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IMPLANTOLOGIA 
NATYCHMIASTOWA

Wstęp

Wraz z rozwojem społeczeństwa, technologii i pojawiających się 
nowych możliwości rosną równolegle oczekiwania naszych pa-
cjentów dotyczące sposobów leczenia oraz prowadzenia terapii 
stomatologicznej. Objawia się to nie tylko w większej dostępno-
ści leczenia implantologicznego dla coraz szerszej grupy pacjen-
tów, ale również w chęci skrócenia postępowania leczniczego 
oraz ograniczenia okresu funkcjonowania z brakami zębowymi. 
Znamienny jest fakt, że zgłaszający się do nas pacjenci prezentu-
ją nierzadko zaawansowany stopień destrukcji uzębienia, na który 
wpływają lata zaniedbań, jednak efekt zaproponowanej przez le-
karza stomatologa terapii ma pojawić się jak najszybciej, jeśli nie 
natychmiast. Oczywiście nie u każdego pacjenta zgłaszającego się 

Streszczenie

W dzisiejszych czasach nasi pacjenci zazwyczaj oczekują od 
nas, aby prowadzone leczenie odbywało się w maksymalnie 
krótkim czasie i było ograniczone do absolutnie niezbęd-
nej ilości wizyt, nawet jeżeli stopień zaniedbania uzębienia 
wskazywałby na konieczność zaawansowanego i długocza-
sowego postepowania. Równocześnie obecne nierokujące 
uzębienie resztkowe jest przyczyną znacznych ubytków es-
tetycznych I funkcjonalnych, zazwyczaj z towarzyszącymi 
zaburzeniami ze strony stawów skroniowo-żuchwowych.
Implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciąże-
niem funkcjonalnym jest uznaną i sprawdzoną metodą lecz-
niczą. Kluczowe znaczenie w takiej metodzie postępowania 
ma odpowiednie planowanie przedzabiegowe, obejmujące 
swym zakresem przywrócenie właściwych relacji anato-
miczno-funkcjonalnych w ujęciu zewnątrz- i wewnątrzust-
nym, biorąc pod uwagę oczekiwania pacjenta równocześnie 
z poszanowaniem zasad biologii oraz fizjologii narządu żucia 
i układu stomatognatycznego.
W związku z tym, że proces planowania odbywa się w warun-
kach uzębienia resztkowego, a w trakcie zabiegu usuwane są 
zęby mogące stanowić punkt odniesienia śródzabiegowego, 
istotne jest, aby w okresie przedzabiegowym przygotować 
środowisko pozwalające w jak najlepszym stopniu przenieść 
zaplanowaną pozycję wszczepów oraz zaakceptowane przez 
pacjenta uzupełnienie implantoprotetyczne. Praca prote-
tyczna – most tymczasowy z frezowanego PMMA – wzmoc-
niony jest podbudową tytanową spawaną śródzabiegowo 
w technologii Weld-One zapewniającą pasywną konstruk-
cję szynującą wprowadzone implanty. Szalenie ważną rolę  
w procesie planowania odgrywa ścisła współpraca z techni-
kiem protetykiem, który w środowisku CAD/CAM jest w sta-
nie wraz z lekarzem prowadzącym zaprojektować i przygoto-
wać postępowanie zabiegowe odwzorowujące zaplanowane 
postępowanie.
W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku oma-
wiający sposób leczenia z zastosowaniem nawigowanego 
postępowania chirurgicznego, implantacji natychmiastowej 
przy użyciu implantów OmniTaper Dentsply Sirona®, na-
tychmiastowego uzupełnienia protetycznego funkcjonalne-
go opierającego się na konstrukcji wykonanej w technologii 
Weld-One. 

