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Nawigacja komputerowa, implantacja 

z szablonem MGuide

 

– opis przypadku

Autor_Marek Gatz

Streszczenie: Coraz częściej w stomatologii stosowane są technologie cyfrowe. W implantologii, na podstawie tomografii komputerowej CBCT, 

wykonywane są szablony chirurgiczne, które pozwalają implantologom na zaplanowanie idealnej pozycji implantów, przez co zabiegi są krótsze, 

bardziej precyzyjne i w niektórych przypadkach pozwalają na zastosowanie techniki bezpłatowej. W połączeniu z techniką DSD umożliwiają również 

wykonanie pracy tymczasowej (koron i mostów przykręcanych) w technologii CAD/CAM. W artykule opisano przypadek 50-letniej pacjentki, która 

od 19 lat użytkuje protezy całkowite. Po zaplanowaniu zabiegu i przygotowaniu szablonu chirurgicznego wykonano most tymczasowy przykręcany 

z PMMA. Zabieg przeprowadzono w technice bezpłatowej, a następnie przykręcono precyzyjnie wykonany most tymczasowy, co sprawiło, że 

pacjentka mogła cieszyć się stałym uzupełnieniem bezpośrednio po zabiegu.

Summary: Digital technologies are increasingly used in dentistry. In implantology based on computed tomography CBCT, surgical templates are 

made that allow implantologists to plan the ideal position of the implants, thus the treatments are shorter, more precise and in some cases allow 

to use flapless technique. In combination with the DSD technique, they also allow you to perform temporary work (crowns and screwed bridges) 

in CAD/CAM technology. The article describes the case of a 50-year-old female patient who has been using full dentures for 19 years. After 

planning the surgery and preparing the surgical template, a temporary bridge screwed with PMMA was made. The procedure was performed in 

flapless technique and then a precisely made temporary bridge was screwed up to implants, which made the patient be able to enjoy a temporary 

restoration immediately after the surgery.

Słowa kluczowe: bezzębie, CBCT, szablon chirurgiczny, MGuide, natychmiastowa implantacja, natychmiastowe obciążenie.

Key words: edentulous, CBCT, surgical template, MGuide, immediate implantation, immediate loading.

_Wprowadzenie planowania i  projekto-

wania, a następnie produkcji prac protetycz-

nych wspomaganej komputerowo w  systemie  
CAD/CAM, na podstawie obrazów uzyskanych 
za pomocą tomografii komputerowej (CBCT) 
jest ważnym aspektem stomatologii implantolo-
gicznej. Zastosowanie tomografii komputerowej 
z  promieniowaniem stożkowym stało się w  no-
woczesnej stomatologii podstawowym narzę-
dziem diagnostycznym. Jest ono wykorzysty-
wane do wykrywania ognisk próchnicy, szukania 
wszystkich kanałów w  leczeniu endodontycz-
nym, znajdowania zmian w kości i w wielu innych 
sytuacjach klinicznych. Można powiedzieć, że 
badanie CBCT znajduje zastosowanie w chirurgii 
stomatologicznej, implantologii, periodontologii, 

kariologii oraz ortodoncji, czyli praktycznie we 
wszystkich działach stomatologii. W  niniejszym 
artykule została wykazana przydatność tomo-
grafii komputerowej i jej zastosowanie w implan-
tologii: do planowania zabiegów, projektowania 
szablonów chirurgicznych i  prac protetycznych 
oraz korzyści wynikających z wykorzystania tych 
szablonów w zabiegach implantologicznych. 

W implantologii, wraz z rozwojem rentgenow-
skich technik diagnostycznych, a w szczególności 
wprowadzeniem badania CBCT, dzięki któremu 
lekarz dentysta uzyskuje trójwymiarowy obraz 
zarówno struktur kostnych, jak i tkanek miękkich 
je pokrywających, nastąpił bardzo szybki rozwój 
technik planowania zabiegów. Połączenie tech-
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nologii CBCT z  projektowaniem CAD/CAM dało 
implantologom nieograniczone możliwości w le-
czeniu z  zastosowaniem implantów zębowych. 
Lekarze implantolodzy bardzo cenią zalety tych 
technologii, ponieważ ich wykorzystanie pozwala 
wykonać zabieg chirurgiczny z użyciem szablonu 
chirurgicznego bez odsłaniania płata śluzówko-
wo-okostnowego, co znacznie zmniejsza uraz 
tkanek i ogranicza związany z tym zanik kości. 

