 miesięcy obserwacji. 

Abstract

An individual subperiosteal implant is one of the im-
plant prosthetic solutions used in patients with a re-
duced aveolar bone. The choice of this solution limits 
the scope of procedures necessary to reconstruct the 
bone volume required for treatment with classic intra-
osseous implants. The full process of planning, prepa-
ration and implantoprosthetic treatment of bilateral 
mandibular defects as well as the initial assessment 
of the effectiveness/effects of treatment from the per-
spective of 30 mounths of observation are presented.
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Opis przypadku 

Pacjentka lat 65, wg wywiadu medycznego – zdrowa, leków nie 
przyjmuje, wywiad stomatologiczny: w 3 kwadrancie: brak skrzy-
dłowy 35,36,37. 10 lat wcześniej w tej okolicy przebyła nieudany 
przeszczep bloku kostnego z kresy skośnej zewnętrznej. Po wygo-
jeniu powikłania zaopatrzona protezą szkieletową, jednocześnie 
próbowała szukać rozwiązań implantoprotetycznych, bez powo-
dzenia. W międzyczasie usunięte zostały trzonowce w 4 kwadran-
cie. W chwili zgłoszenia: łuk górny zęby naturalne i zaopatrzenie 
protetyczne klasyczne. Ząb 45 nierokujący utrzymania, cienki 
biotyp dziąsła, w odcinkach skrzydłowych żuchwy jednoznacznie 
zredukowane wymiary wertykalny i horyzontalny, niedostateczna 
strefa dziąsła rogowaciejącego przytwierdzonego. Ocena cbct 
bezzębnych odcinków żuchwy umożliwiła opracowanie propo-
zycji rozwiązania sposobu rekonstrukcji brakującego uzębienia. 
Zaproponowano obustronnie transpozycje NZD z jednoczasową 
implantacją i augmentacją lub odbudowę implantoprotetycz-
ną wspartą na indywidualnych implantach podokostnowych. 
Pacjentka po dotychczasowych doświadczeniach z chirurgią 
implantologiczną zdecydowała się na zabieg najmniej inwazyj-
ny z zaproponowanych – obustronne implanty podokostnowe.  
W etapie przygotowawczym usunięto ząb 45 i wykonano 
obustronne przeszczepy nabłonka i tkanki łącznej (free gingival 
graft - FGG) z podniebienia [13]. 

 

 

Ryc. 1 Widok wewnątrzustny w chwili zgłoszenia
Ryc. 2 Widok wewnątrzustny w chwili zgłoszenia

Ryc. 3 Widok wewnątrzustny w chwili zgłoszenia
Ryc. 4 Widok wewnątrzustny w chwili zgłoszenia
Ryc. 5 FGG po zabiegu, strona L
Ryc. 6 FGG po zabiegu, strona P
Ryc. 7 FGG po wygojeniu i maturacji

ryc. 2

ryc. 1

ryc. 3

ryc. 7

ryc. 4

ryc. 5

ryc. 6
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2 miesiące później przygotowano ustawienie protetyczne braków 
skrzydłowych w formie protezy w   zaplanowanej, ustalonej, pod-
niesionej wysokości zwarcia. Niezbędna procedura przygotowaw-
cza obejmowała wykonanie cbct z protezą (ze znacznikami rtg), 
cbct protezy, skanów protezy i obu łuków zębowych. Pliki .dcm 
i .stl wysłano do producenta wraz z określeniem oczekiwanego 
rozwiązania. Wstępnie przygotowany plan wszczepów podlegał 
akceptacji w aspekcie chirurgicznym i protetycznym. Projekt nie-
znacznie zmodyfikowano zgodnie z sugestiami zespołu leczące-
go, w tej formie został zatwierdzony i skierowany do produkcji. 
Równolegle producent przygotował mosty tymczasowe z PMMA. 
Ryc 8-28

 

 

Ryc. 8 Ustawienie protetyczne ze znacznikami rtg
Ryc. 9 Ustawienie protetyczne ze znacznikami rtg w ustach 
pacjentki
Ryc. 10 Ustawienie protetyczne ze znacznikami rtg w ustach 
pacjentki z kęskiem zgryzowym do wykonania badania cbct