z poważnymi brakami zębowymi lub zaawansowaną destrukcją 
uzębienia stan ten wynika bezpośrednio z zaniedbania lub braku 
świadomości konieczności podejmowania leczenia stomatologicz-
nego. Jest grupa pacjentów obciążona chorobami ogólnoustrojo-
wymi, osoby po urazach, chorzy z obciążeniami uwarunkowanymi 
np. genetycznie, u których stan uzębienia pomimo wysiłków ze 
strony samego zainteresowanego, jak i lekarza nie napawa optymi-
zmem. Jedną z możliwych terapii leczenia po omówieniu z pacjen-
tem możliwie wielu alternatyw jest sanacja jamy ustnej połączona  
z jednoczasową implantacją i natychmiastowym obciążeniem 
funkcjonalnym. Poniżej opisano protokół zaopatrzenia protetycz-
nego pacjenta z uwzględnieniem planowania przedzabiegowego. 
[1, 2]

Abstract

Our patients usually expect from us that the treatment 
should take place in the shortest possible time and be lim-
ited to the absolutely necessary number of visits, even if the 
degree of neglected teeth indicates the need for advanced 
and long-term treatment. At the same time, the present 
non-prognostic residual dentition is the cause of significant 
aesthetic and functional defects, usually accompanied by 
temporomandibular joint disorders.
Immediate implantation with immediate functional loading 
is a recognized and proven therapeutic method. Appropriate 
pre-procedural planning is of key importance in this method 
of treatment, including the restoration of proper anatomical 
and functional relationships in extra- and intra-oral terms, 
considering the patient's expectations while respecting the 
principles of biology and physiology of the masticatory sys-
tem and the stomatognathic system.
Due to the fact that the planning process takes place in the 
conditions of residual dentition, and during the procedure 
teeth that may be a reference point are removed, it is impor-
tant to prepare an environment in the pre-operative period 
that would allow the planned position of the implants and 
the implant-prosthetic supplement accepted by the patient 
to be transferred in the best possible way. The prosthetic 
restoration - a temporary bridge made of milled PMMA - is 
reinforced with a titanium foundation welded during the 
procedure in the Weld-One technology, ensuring a passive 
structure that splints the inserted implants. An extremely 
important role in the planning process is played by close co-
operation with a prosthetic technician who, in the CAD/CAM 
environment, is able to design and prepare a treatment pro-
cedure that reflects the planned procedure, together with 
the dentist.
The article below presents a case report discussing the 
method of treatment with the use of a guided surgical pro-
cedure, immediate implantation with OmniTaper Dentsply 
Sirona®, immediate functional prosthetic restoration based 
on a construction made in the Weld-One technology.
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Opis przypadku

Pacjent lat 53 zgłosił się celem uzupełnienia protetycznego i im-
plantoprotetycznego w szczęce i żuchwie. W badaniu klinicznym 
i radiologicznym stwierdzono występowanie mnogich braków 
zębowych, wątpliwej jakości uzupełnienia protetyczne, rucho-
mość zębów w szczęce, starcie patologiczne zębów w szczęce  
i żuchwie wynikające z braku bocznych stref podparcia oraz nie-
zbalansowanego zwarcia. W wywiadzie pacjent podał przebyte 
leczenie implantologiczne po stronie prawej w żuchwie oraz 
próbę odbudowy tkanki kostnej w III kwadrancie, która zakończy-
ła się niepowodzeniem. W jej wyniku doszło nie tylko do odrzutu 
augmentowanego materiału, ale także spowodowało poważny 
zanik kości w części dystalnej zęba 33. Pacjent jest osobą palącą, 
aktywną zawodowo na eksponowanym stanowisku wymagają-
cym częstych wyjazdów służbowych, niemogącą pozwolić sobie 
na funkcjonowanie w ruchomym uzupełnieniu tymczasowym. 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki socjologiczne, chęć ogra-
niczenia do minimum interwencji stomatologicznych oraz stan 
uzębienia zaproponowano pacjentowi rozwiązanie implantolo-
giczne w szczęce wiążące się w koniecznością usunięcia zębów  
w górnym łuku. W przypadku żuchwy braki po stronie lewej zosta-
ną uzupełnione za pomocą wszczepów stomatologicznych.
Plan leczenia został z pacjentem dokładnie omówiony, przedsta-
wiono także alternatywne propozycje leczenia protetycznego. 
Pacjent świadomie zdecydował się na opisany poniżej tryb postę-
powania terapeutycznego.
Ze względu na relatywnie dużą pneumatyzację zatoki szczęko-
wej lewej oraz zanik na szerokość części wyrostka zębodołowe-
go szczęki w okolicy zębów przedtrzonowych zdecydowano, 
aby odstąpić od klasycznej metody wykonania uzupełnienia im-
plantoprotetycznego na czterech wszczepach. W związku z tym,  
w pierwszym etapie przeprowadzono zabieg podniesienia dna 
zatoki szczękowej jako etap przygotowujący do dalszych proce-
dur (Ryc. 1). 

