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Kompleksowe postępowanie  
w leczeniu implantologicznym szczęki 
z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM 
– część 2
Complex proceeding in implantological treatment for the  
maxilla by means of a CBCT and CAD/CAM system – part 2

Autor_Tomasz Śmigiel

Streszczenie: W artykule przedstawiono etapy diagnostyki, planowania oraz leczenia implantologicznego. Podczas planowania uwzględniono 
konieczność wykonania uzupełnienia tymczasowego w celu podniesienia komfortu życia pacjenta, mając na uwadze konieczność wykonania 
zabiegów augumentacyjnych, a co za tym idzie – długie oczekiwanie na wykonanie ostatecznej pracy protetycznej. Ostateczna konstrukcja została 
wykonana z wykorzystaniem techniki CAD/CAM oraz z zastosowaniem mocowania za pomocą teleskopów i łączników przykręcanych w celu 
łatwego demontażu. 
Summary: This article presents phases of diagnostics, planning and implantological treatment. In the process of planning, the necessity of 
creating temporary restorations in order to raise the comfort of the patient was included, keeping in mind the fact that augmentative procedures 
must be performed and, as a result, the process of creating the final prosthesis will last longer. The final construction has been made by means of 
the CAD/CAM technique and by means of telescope mounting as well as connectors that are assembled thanks to screws to facilitate disassembly.

Słowa kluczowe: CAD/CAM, wirtualne projektowanie, korony teleskopowe, augumentacja, konstrukcja przykręcana, kompleksowa rehabilitacja 
protetyczna, proteza tymczasowa, CBCT.
Key words: CAD/CAM, virtual designing, telescope crowns, augmentation, a construction based on screws, complex prosthetic rehabilitation, 
temporary prosthesis, CBCT.

_Po okresie integracji implantów w odcin-
kach bocznych szczęki po stronie prawej i lewej, 
która musiała przebiegać zdecydowanie dłużej 
niż w odcinku przednim z powodu konieczności 
wykonania zabiegów augumentacji kości sinus 
lift, można było przystąpić do projektowania 
i budowania ostatecznej konstrukcji uzupełnienia 
protetycznego. 

Pacjent był przez cały czas doskonale zabez-
pieczony tymczasowo, gdyż korzystał z  protezy 
szkieletowej opartej na 4 teleskopach w odcinku 
przednim. Korzyści, jakie płynęły z takiego rozwią-
zania polegały nie tylko na komforcie pacjenta, ale 
także na fakcie, że implanty w odcinku przednim, 
zaraz po okresie wstępnej integracji zostały pod-
dane obciążeniu funkcjonalnemu, co powoduje, iż 

kość otaczająca implant ulega zagęszczeniu dzięki 
treningowi. Kolejną korzyścią był fakt, że nie było 
potrzeby demontażu łączników na implantach 
w odcinku przednim, gdyż zainstalowane łączniki 
miały już osadzone korony teleskopowe pierwot-
ne, a wtórne były przygotowane jako drugi zestaw 
do osadzenia w konstrukcji ostatecznej. 

Jako ostateczne uzupełnienie protetyczne 
zaplanowano wykonanie mostu przykręcanego 
do 4 implantów oraz opartego na 4 teleskopach 
na podbudowie belki wykonanej w technice CAD/
CAM z materiału Trinia, na którą zostaną naklejo-
ne korony porcelanowe na podbudowie z tlenku 
cyrkonu. Pozostała część struktury zostanie wy-
licowana różowym materiałem kompozytowym 
w celu imitacji dziąsła.
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Ryc. 1

Ryc. 3

Ryc. 2

Ryc. 4

Ryc. 5 Ryc. 6

Ryc. 1_Wirtualny obraz 
zeskanowanego modelu 
z widocznymi łącznikami 
i koronami teleskopowymi.
Ryc. 2_Projekt konstrukcji 
z włączoną przezroczystością.
Ryc. 3_Gotowa konstrukcja na 
wirtualnym modelu.
Ryc. 4_Nałożony skan 
tymczasowej protezy (kolor 
niebieski) na projekt konstrukcji.
Ryc. 5_Projektowanie podbudowy 
od strony podniebiennej. Widoczne 
łączniki przed nałożeniem koron 
teleskopowych w odcinku przednim 
oraz łączniki do przykręcania 
w odcinku bocznym.
Ryc. 6_Nałożony projekt koron 
teleskopowych na łączniki 
w odcinku przednim.
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Ryc. 7