Brak konieczności podejmowania decyzji 
podczas zabiegu jest szczególnie korzystne dla le-
karzy z mniejszym doświadczeniem. Technologia 
3D umożliwia precyzyjną ocenę struktur anato-
micznych, takich, jak: wielkość i stan zatoki szczę-
kowej, wysokość i szerokość kości oraz położenie 
nerwu zębodołowego dolnego. Dokładna anali-
za kostnej topografii dostarcza także informacji 

o wielkości, kierunku i położeniu kości dla dokład-
nego pozycjonowania implantów. Badanie to-
mograficzne pozwala dokładnie poznać grubość 
błony śluzowej, co umożliwia właściwe zapla-
nowanie zabiegu w  odróżnieniu od planowania 
z  użyciem modeli diagnostycznych uzyskanych 
na podstawie wycisków anatomicznych. 

Połączenie tomografii z  wykorzystaniem 
technologii wykonania szablonów chirurgicznych 
sprawia, że zabiegi implantologiczne stają się ła-
twiejsze i  bardziej przewidywalne. Technologia 
CAD/CAM pozwala na wykonanie natychmia-
stowej pracy protetycznej jeszcze przed zabie-
giem implantologicznym, a jej dokładność, dzięki 
ogromnej precyzji, umożliwia założenie wykona-
nej pracy (wklejenie lub przykręcenie) na wszcze-
pione implanty. 

Ryc. 1 Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 1_Pacjentka bez protez.

Ryc. 2_Pacjentka z protezami 

przed zabiegiem.

Ryc. 3_Zdjęcie pantomograficzne 

przed zabiegiem.
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Mimo tylu zalet, technologia ta nie jest jed-
nak pozbawiona wad. Do najważniejszych z nich 
zalicza się: brak widoczności i  kontroli dotyko-
wej podczas zabiegu chirurgicznego, co może 
prowadzić do uszkodzenia ważnych struktur 
anatomicznych nieuwidocznionych lub niezau-
ważonych podczas badania tomograficznego. 
Ponadto, niedostateczne otwarcie ust może być 
poważną przeszkodą w przeprowadzeniu zabiegu 
z użyciem szablonu chirurgicznego.

Brak dostatecznej oceny tkanki kostnej pod-
czas operacji, a  tym samym brak informacji 
o  możliwości obciążenia implantów może skut-
kować poniesieniem zbędnych kosztów na wy-
konanie pracy tymczasowej oraz niemożnością 
jej montażu ze względu na zbyt słabą stabiliza-
cję pierwotną implantów. Ryzyko to jednak jest 
małe, a  koszty wykonania pracy tymczasowej 
nie są zbyt duże w porównaniu z możliwym do 
osiągnięcia zyskiem, tj. skróceniem czasu lecze-
nia, ogromną satysfakcją pacjenta w chwili, gdy 
wychodzi on z nowymi, pięknymi zębami umoco-
wanymi do implantów bezpośrednio po zabiegu. 

Mimo pewnych niedogodności i wad przed-
stawionych procedur, powstało wiele progra-
mów do planowania zabiegów implantologicz-
nych, projektowania szablonów chirurgicznych, 
a  następnie projektowania prac protetycznych. 
Najbardziej popularne z nich to: Simplant, MSoft/
MGuide, Nobel Guide. Planowanie komputerowe 
zabiegu chirurgicznego z użyciem tych specjali-
stycznych programów pozwala nie tylko prawi-
dłowo rozmieścić implanty w strukturach tkanki 
kostnej, unikając uszkodzenia np. nerwu zębo-
dołowego dolnego lub perforacji dna zatoki, ale 
jednocześnie umożliwia technikowi zaplanowanie 
i  wykonanie natychmiastowego tymczasowego 
uzupełnienia protetycznego mocowanego bez-
pośrednio po zabiegu. 

