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Kompleksowa 
rehabilitacja szczęki 

z wykorzystaniem 
rekonstrukcji na implantach
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Opis przypadku

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu 
z dolegliwościami bólowymi i roz-
chwianymi zębami szczęki obcią-
żonymi ceramicznymi mostami na 
podbudowach metalowych. Zęby 
zakwalifikowano do ekstrakcji oraz 
odroczonej implantacji z natych-
miastową odbudową. Życzeniem 
pacjentki było uzyskanie jak naj-
bardziej naturalnego wyglądu za-
równo koron ceramicznych, części 
dziąsłowej uzupełnienia, jak i prze-
strzeni międzyzębowych. Zapla-
nowano rekonstrukcję cyrkonową 
opartą na 6 implantach w formie 2 
belek z napalaną różową ceramiką  
i 12 indywidualnymi koronami z dwu-

krzemianu litu (IPS e.max CAD). Już  
w momencie planowania musieliśmy 
odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie 
materiały byłyby w stanie zaspoko-
ić wszystkie wymagania i potrzeby 
postawione nam zarówno przez le-
karza, jak i pacjentkę. Po przeanali-
zowaniu wszystkich wad i zalet zde-
cydowaliśmy się na wykorzystanie 
powyższych materiałów i daną formę 
rekonstrukcji. Dla nas dodatkowym 
atutem takiej pracy jest możliwość 
wymiany pojedynczych uzupełnień, 
w razie gdyby tego wymagały, nie 
obarczając pacjentki dyskomfortem 
oddawania całego uzupełnienia do 
pracowni w celu naprawy jego wy-
branego fragmentu.
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Przedstawiamy fotorelację z rekonstrukcji cyrkonowej opar-
tej na 6 implantach w formie 2 belek z napalaną różową  
ceramiką i 12 indywidualnymi koronami z dwukrzemianu 
litu (IPS e.max CAD).

fot. 1

 fot. 1. 1. Pomiar linii  
referencyjnych twarzy  
z wykorzystaniem  
programu DSD (Digital 
Smile Design)
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Etapy przygotowania pracy 

Pierwszym etapem było stworzenie 
dokumentacji zdjęciowej do pomia-
rów DSD (Digital Smile Design). Es-
tetyka twarzy ściśle związana jest  
z uśmiechem, a badanie jej punktów 
referencyjnych ułatwiło nam idealne 
zaplanowanie przyszłej rekonstrukcji 
protetycznej. Techniczna część roz-
poczęła się od stworzenia uzupeł-
nienia tymczasowego z frezowanego 
PMMA do natychmiastowego obcią-
żenia po implantacji. Główną zaletą 
tego materiału jest brak monomeru 
resztkowego, na który narażony jest 
pacjent podczas użytkowania protez 
wytwarzanych w sposób standardo-
wy. Linie pomiarowe uzyskane dzięki 

DSD pomogły w zaplanowaniu od-
powiedniego prowizorium dającego 
początek przyszłemu uzupełnieniu 
cyrkonowemu. Praca po zaprojekto-
waniu w programie inLab16 została 
wyfrezowana na frezarce pięcioosio-
wej MCX5 firmy Sirona. Następnie 
wypolerowano ją i osadzono na 
łącznikach Uni Abutments w ustach 
pacjentki po uprzednim połączeniu  
z kompatybilnymi tulejami za po-
mocą Telio CS Cem Implant. Jest to 
cement tymczasowy, który posiada 
podwójny mechanizm polimeryzacji,  
a jego zwiększona wytrzymałość me-
chaniczna pozwala na bezpieczne 
użytkowanie uzupełnienia tymcza-
sowego nawet do 6 miesięcy.

 fot. 2. Uzupełnienie PMMA do natychmiastowego obciążenia po implantacji i poglądowe zdjęcie  
prowizorium w ustach pacjentki

fot. 2

produkty fi rmy Ivoclar Vivadent 
dostępne w fi rmie Marrodent
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fot. 3

 fot. 3. Projekt cyrkonu z wykorzystaniem pliku 
biocopy, zeskanowanego wewnątrzustnie PMMA, 
jako ducha