Ryc. 9

Ryc. 8

Ryc. 10

Ryc. 11 Ryc. 12

W  celu przygotowania mostu model gipso-
wy został zeskanowany i przeniesiony do świata 
wirtualnego w celu zaprojektowania belki (Ryc. 1). 
Belkę projektuje się, używając możliwości opro-
gramowania w taki sposób, aby w pierwszej fa-
zie projekt był przezierny w  celu uwidocznienia 
położenia łączników oraz pozycji teleskopów 
w odcinku przednim (Ryc. 2). Po dokładnym za-
planowaniu kształtu i rozmieszczeniu filarów pod 

korony porcelanowe przezierność została wyłą-
czona (Ryc. 3). 

Kolejnym etapem jest zaplanowanie wiel-
kości i kształtu ostatecznych zębów, które jako 
korony porcelanowe zostaną wklejone na kon-
strukcję (Ryc. 4). W  tym celu bardzo pomocne 
jest nałożenie na projekt belki skanu wzorco-
wej protezy tymczasowej, którą pacjent używa 

Ryc. 7_Projekt konstrukcji 
z włączoną przezroczystością.

Ryc. 8_Gotowa konstrukcja na 
wirtualnym modelu.

Ryc. 9_Nałożony skan 
tymczasowej protezy (kolor 

niebieski) na projekt konstrukcji.
Ryc. 10_Gotowy projekt 
suprastruktury od strony 

dodziąsłowej.
Ryc. 11_Wycięta suprastruktura 

przeniesiona na model.
Ryc. 12_Próba konstrukcji 

w ustach – widoczne otwory do 
przykręcania.
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Ryc. 13

Ryc. 14

Ryc. 13_Przygotowane do próby korony porcelanowe.
Ryc. 14_Korony porcelanowe na modelu przed licowaniem różowym kompozytem.
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i która jest przez niego estetycznie i funkcjonal-
nie zaakceptowana (Ryc. 4). Program kompute-
rowy do projektowania konstrukcji daje, oczy-
wiście, możliwość oglądania i  projektowania 
belki z każdej strony. Przedstawiam więc przy-

kładowe ryciny w widoku od strony powierzchni 
żującej (Ryc. 5-9). Po zakończeniu projektowa-
nia oglądamy jeszcze belkę od strony dodziąsło-
wej (Ryc. 10). Jeżeli projekt jest poprawny, przy-
stępujemy do wycięcia belki, czyli przeniesienia 
jej ze świata wirtualnego do rzeczywistego 
(Ryc. 11). Teraz czas na próbę w ustach (Ryc. 12). 

Kolejnym etapem jest próba wykonanych ko-
ron jeszcze przed ostatecznym wykonaniem gla-
zury i przyklejeniem na model. Daje to możliwość 
korekt w przypadku, gdyby takie były konieczne. 
Oczywiście, warto dokładnie sprawdzić pasowa-
nie i estetykę na modelu (Ryc. 13 i 14). 

Ryc. 19 Ryc. 20

Ryc. 15

Ryc. 17

Ryc. 16

Ryc. 18

Ryc. 15_Próba konstrukcji wraz z nałożonymi koronami, usta lekko otwarte.
Ryc. 16_Maksymalny możliwy do uzyskania uśmiech pacjenta z koronami.

Ryc. 17_Maksymalny możliwy do uzyskania uśmiech pacjenta bez koron.
Ryc. 18_Przygotowanie struktury do modelowania dziąsła  

(fot. dzięki uprzejmości laboratorium Inter-dent).
Ryc. 19_Model z maską dziąsłową.