Po zaplanowaniu położenia implantów wzglę-
dem siebie, struktur anatomicznych oraz uwzględ-
niając kształt i zakres przyszłej pracy protetycznej, 
otrzymujemy projekt szablonu chirurgicznego. Po 
zaprojektowaniu następuje produkcja szablonu 
chirurgicznego. Najczęściej do produkcji wyko-
rzystywany jest proces technologiczny zwany 

Ryc. 4 Ryc. 5

Ryc. 6 Ryc. 7

Ryc. 4-7_Planowanie DSD.
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stereolitografią (system Simplant, Nobel Guide). 
Ostatnio, wraz z rozwojem technik druku 3D, za-
częto drukować szablony w modyfikacji tej tech-
nologii zwanej Polyjet, stworzonej i opatentowa-
nej przez firmę Stratasys (system MGuide). 

Stereolitografia (SLA) to technologia, która 
może wytwarzać produkty fizyczne poprzez se-
lektywne krzepnięcie płynnej, żywicy akrylowej 
światłoutwardzalnej za pomocą wiązki laserowej, 
dokładnie odtwarzając przy tym struktury kost-
ne szczęki i żuchwy (modele stereolitograficzne) 
lub szablonów chirurgicznych. Polyjet (Stratasys) 
to technologia wykorzystująca ciekłe żywice fo-
topolimerowe utwardzane światłem UV, które 
są nakładane warstwowo przez głowice piezo-

elektryczne, podobnie jak w wielkoformatowych 
drukarkach 2D. Jest to jedna z najbardziej dokład-
nych technologii druku 3D ze względu na budo-
wanie części z  ultracienkich warstw o  grubości 
16–32  mikrometry. Materiałem podporowym 
w  tej technologii jest specjalna żywica natry-
skiwana przez oddzielną grupę głowic, która po 
zestaleniu może być usunięta wodą pod ciśnie-
niem lub rozpuszczona w  wodzie o  odczynie 
zasadowym. W  przeciwieństwie do technologii   
SLA i DLP (Digital Laser Printing 3D), PolyJet nie 
wymaga naświetlania wtórnego po wydruku. 
Każda z  warstw jest w  pełni usieciowana i  na-
świetlona, dzięki temu od razu po oczyszczeniu 
struktur podporowych modele lub szablony są 
gotowe do użycia. 

Ryc. 8

Ryc. 9

Ryc. 8_Przymiarka protez 

woskowych. 

Ryc. 9_Szablon chirurgiczny 

MGuide.
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Leczenie implantoprotetyczne z  użyciem 
szablonów chirurgicznych oraz wykonanie prac 
tymczasowych mocowanych bezpośrednio pod 
zabiegu skraca czas leczenia i  zapewnia więk-
szy komfort zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi. 
Należy jednak pamiętać, że nie u  każdego pa-
cjenta można wykonać tego typu zabieg, w któ-
rym zastosujemy natychmiastowe obciążenia. 
Pacjent musi być dokładnie zdiagnozowany po 
względem ilości kości, ogólnego stanu zdrowia, 
nawyków, parafunkcji (np. bruksizm). Mimo do-
kładnego badania, czasem dopiero podczas za-
biegu udaje się ocenić stabilizację pierwotną 
wprowadzonych implantów oraz podjąć decyzję 
o ich natychmiastowym obciążeniu lub odrocze-
niu obciążenia. 

_Opis przypadku

50-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu 
stomatologicznego celem uzupełnienia braków 
zębowych (Ryc.  1). Z wywiadu wynikało, że pa-
cjentka nie cierpi na żadne poważne choroby 
ogólne, a ostatnie zęby straciła 19 lat temu. Od 
tego czasu nosi protezy ruchome osiadające 
z  akrylu (Ryc.  2). Komfort użytkowania protez 
pacjentka oceniła na niezadowalający, szczegól-
nie dotyczy to protezy dolnej. Pacjentka czuje się 
niekomfortowo z protezami ruchomymi i wpływa 
to znacząco na jej zdrowie psychiczne. 