Po etapie wgajania się augmentatu rozpoczęto etap diagnostycz-
ny. Po deprogramacji pacjenta przeprowadzono rejestrację zwar-
cia w centralnej relacji (CR) głów żuchwy w dołach stawowych. 
Od tej pory postepowanie terapeutyczne było oparte o tę war-
tość kliniczną. 
We współpracy z laboratorium protetycznym przeprowadzono 
cyfrowe projektowanie uśmiechu, biorąc pod uwagę ogólnie 
przyjęte we współczesnej stomatologii wartości estetyczne. Wy-
konano również modelowanie cyfrowe uzębienia przeciwstaw-

nego celem uzyskania zbalansowanego zwarcia. Przed zabiegiem 
uzębienie dolne zostało odbudowane do docelowych wartości 
w technologii flow-injection-technique i poddane skanowaniu, 
celem zobrazowania faktycznie uzyskanych powierzchni oklu-
zyjnych zębów dolnych.  Uzyskane w ten sposób skany zostały 
wgrane do projektu i wzięte pod uwagę przy finalnym frezowaniu 
powierzchni okluzyjnych uzupełnienia implantoprotetycznego 
szczęki. Tak przygotowany pacjent został poddany zabiegowi chi-
rurgicznemu. Zabieg przeprowadzono w osłonie antybiotykowej, 
po podaniu przedzabiegowo NLPZ oraz leku z grupy hemosta-
tycznych.  
Zabieg rozpoczęto od umieszczenia szablonu opierającego się na 
zębach własnych, który posłużył do umieszczenia pinów stabilizu-
jących (Ryc. 2). 

Każdy kolejny szablon wykorzystywał jednoimienną pozycję pi-
nów, dzięki czemu można było w sposób precyzyjny spozycjono-
wać wprowadzane implanty zgodnie z ich zaplanowaną przedza-
biegowo lokalizacją. Ponadto sródzabiegowo pozostawiono ząb 
w pozycji 17, który dodatkowo weryfikował pozycję kolejnych sza-
blonów. Zęby zostały usunięte w sposób minimalnie inwazyjny. 
Dzięki wcześniej przeprowadzonemu planowaniu, było wiado-
mo, że nie będzie konieczności redukcji tkanki kostnej celem uzy-
skania odpowiedniej przestrzeni pomiędzy platformą implantu  
i częścią przyszyjkową uzupełnienia implantoprotetycznego [7,8] 
Usunięte zęby zostały oczyszczone i poddane procesowaniu ce-
lem uzyskania macierzy szkliwno-zębinowej, którą w kolejnych 
etapach zabiegu wykorzystano jako autogenny materiał kościo-
zastęczy, pozwalający docelowo zachować odpowiedni obrys 
zębodołów poekstrakcyjnych [9]. Następnie osadzono szablon 
służący do nawigowanej implantacji (Ryc. 3). 
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Wykorzystując dedykowaną kasetę chirurgiczną przygotowano 
łoża kostne. Wprowadzono implanty OmniTaper Dentsply Siro-
na®, których stabilizacja mieściła się w wartościach 30-40Ncm 
(Ryc. 4, Ryc. 5). 

Gdyby stabilizacja pierwotna któregoś z wszczepów byłaby niż-
sza, nie stanowiłaby ona przeciwwskazania do jego wykorzystania 
i włączenia do pracy natychmiastowej (Ryc. 6) [5]. 

Na wprowadzone implanty założono komponenty implantopro-
tetyczne w postaci multibase’ów (Ryc. 7). 

Osadzono je z dedykowaną siłą, następie założono tuleje do spa-
wania (Ryc. 8). 