 fot. 4. Etapy projektowania uzupełnienia 
cyrkonowego i koron e.max

Wizyty kontrole niezbędne po im-
plantacji umożliwiły wprowadzanie 
modyfikacji do tymczasowej rekon-
strukcji. Bardzo cenne były tu uwagi 
pacjentki oraz ocena jej samopoczu-
cia przy użytkowaniu prowizorium. 
Wprowadzone zmiany zostały od-
wzorowane w uzupełnieniu osta-
tecznym dzięki zeskanowaniu mo-
stu PMMA jako biocopy i użyciu go 
w formie „ducha” wyznaczającego 
kierunek projektu mostów cyrkono-
wych. Pomogło to stworzyć pracę  
o przewidywalnym wyglądzie i funk-
cji zarówno dla nas, jak i dla pacjentki.
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fot. 4
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Przed przystąpieniem do projek-
towania ostatecznej rekonstrukcji 
wykonano zdjęcia poglądowe wraz  
z uzupełnieniem tymczasowym, za-
rejestrowano zwarcie w ustach pa-
cjentki oraz pobrano wyciski z trans-
ferami. Po odlaniu modelu z maską 
dziąsłową przykręcono do niego 
uzupełnienie PMMA, zartykuowa-
no i zeskanowano zewnątrzustnie 
przy użyciu skanera inEos firmy Si-
rona. Mosty cyrkonowe były tworzo-
ne trzyetapowo:
�� Początkowo powstało uzupełnienie 
pełnokonturowe na wzór uzupeł-

fot. 5

fot. 6
nienia tymczasowego, część dzią-
słowa została zaprojektowana od 
razu w odpowiedniej formie do na-
palania różowej ceramiki (ponieważ 
w tamtym czasie w oprogramowa-
niu inLab16 narzędzie „gingiva” nie 
funkcjonowało, część tę stworzono 
„ręcznie”).
�� Następnie pomniejszono korony 
na wzór oszlifowywanych zębów  
o przestrzeń potrzebną na materiał 
IPS e.max CAD i cement.
��  W końcowym etapie projekt otrzy-
manych belek cyrkonowych za-
cementowano przy użyciu funk-

 fot. 5. Kontrola okluzji z wykorzystaniem wirtualnego artykulatora



83dental labor · 1/2018 · www. dentallabor.pzwl.pl

Technika
dentystycznaImplantologia

cji seat layer, co umożliwiło ich 
frezowanie i synteryzację oraz jed-
noczesne projektowanie przy-
szłych koron z IPS e.max na otrzy-
manych wirtualnych podbudowach. 

Całość tworzono w oparciu o funk-
cję „smile design” dającą możliwość 
wykorzystania zdjęć twarzy pacjent-
ki w formie 3D, w połączeniu ze ska-
nem pola protetycznego i tworzo-
nym uzupełnieniem. Dzięki temu już 
podczas wirtualnego projektu wi-
dzieliśmy, jak praca będzie się kom-
ponować w ustach i byliśmy w stanie 
obejrzeć ją z każdej strony i przed-
stawić pacjentce podczas konsultacji 
w bardziej rzeczywistej formie.

Z całej palety krążków cyrkonowych 
oferowanych nam przez rynek wy-
korzystaliśmy cyrkon IPS e.max Zir-
CAD LT (Low Translucency) Ivoclar 
Vivadent, który można zastosować 
zarówno do pojedynczych koron, 
jak i rozległych uzupełnień wspar-
tych na implantach. Materiał ten  
o jednolitej barwie, łączący w sobie 
stabilność mechaniczną z naturalną 
estetyką, idealnie sprawdził się w po-
łączeniu z dodatkowymi elementami 
w formie koron z dwukrzemianu litu 
(IPS e.max CAD). Korony 14–16, 24–
26 wyfrezowano w pełnym kształcie 
anatomicznym z materiału IPS e.max 
CAD MT (Medium Translucency). Do 
wytworzenia koron 13, 23 wykorzy-
stano materiał IPS e.max CAD LT po-
zwalający na uzyskanie lepszej głębi 
koloru. Pełen kontur koron zwiększył 
odporność uzupełnienia w aspekcie 
funkcjonalnym (odporność 360 MPa 
na ucisk, brak chippingu). Wykorzy-
stanie materiałów zarówno MT, jak 
i LT pozwoliło na większe zachowa-
nie naturalności poprzez różne od-
bicie i pochłanianie światła. Korony 
12–22 wyfrezowane zostały z mate-
riału IPS e.max CAD LT w kształcie 
anatomicznym z zamiarem przepro-
wadzenia w późniejszym etapie me-
tody cut-back.
Zsynteryzowany cyrkon, w tempe-
raturze 1500oC, w piecu In Fire HTC 
speed, poddano dodatkowej ręcznej 
obróbce, przykręcono do zartyku-
owanych modeli i osadzono na nim 
korony. Całość rekonstrukcji skontro-
lowano w artykulatorze. Podbudowy 
cyrkonowe przeszły proces regene-
racji w 1050oC w piecu do porcela-
ny Programat P510 Ivoclar Vivadent. 
Korony w odcinkach bocznych wy-
polerowano i po zniesieniu napięcia 
powierzchniowego poddano krysta-
lizacji. Następnie zindywidualizowa-
no ich powierzchnie, wykorzystując 
system barwiący IPS e.max CAD Cry-
stall./Shades and Stains. Glazura Fluo 
pomogła uzyskać efekt fluorescencji 
uzupełnień pełnokonturowych, dzię-
ki czemu zostało wykluczone nie-
bezpieczeństwo wystąpienia efek-
tu czarnej dziury w ustach pacjentki. 