Na podstawie analizy zdjęcia pantomogra-
ficznego (Ryc.  3), CBCT warunków zgryzowych 

Ryc. 10

Ryc. 11

Ryc. 10_Szablon chirurgiczny 

MGuide.

Ryc. 11_Most tymczasowy 

z PMMA z wklejonymi łącznikami 

oraz proteza tymczasowa dolna.
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Ryc. 12 Ryc. 13

Ryc. 14 Ryc. 15

posiadanych protez oraz zdjęć twarzy, zapropo-
nowano pacjentce wykonanie zabiegu implan-
tologicznego w  szczęce implantami MIS Seven 
z  użyciem szablonu chirurgicznego w  technice 
MGuide, aby ostatecznie wykonać pracę moco-
waną na stałe do implantów (most porcelanowy 
na podbudowie z  tlenku cyrkonu przykręcany 
bezpośrednio do implantów bez elementów po-
średnich). Zaplanowano również natychmiastowe 
obciążenie implantów dokręcanym mostem tym-
czasowym z PMMA zaprojektowanym i wyciętym 
w  technice CAD/CAM na podstawie plików STL, 
po zaprojektowaniu szablonu chirurgicznego, 
przesłanym z centrum projektowania i drukowa-
nia MCenter w Berlinie do laboratorium M-dentik 
w Bydgoszczy. 

Warunkiem niezbędnym do natychmiastowego 
obciążenia implantów było uzyskanie odpowied-
niej stabilizacji pierwotnej implantów podczas ich 
wprowadzania, dlatego decyzję o osadzeniu mostu 
tymczasowego pozostawiono lekarzowi do czasu 
po wprowadzeniu implantów. W  żuchwie, z  po-
wodu trudnych warunków anatomicznych i braku 

zgody pacjentki na przeprowadzenie dodatko-
wych zabiegów regeneracyjnych, zdecydowano 
o wszczepieniu 2 implantów celem wykonania pro-
tezy całkowitej opartej na belce Doldera. 

Etap I – najważniejszy w  leczeniu implanto-
logicznym, obejmował projektowanie ostatecznej 
pracy protetycznej z  wykorzystaniem DSD, pla-
nowanie zabiegu z  umiejscowieniem implantów 
w  programie MGuide, wykonanie szablonu chi-
rurgicznego, a  następnie projektowanie i  wyko-
nanie w systemie CAD/CAM mostu tymczasowe-
go przykręcanego do implantów bezpośrednio po 
zabiegu. 

Przed zabiegiem wykonano badanie CBCT 
bez protez akrylowych celem prawidłowej oceny 
struktur kostnych oraz grubości tkanek miękkich. 
Następnie pobrano wyciski anatomiczne celem 
wykonania modeli diagnostycznych, na których 
przygotowano wax-up do oceny estetyki przy-
szłej pracy protetycznej. Aby przeprowadzić pro-
jektowanie DSD nowych uzupełnień protetycz-
nych (Ryc.  4-7) wykonano serię zdjęć aparatem 

Ryc. 12_Szablon chirurgiczny 

MGuide zamocowany w szczęce.

Ryc. 13_Wszczepione implanty.

Ryc. 14 i 15_Most tymczasowy 

z PMMA przykręcony 

bezpośrednio po zabiegu.
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Nikon D7200 z ring-flash'em. Po wykonaniu DSD, 
pracownia przygotowała wax-up, a  następnie 
wykonano zdjęcia pacjentki aparatem fotogra-
ficznym celem porównania projektu ze stanem 
faktycznym po umieszczeniu w jamie ustnej pro-
tez woskowych (Ryc. 8). 