Ryc. 11 Pozycjonowanie ustawienie protetycznego ze znacz-
nikami rtg w aparacie CBCT
Ryc. 12 Rekonstrukcja panoramiczna z cbct ustawienia prote-
tycznego ze znacznikami rtg
Ryc. 13 Rekonstrukcja pseudo 3D ustawienia protetycznego 
ze znacznikami rtg – strona P
Ryc. 14 Rekonstrukcja pseudo 3D ustawienia protetycznego 
ze znacznikami rtg – strona L
Ryc. 15 Rekonstrukcja pseudo 3D ustawienia protetycznego 
ze znacznikami rtg

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 10

ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14
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Ryc. 18 projekt indywidualnego implantu podokostnowego 
IUXTA 3D
Ryc. 19 Projekt lokalizacji i osie śrub mocujących
Ryc. 20 Lokalizacja śrub mocujących indywidualny implant 
podokostnowy P względem pęczka naczyniowo-nerwowego

Ryc. 16 projekt indywidualnego implantu podokostnowego 
IUXTA 3D – strona P
Ryc. 17 projekt indywidualnego implantu podokostnowego 
IUXTA 3D – strona L

ryc. 16

ryc. 17

ryc. 18

ryc. 19

ryc. 20
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Ryc. 21 Przekroje transsekalne w płaszczyźnie śrub mocujących
Ryc. 22 Przekroje transsekalne w płaszczyźnie śrub mocujących
Ryc. 23 Przekroje transsekalne w płaszczyźnie śrub mocujących
Ryc. 24 Przekroje transsekalne w płaszczyźnie śrub mocujących

Ryc. 25 Sterylne implanty IUXTA 3D przygotowane do zabiegu 
wszczepienia
Ryc. 26 Tuleje mocujące i i mosty tymczasowe 
Ryc. 27 Symulacja wszczepu i mostu tymczasowego na wy-
drukowanym modelu żuchwy, strona P
Ryc. 28 Symulacja wszczepu i mostu tymczasowego na wy-
drukowanym modelu żuchwy, strona L

ryc. 21 ryc. 22

ryc. 23 ryc. 24

ryc. 25

ryc. 26

ryc. 27

ryc. 28
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Przed zabiegiem na zębach żuchwy osadzono tymczasowe uzu-
pełnienie protetyczne w zaplanowanej wysokości zwarcia.
Zabieg chirurgiczny wykonano w osłonie antybiotykowej Amo-
ksiklav 625 co 8 godz. 2 dawki przed zabiegiem. W gabinecie: 
płukanie jamy ustnej przed zabiegiem 0,12% chlorheksydyną, 
dezynfekcja skóry twarzy i okolicy podżuchwowej, w znieczuleniu 
nasiękowym Citocartin 100 (Molteni, Włochy) wykonano cięcie 
na szczycie wyrostka i pionowe mezjalnie. Płaty pełnej grubości 
wypreparowano w niezbędnym zakresie, wstępnie przymierzo-
no wszczepy, potwierdzono pasywne przyleganie implantów  
i dopasowanie mostów protetycznych. Wszczepy umocowano 
śrubami do osteosyntezy śr. 2mm, długości 6 i 8mm. oraz pokry-
to 2 matrycami stężonych czynników wzrostu przygotowanych 
z krwi obwodowej (CGF-Concetrated Growth Factors) po każdej 
ze stron, płaty zaszyto szwami pojedynczymi Glycolon 4/0 (Resor-
ba, Niemcy). Tymczasowe mosty wykonane z PMMA założono na 
multiunitach, sprawdzono dopasowanie w zgryzie. Kontrola rtg 
wykonanego zabiegu. Po zabiegu przypomniano pacjentce za-
lecenia obejmujące: kontynuację antybiotyku przez 7 dni, przez 
pierwsze 3 doby schładzanie tkanek operowanych maską twarzo-
wą Hilotherm (Niemcy), przeciwbólowo ketoprofen 100mg/daw-
kę, chemiczną kontrolę płytki nazębnej roztworem chlorheksydy-
ny (Alfa-implant, Atos, Polska) przez 14 dni i szczotkowanie pastą  
z chlorheksydyną (1 tuba Elgydium anti-plaque, Pierre Fabre, Fran-
cja). Badanie kontrolne w 5. dobie – dyskretny obrzęk obu policz-
ków, bez skarg ze strony pacjentki, dolegliwości bólowe mierne 
przez 2 doby, później bez skarg. Szwy zdjęto w 12. dobie. 
Ryc 29-37

 

 

Ryc. 29 implant IUXTA 3D po zamocowaniu – strona P
Ryc. 30 implant IUXTA 3D po zamocowaniu – strona L