Po dogięciu drutu tytanowego o średnicy 2mm zgodnie z pozycją 
elementów protetycznych zespawano go, tworząc pasywną kon-
strukcję szynującą wprowadzone implanty (Ryc. 9).

Wartości prądu (napięcie, natężenie, opór) nie powodują lokal-
nego przegrzewania się komponentów, co mogłoby upośledzić 
lub całkowicie zaburzyć proces wgajania się implantu (4). Belka po 
zespawaniu wewnątrzustnym została zdemontowana i ponownie 
założona na elementy implantoprotetyczne i poddana procesowi 
pasywacji, aby uzyskać absolutną pewność, co do jej beznapię-
ciowego osadzenia. W kolejnym etapie belkę oraz wewnętrzną 
powierzchnię uzupełnienia implantoprotetycznego typu shell 
wypiaskowano tlenkiem glinu o frakcji 90µm (Ryc. 10). 
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Belka została pokryta opakerową warstwą kompozytu, celem 
uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Tak przygotowaną 
belkę osadzono ponownie w ustach pacjenta, odizolowując ją od 
środowiska jamy ustnej za pomocą koferdamu (Ryc. 11). 

co pozwoliło w znacznym stopniu ograniczyć możliwość wpływu 
śliny oraz wynaczynionej krwi na sklejenie belki z pracą tymczaso-
wą (Ryc. 12). 

Po osadzeniu pracy protetycznej w jamie ustnej z wykorzystaniem 
pinów stabilizujących, w docelowej pozycji została ona zespolona 
wewnątrzustnie z belką (Ryc. 13). 

Następnie belka z zacementowanym uzupełnieniem protetycz-
nym została odkręcona i przeprowadzono ostateczne zatopienie 
konstrukcji belki w obrysie mostu tymczasowego (Ryc. 14). 

Po odcięciu ramion stabilizujących oraz nadaniu części doślu-
zówkowej kształtu owalnego, uzupełnienie protetyczne zostało 
dokładnie wypolerowane i osadzone w ustach pacjenta. Śruby 
mocujące przykręcono z dedykowaną siłą (Ryc. 15). 

Wykonano kontrolę i korektę zwarcia. Pacjent opuścił gabinet  
w docelowym uzupełnieniu protetycznym (Ryc. 16). 
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Po tygodniu pacjent zgłosił się na kontrolę, celem usunięcia 
szwów oraz dopracowania relacji zwarciowej. Kolejna kontrola 
odbyła się po miesiącu (Ryc 17). 

W trakcie tej wizyty przeprowadzono badanie radiologiczne wyka-
zujące niezaburzony przebieg wgajania się wszczepów. Obecnie 
pacjent funkcjonuje w opisywanym uzupełnieniu tymczasowym, 
które jest określane jako długoczasowe. W okresie do 24 miesięcy 
od momentu zabiegu zostanie ono wymienione na uzupełnienie 
docelowe. Równolegle w tym okresie pacjent zostanie poddany 
rehabilitacji implantoprotetycznej w III kwadrancie celem uzyska-
nia zbalansowanych warunków okluzyjnych. 

Dyskusja

Diagnostyka	przedzabiegowa,	postępowanie	laboratoryjne
Zastosowanie nawigacji komputerowej w dzisiejszej stomatolo-
gii daje użytkownikom wiele korzyści. Słowem kluczem jest tutaj 
planowanie, ponieważ ono determinuje sposób postepowania 
śródzabiegowego [2]. Dzięki wykorzystaniu szablonów chirurgicz-
nych w trakcie zabiegu operator ma pewność, że realizuje leczenie 
zgodnie z uprzednio zaplanowaną koncepcją. Pisząc „planowa-
nie” autorzy mają na myśli optymalną pozycję implantów, biorąc 
pod uwagę nie tylko struktury anatomiczne, ale przede wszystkim 
przyszłe uzupełnianie protetyczne, które pełni nadrzędną rolę  
w stosunku do spozycjonowania wszczepów stomatologicz-
nych. Innymi korzyściami płynącymi z wykorzystania szablonów 
chirurgicznych są: skrócenie czasu pracy przy fotelu, zmniejsze-
nie ilości powikłań oraz przewidywalność. Właśnie ta przewidy-
walność umożliwia przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych  

z zastosowaniem natychmiastowego obciążenia funkcjonalnego 
i rehabilitację implantoprotetyczną pacjenta w ramach jednego 
posiedzenia klinicznego.