Po akceptacji uzyskanego efektu estetyczne-
go zeskanowano model diagnostyczny z punkta-
mi referencyjnymi oraz wax-up umieszczony na 
tym samym modelu. Skany modelu i  wax-upu 
oraz pliki CBCT z badania 3D pacjentki wysłano 
do MCenter – Europe MIS Implants Technologies 
w Berlinie, a następnie w programie MGuide za-
projektowano, wspólnie z menagerem Christianem 
Hebbeckerem (za pośrednictwem połączenia 
Skype), szablon chirurgiczny (Ryc. 9 i 10), w którym 
zaplanowano równoległe umieszczenie implantów. 
Równoległość była konieczna do wykonania tym-
czasowego mostu przykręcanego do implantów, 
a  w  przyszłości do wykonania pracy ostatecznej 
– mostu porcelanowego na bazie tlenku cyrko-
nu, przykręcanego bezpośrednio do implantów. 
Pracownia w Berlinie przesłała pliki STL do pracow-
ni protetycznej M-Dentik Pawła Makowieckiego 
w  Bydgoszczy. Wcześniej umieszczono łączniki 
(z  biblioteki plików łączników) na wirtualnie pro-
jektowanych implantach celem wykonania mostu 
tymczasowego. 

Na podstawie przesłanych plików STL zapro-
jektowano w systemie CAD, a następnie wycię-
to w  systemie CAM (frezarka Yenadent D15S) 
z materiału PMMA most tymczasowy, do które-
go wklejono łączniki tytanowe (Ryc. 11). Do ich 
projektowania wykorzystano obrazy z biblioteki 
MGuide – most był przykręcony do implantów 

bezpośrednio po zabiegu implantologicznym 
z użyciem wcześniej wykonanego szablonu chi-
rurgicznego. Po wykonaniu mostu tymczasowe-
go z wklejonymi łącznikami przesłano pracę do 
gabinetu chirurgicznego, kończąc tym samym 
pierwszy etap leczenia. 

Etap II to właściwy zabieg chirurgiczny 
z  użyciem szablonu chirurgicznego, zakończo-
ny natychmiastowym obciążeniem implantów 
w  szczęce. Pacjentce przed zabiegiem profilak-
tycznie podano antybiotyk Clindamycin w dawce 
600 mg, którego stężenie max we krwi osiągane 
jest już po 45-60 min. Po znieczuleniu nasięko-
wym szczęki preparatem Dentocaine (Articaina 
4%), założono szablon chirurgiczny i umocowano 
go do podłoża za pomocą 3 pinów poziomych 
celem stabilizacji szablonu do wyrostka kostne-
go szczęki (Ryc. 12). Podczas zabiegu korzystano 
z dedykowanej kasety wierteł Mguide MIS Seven, 
gdzie sekwencyjne stosowanie poszczególnych 
wierteł ułatwia pracę lekarzowi i  czyni zabieg 
bardzo bezpiecznym. 

Po zamontowaniu szablonu usunięto tkan-
kę miękką nad miejscem wszczepienia implantu 
za pomocą specjalnego punchu. Aby całkowicie 
usunąć tkankę miękką, wymagane było zdjęcie na 
chwilę szablonu, a następnie specjalnym narzę-
dziem ręcznym oczyszczenie miejsce do czystej 
kości. Po ponownym zamontowaniu szablonu 
z użyciem pinów poziomych rozpoczęto nawier-
canie kości, począwszy od dekortykacji łoża 
kostnego specjalnym frezem. Następnie, dedyko-
wanymi wiertłami, na których istnieją specjalne 
stopery, przygotowano łoże pod implanty, zgod-
nie z wcześniejszym projektem. 