Ryc. 20_Praca protetyczna na modelu z rozpoczętym licowaniem dziąsła 
 i nałożonymi koronami.
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Ryc. 21 Ryc. 22

Ryc. 23 Ryc. 24

Ryc. 25

Ryc. 27

Ryc. 26

Ryc. 28

Ryc. 21_Powiększenie miejsca, gdzie znajdują się otwory do przykręcania przed nałożeniem 
koron.
Ryc. 22_Porównanie wzoru, jakim była proteza tymczasowa do ostatecznej pracy protetycznej. 
Ryc. 23_Gotowy most przed oddaniem i założeniem koron.
Ryc. 24_Gotowy most – widok z przodu.
Ryc. 25_Powiększenie ukazujące precyzję wykonania koron i licowania różowym  
kompozytem.
Ryc. 26_Ukazanie przezierności uzyskiwanej w tej metodzie i przy zastosowaniu materiału 
Trinia.
Ryc. 27_Zakończenie leczenia. Most po zamontowaniu.
Ryc. 28_Uśmiech pacjenta podsumowuje całe leczenie.

Po analizie na modelu przystąpiono do 
analizy pasowania i  estetyki w ustach pacjen-
ta. Warto taką próbę przeprowadzić w sposób 
dynamiczny, prosząc pacjenta o wykonanie róż-
nych grymasów mimicznych, np. uśmiech, aby 
ocenić właściwość przebiegu linii granicznej 
zenitu zębów i  przejścia w girlandę dziąsłową. 
Jest to o tyle istotne, że na tym etapie możemy 
zaplanować pokrycie konstrukcji różową por-
celaną lub kompozytem o większym lub mniej-
szym zasięgu (Ryc. 15-17). 
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Ryc. P3 Ryc. P4

Ryc. P1 Ryc. P2

Po wykonanej próbie przesyłamy do laborato-
rium protetycznego konstrukcję z  bardzo dokład-
nymi wytycznymi co do zasięgu licowana. Aby 
położenie różowego licowania było prawidłowe, 
konieczne jest nałożenie na belkę koron porcela-
nowych i dokładne wymodelowanie linii granicznej 
girlandy dziąsłowej (Ryc. 17a-20). Ponieważ wzorem 
do skopiowania kształtu zębów była proteza, warto 
porównać ją z ostateczną pracą protetyczną i oce-
nić szczegóły wykonania całej pracy zanim pacjent 
usiądzie na fotelu dentystycznym (Ryc. 21-25).

Jeżeli jakość wykonania spełnia nasze ocze-
kiwania, możemy przystąpić do etapu oddania 

gotowej pracy protetycznej pacjentowi i  prze-
prowadzić analizę funkcjonalno-estetyczną, we-
wnątrz- i zewnątrzustną. 

Doskonałym podsumowaniem leczenia jest 
komplet zdjęć rtg typu OPG wykonanych przed, 
w trakcie i po zakończonym leczeniu (Ryc. P1-P4).

_Podsumowanie

Wykonywanie rekonstrukcji uzębienia zawsze 
wymaga szczegółowego planowania. Obecnie, 
podczas projektowania leczenia implantologicz-
nego obligatoryjnym stało się korzystanie z zalet, 
jakie niesie ze sobą obrazowanie za pomocą CBCT. 
Można dzięki temu uniknąć komplikacji wynika-
jących z  niewłaściwego rozpoznania warunków 
anatomicznych. Planowanie uzupełnień prote-
tycznych na implantach wymaga jeszcze większej 
precyzji niż na zębach własnych ze względu na 
konieczność uzyskania pasywności w  przylega-
niu konstrukcji do implantów. Ponieważ pacjenci 
preferują uzupełnienia protetyczne mocowane 
na stałe, autor zaleca wykonywanie mostów lub 
protez, które dają możliwość demontażu w celach 
serwisowych. W takich sytuacjach są to uzupeł-
nienia oparte na teleskopach lub przykręcane._

Praca została wykonana  
w laboratorium „Inter-dent” w Warszawie.

Ryc. P1_OPG przed leczeniem.
Ryc. P2_OPG po wszczepieniu 

implantów.
Ryc. P3_OPG po odsłonięciu 

implantów w odcinku bocznym 
i użytkowaniu protezy tymczasowej 

na teleskopach.
Ryc. P4_OPG po zakończonym 

leczeniu.