 fot. 6. Smile design
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Siekacze, po uprzednim stworzeniu 
klucza silikonowego odwzorowują-
cego ich kontury, pomniejszono do 
formy mamelonów, wypolerowano, 
zniesiono napięcie powierzchniowe 
i poddano krystalizacji. Części prze-
znaczone do napalania dodatkowo 
wytrawiono, by zwiększyć przyszłe 
połączenie z ceramiką IPS e.max Ce-
ram, następnie zastosowano klasycz-

ną technikę licowania. Do wewnętrz-
nej i zewnętrznej charakteryzacji 
wykorzystano proszki IPS e.max Ce-
ram Incisal, Opal, MM i Dentyny, 
dzięki czemu uzyskaliśmy idealny 
efekt translucencji, jasności, opale-
scencji. Licowane korony, podobnie 
jak uzupełnienia pełnokonturowe, 
dodatkowo ucharakteryzowano ze-
wnętrznie.

  fot. 7a. Gotowa rekonstrukcja z napaloną 
różową ceramiką i dwunastoma indywidualnymi 
koronami e.max

  fot. 7b. Gotowa rekonstrukcja z napaloną różową 
ceramiką i dwunastoma indywidualnymi  
koronami e.max

fot. 7a

fot. 7b
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Cyrkon w kolejnych eta-
pach został pokryty zirline-
rem (IPS e.max Ceram ZirLi-
ner), odpowiednio różowym  
i przezroczystym, oraz war-
stwą wash (z jednoczesnym 
podbarwieniem powierzchni), 
co wzmocniło jego przyszłe 
połączenie z ceramiką. Do od-
tworzenia dziąsła wykorzysta-
łam proszki IPS e.max Ceram 
Gingiva. Aby finalny efekt jak 
najbardziej przypominał tkan-
ki pacjentki, pomieszałam kil-
ka odcieni mas różowych, fio-
letowych i wkomponowując 
w nie dodatkowo masy szkli-
ste, zwiększyłam przezierność 
w pożądanych miejscach. Ce-
ramiczne wędzidełko na po-
łączeniu obu mostów po-
zwoliło optycznie połączyć je  
w jedną całość.

fot. 8

 fot. 8. Zdjęcia wykonanae zaraz po zacementowaniu rekonstrukcji w ustach pacjentki
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fot. 9

Przy cementowaniu koron, po 
uprzednim skondycjonowaniu uzu-
pełnień, wykorzystano system wią-
żący Multilink Automix, a w przy-
padku połączenia cyrkonu z tulejami 
– system Multilink Hybrid Abutment. 
Są to sprawdzone cementy dające 
dużą siłę wiązania w obu przypad-
kach.
Istotnym warunkiem naturalnie wy-
glądającej rekonstrukcji zarówno 
dziąseł, jak i uzębienia jest dosko-
nała integracja ich poszczególnych 
komponentów. Na efekt finalny  
w naszym przypadku składają się: 
kolor cyrkonu, kolor materiału IPS 
e.max CAD, jasność, barwa i wysy-
cenie wykorzystanej białej i różowej 
ceramiki IPS e.max Ceram, kolor ma-
teriału mocującego, a także gra świa-
tła na makro- i mikrofakturze. Współ-
granie tych wszystkich elementów 
pozwala na uzyskanie pożądanego 
efektu wizualnego, natomiast dobór 
materiałów o odpowiednich właści-
wościach daje gwarancję funkcjonal-
nej wytrzymałości uzupełnienia. Jak 

widać na zdjęciach dziąsło ceramicz-
ne poprzez wkomponowanie się  
w naturalne tkanki pacjentki ideal-
nie dopełnia odtworzone uzębie-
nie. Wydawałoby się, że digitaliza-
cja pracy technika dentystycznego 
odbędzie się kosztem walorów este-
tycznych, jednak postęp technolo-
giczny doskonale współgra z rozwo-
jem materiałów, pozwalając nam na 
przyspieszenie procesów twórczych 
z jednoczesnym zwiększeniem pre-
cyzji i artyzmu wykonywanych re-
konstrukcji. 

 fot. 9. Efekt finalny rekonstrukcji uz ębienia z dziąsłem
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fot. 10a

 fot. 10a i 10b. Piękny uśmiech  
usatysfakcjonowanej pacjentki
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