Workflow

1.	Cyfrowy	Wax-Up:	Exocad	–	SmileCreator
Planowanie zabiegu rozpoczyna się od wykonania cyfrowego wa-
x-up'u (Ryc. 18). 

U uprzednio zdeprogramowanego pacjenta za pomocą aparatu 
Koisa wykonywane są skany wewnątrzustne, rejestrowana jest 
relacja centralna oraz dokumentacja fotograficzna. Uzyskane 
dane wraz z płytką DFA przekazywane są do laboratorium prote-
tycznego. Dzisiejsze oprogramowania CAD pozwala technikowi 
wykonać wax-up w pełni cyfrowo, a po digitalizacji DFA może 
on również wykonać cyfrową artykulację. Biorąc pod uwagę es-
tetykę oraz funkcję, cyfrowy wax-up zostaje wykonany w oparciu  
o dostarczone przez lekarza obrazy 2D, jakimi są zdjęcia przedbie-
gowe pacjenta oraz skany cyfrowe Oprogramowanie daje także 
możliwość komunikacji z lekarzem i pacjentem na tym etapie. Le-
karz prowadzący otrzymuje plik .html na którym w formacie 3D 
ma możliwość obejrzenia projektu oraz zgłoszenia ewentualnych 
uwag. Po zaakceptowaniu nowego projektu uśmiechu i wydru-
kowaniu modelu (Ryc. 19) lekarz wykonuje próbę tzw. mock-up.

I M P L A N T O L O G I A  N AT Y C H M I A S T O W A

ryc. 16

ryc. 17

 Ryc. 18 SmileCreator – cyfrowy wax-up w trakcie projektowa-
nia.

 Ryc. 19 Modele z cyfrowym wax-up’em – do druku.
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2.	Planowanie	pozycji	implantów	–	Exoplan		
Zaakceptowany wax-up staje się bazą wyjściową do planowa-
nia pozycji implantów, biorąc pod uwagę warunki anatomiczne 
oraz przyszłe uzupełnienie protetyczne. Nawigacja komputerowa,  
w której osteotomia jest wykonana za pomocą zaprojektowanego 
cyfrowo i drukowanego szablonu chirurgicznego ma potencjał 
osiągnięcia najwyższego poziomu precyzji oraz kontroli i może 
być nieoceniona w zależności od złożoności przypadku i anatomii 
pacjenta [10].
Dzisiejsze oprogramowanie służące do planowania pozycji im-
plantów pozwala nie tylko na dobór właściwego implantu – bio-
rąc pod uwagę jego długość i średnicę (Ryc. 20), 

ale pozwala również na wybranie odpowiednich komponentów 
implantoprotetycznych. Tym samym, już na tym etapie możemy 
określić charakterystykę elementów pośrednich tzw. multiba-
se’ów – ich wysokość, kątowość, a także wybrać bazy tytanowe, 
które zostaną wykorzystane w przyszłym uzupełnieniu prote-
tycznym. Dzięki zawartym w raporcie chirurgicznym powyższym 
informacjom zwiększa się przewidywalność zabiegu i skraca 
równocześnie jego czas, ponieważ niezbędne komponenty są 
przygotowane zawczasu [2]. W oparciu o uzyskane dane zostaje 
zaprojektowany szablon chirurgiczny, który następnie jest druko-
wany na drukarce 3D z użyciem dedykowanej do tego celu żywicy 
(Ryc. 21)

3.Projektowanie	natychmiastowego	uzupełnienia	implantopro-
tetycznego: 
Natychmiastowe uzupełnienie implantoprotetyczne to most wy-
frezowany z materiału PMMA (Ryc. 22).  

Zostaje on osadzony i zacementowany na konstrukcji spawanej 
bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Kluczową kwestią dla 
tego rozwiązania jest możliwość właściwego spozycjonowania 
uzupełnienia protetycznego odpowiadającego wcześniejsze-
mu planowaniu. Zostaje to osiągnięte dzięki zastosowaniu pi-
nów stabilizujących. Ich pozycja w strukturze PMMA odpowiada  
w 100% pozycji pinów w szablonie chirurgicznym. (Ryc.23.) 