Ryc. 31 implant IUXTA 3D pokryty matrycą CGF
Ryc. 32 Po zakończonym zabiegu
Ryc. 33 Po zakończonym zabiegu, kontrola rtg – rekonstrukcja 
panoramiczna z CBCT

ryc. 30

ryc. 29

ryc. 32

ryc. 31

ryc. 33
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Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Wizyty kontrolne po 1, 
3, 6 miesiącach. Zalecana domowa higienizacja opiera się na 
szczotkowaniu i oczyszczaniu międzyzębowych przestrzeni oraz 
powierzchni dodziąsłowej mostów i filarów wszczepów nitką  
z twardym końcem do czyszczenia pod mostem. Po 6 miesiącach 
korony i licówki na zębach żuchwy i mosty tymczasowe zmienio-
no na długoczasowe cerkonowe licowane ceramiką.
Ryc. 38-46

 

 

Ryc. 34 Po zakończonym zabiegu, kontrola rtg – przekrój trans-
sekalny z CBCT – bezpieczne zlokalizowanie śrub mocujących 
względem kanału NZD
Ryc. 35 Rekonstrukcja pseudo 3D po instalacji wszczepu – 
strona P

Ryc. 36 Rekonstrukcja pseudo 3D po instalacji wszczepu – 
strona L
Ryc. 37 Widok okluzyjny mostów tymczasowych w dniu zdję-
cia szwów

ryc. 34

ryc. 35

ryc. 36

ryc. 37
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Ryc. 38 Kontrola rtg – rekonstrukcja panoramiczna z CBCT- 
przed wyciskami do pracy długoczasowej
Ryc. 39 Widok filarów przed montażem docelowej pracy pro-
tetycznej
Ryc. 40 Widok okluzyjny filarów przed montażem docelowej 
pracy protetycznej
Ryc. 41 Praca protetyczna długoczasowa

Ryc. 42 Praca protetyczna długoczasowa
Ryc. 43 Praca protetyczna długoczasowa
Ryc. 44 Praca protetyczna długoczasowa - 30 m-cy od implan-
tacji
Ryc. 45 Praca protetyczna długoczasowa - 30 m-cy od implan-
tacji
Ryc. 46 Kontrola rtg – pantomogram - 30 m-cy od implantacji

ryc. 41

ryc. 46

ryc. 45

ryc. 44

ryc. 43

ryc. 42

ryc. 40

ryc. 39

ryc. 38
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Stosowany od wielu lat protokół wizyt kontrolnych po leczeniu 
implantoprotetycznym w pierwszych 2 latach co 3 miesiące obej-
muje między innymi: wywiad, ocenę stanu pracy protetycznej, 
przyzębia, higienę, kontrolę/korektę zwarcia. Kontrola rtg wykony-
wana jest co 12 miesięcy. Po 24 miesiącach użytkowania wszcze-
pów i mostów przy braku dodatkowych wskazań lub czynników 
ryzyka wizyty kontrolne ustalane są co 6 miesięcy, a w razie po-
trzeby na żądanie pacjenta. W przedstawionym przypadku wizyty 
kontrolne i obserwacja przeprowadzonego leczenia w okresie 30 
miesięcy nie ujawniły jakiegokolwiek problemu w utrzymaniu hi-
gieny i funkcjonowaniu pracy protetycznej, wymagały dyskretnej 
korekty zwarcia związanej z naturalnym zużyciem.

Dyskusja i wnioski

Indywidualny implant podokostnowy jest jednym z rozwiązań 
implantoprotetycznych stosowanym u pacjentów ze zreduko-
wanym podłożem kostnym. Wybór tego rozwiązania ogranicza 
zakres stosowania zabiegów koniecznych do rekonstrukcji ob-
jętości kości niezbędnej dla leczenia klasycznymi wszczepami 
śródkostnymi. Do przeprowadzenia leczenia z wykorzystaniem 
IUXTA 3D konieczne jest szczegółowe zaplanowanie oraz przygo-
towanie protetyczne i tylko jeden zabieg chirurgiczny (jeśli nie ma 
konieczności korekty warunków dziąsłowych). Ograniczenie pro-
cedur chirurgicznych do absolutnego minimum, funkcjonalność 
z obciążeniem natychmiastowym i względnie łatwa możliwość 
utrzymania higieny są zaletami wskazywanymi przez pacjentów 
użytkujących uzupełnienia implantoprotetyczne. Literatura i ob-
serwacje własne z perspektywy 30 miesięcy potwierdzają powo-
dzenie i skuteczność leczenia opartego na indywidualnych im-
plantach podokostnowych w żuchwie.
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