Ryc. 16

Ryc. 16_Most ostateczny 

z porcelany na podbudowie 

z tlenku cyrkonu przykręcony do 

implantów – stan 3 miesiące po 

zabiegu.
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Po wprowadzeniu implantów z  użyciem 
przenośnika ze stoperem, celem osiągnięcia od-
powiedniej głębokości zanurzenia implantów 
w kości wyrostka, usunięto szablon chirurgiczny 
z  jamy ustnej (Ryc.  13). Następnie, wprowadzo-
no 2 implanty w  żuchwie z  odsłonięciem płata 
śluzówkowo-okostnowego, a  po zabiegu zaszy-
to ranę szwami 5-0. Na tym zakończono zabieg 
chirurgiczny. Po zabiegu przykręcono z  siłą 20 
Ncm most tymczasowy, przygotowany wcześniej 
przez laboratorium na podstawie plików STL uzy-
skanych podczas projektowania szablonu chirur-
gicznego (Ryc. 14 i 15).

Wcześniejsze badania pokazują, że dokład-
ność osadzenia implantów z użyciem szablonów 
jest na poziomie 0,5 mm. Wszelkie naprężenia 
podczas mocowania pracy tymczasowej są kom-
pensowane przez sprężystość materiału, z które-
go jest wykonana praca tymczasowa oraz spręży-
stość kości. W pierwszych tygodniach następuje 
przemodelowanie kości wokół implantów, dlatego 
naprężenia nie mają wpływu na ostateczną inte-
grację implantów z kością. Protezę dolną zmody-
fikowano i  podścielono miękkim tymczasowym 
materiałem UfiGel, aby nie naruszać wprowadzo-
nych implantów podczas jedzenia. 

Pacjentka po zabiegu opuściła gabinet z tym-
czasowym, natychmiastowo przykręconym uzu-
pełnieniem stałym w szczęce i ruchomą protezą 
w żuchwie. Głównym zaleceniem było stosowanie 
diety płynnej lub półpłynnej i  pokarmów mięk-
kich przez pierwszych 6-8 tygodni po zabiegu. 

Etap III to rekonstrukcja brakującego uzębienia 
po 3 miesiącach od implantacji za pomocą mostu 
porcelanowego na podbudowie z  tlenku cyrko-

nu, przykręconego kluczem dynamometrycznym 
z  siłą 30 Ncm bezpośrednio do implantów bez 
elementów pośrednich w  szczęce oraz protezy 
całkowitej opartej na 2 implantach w  żuchwie 
z użyciem belki Doldera jako elementu stabilizu-
jąco-podporowego (Ryc. 16). Niestety, po okresie 
osteointegracji utracono implant w poz. 26, nie 
wpłynęło to jednak na plan leczenia – most por-
celanowy na podbudowie z tlenku cyrkonu od 16 
do 26 oraz proteza całkowita dolna (Ryc. 17).

_Podsumowanie

Każdy proces leczenia musi opierać się na 
planie. Jest to najważniejszy etap terapii, często 
pochłaniający najwięcej czasu oraz wymaga-
jący od lekarza zarówno wiedzy medycznej, jak 
też wiedzy w  zakresie rozwiązań technicznych. 
Podążanie za najnowocześniejszymi technolo-
giami i  stosowanie ich w  praktyce bardzo uła-
twia planowanie i  wykonanie samego zabiegu. 
Niewątpliwie, ogromny wpływ na proces leczenia 
ma też współpraca z  profesjonalnym laborato-
rium, które również stosuje najnowocześniejsze 
technologie. Zaangażowanie całego zespołu pa-
cjent-lekarz-technik pozwala osiągnąć bardzo 
dobre efekty leczenia implantoprotetycznego 
z  minimalnie inwazyjnym zabiegiem i  możliwie 
najlepszym efektem estetycznym. Dzięki wy-
korzystaniu tomografii komputerowej CBCT, 
planowania pozycji implantów i  projektowania 
szablonów (Simplant, MGuide, Nobel Guide) oraz 
wykorzystania techniki CAD/CAM do projektowa-
nia i wykonania indywidualnej pracy protetycznej 
można osiągnąć wspaniały efekt zadowalający 
i  lekarza, i pacjenta z minimalnym ryzykiem ca-
łego zabiegu chirurgicznego oraz pozwalający na 
radykalne skrócenie procesu leczenia._

Ryc. 17

Ryc. 17_Zdjęcie 

pantomograficzne wykonane 

po założeniu ostatecznych prac 

protetycznych.
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