Praca w środowisku CAD pozwala na eksport i import informacji 
– w tym przypadku – z programu Exoplan do programu Exocad,  
w którym odbyło się projektowanie uzupełniania protetycznego. 
Zaimportowane zostało również położenie przyszłych implantów, 
co pozwoliło na wykonanie otworów pod tuleje. Zaprojektowane 
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Ryc. 20 Planowanie pozycji implantu oraz pinów.

Ryc. 21 Szablon chirurgiczny z tulejami do pełnej nawigacji 
wraz z pinami stabilizującymi.

 

 

Ryc. 22 Wyfrezowana konstrukcja.

Ryc. 22 Frezowanie otworów pod tuleje pinów stabilizujących 
jest możliwe dzięki wykorzystaniu uchwytu typu C oraz za-
awansowanego oprogramowania CAM – WorkNC.
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uzupełnienie implantoprotetyczne typu „shell” uwzględniało przy-
szły przebieg konstrukcji spawanej zbudowanej z drutu tytanowego  
i tulei będącej swego rodzaju zbrojeniem dla nadbudowy  
z PMMA.  

Wnioski

Leczenie implantologiczne z zastosowaniem implantacji natych-
miastowej z równoczesnym obciążeniem funkcjonalnym jest 
uznaną i sprawdzoną metodą rehabilitacji protetycznej pacjen-
tów [1,3, 5, 6]. Opisywana powyżej metoda postępowania jest re-
latywnie radykalna i nie przez wszystkich lekarzy akceptowana, po-
nieważ wymaga usunięcia całego uzębienia resztkowego nieraz 
z poświęceniem pojedynczych zębów mogących rokować, które 
jednak zaburzałaby optymalną estetykę i/lub funkcję. Ważne jest, 
aby przed podjęciem przez pacjenta decyzji o leczeniu według 
opisanego algorytmu dokładnie przedstawić cały proces, omówić 
jego wady i zalety informując równocześnie o alternatywnych 
sposobach postepowania z uwzględnieniem pozytywnych i ne-
gatywnych aspektów odmiennych terapii.
Zastosowanie cyfrowego wax-up’u pozwala wyjść naprzeciw ro-
snącym wymaganiom dzisiejszych pacjentów, którzy oczekują, 

aby móc zobaczyć swój „nowy uśmiech” jeszcze przed podjęciem 
jakichkolwiek działań ze strony lekarza. Obecnie następuje bardzo 
prężny rozwój środowiska cyfrowego i producenci implantów na 
bieżąco digitalizują swoje komponenty, co umożliwia poszerzanie 
i uzupełnianie bibliotek oprogramowań. W przypadku protokołu 
Weld-One i zastosowania chirurgiii nawigowanej pojawiają się 
dodatkowe korzyści pozwalające na jeszcze większą redukcję cza-
su zabiegowego. Możliwe jest wydrukowanie modelu w oparciu 
o przyszłe pozycje implantów. Nie jest to model, który zostaje wy-
konany na bazie skanu wewnątrzustnego oraz scan-body osadzo-
nych na implantach, tylko model uzyskany dzięki opisanym wyżej 
możliwościom i jest drukowany w laboratorium jeszcze przed 
zabiegiem. Pozawala on na dodatkową weryfikację planowania: 
założenie elementów pośrednich prostych i/lub kątowych, zało-
żenie tulei do spawania oraz wstępne dogięcie drutu Ti jeszcze 
przed zabiegiem. Proces spawania wewnątrzustnego i uzyski-
wanego dzięki niemu stabilnej konstrukcji będącej pasywnym 
zbrojeniem nadbudowy z PMMA jest jednym z elementów, które 
umożliwiają uzyskanie bardzo wysokiej przewidywalności powyż-
szej metody leczenia. Nie do przecenienia jest fakt, że opisywana 
metoda pozwala na ograniczenie ilości procedur medycznych  
z równoczesną wysoką precyzją postepowania. [2]
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