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S T R E S Z C Z E N I E 

W niniejszej pracy  przedstawię postępowanie kliniczne z użyciem skanera C.O.S.

3M w rejesracji pola protetycznego z poziomu śruby gojącej Encode oraz w pełni 

cyfrową procedurę w projektowani i wykonaniu indywidualnego łącznika prote-

tycznego. Przedstawię  także postępowanie kliniczne z użyciem skanera 3Shape 

Trios w rejestracji pola protetycznego z poziomu implantu. Przybliżę etapy pracy 

laboratoryjnej mające na celu wykonanie odbudowy protetycznej wspartej na im-

plancie. Omówione zostaną różnice  w zastosowaniu klinicznym obu skanerów za 

szczególnym uwzględnieniem idei CAD-CAM. Wszystkie odbudowy protetyczne 

są wsparte implantami Biomet3i.
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A B S T R A C T

In this work I will present clinical procedure with use of C.O.S.3M scanner in re-

gistration of prosthetic field from the healing screw Encorde level and fully digi-

tal procedure in design and execution of individual prosthetic abutment. Also, I 

will present clinical procedure with use of 3Shape Trios scanner in registration of 

prosthetic  field  from implant  level.  I  will  describe  stages  of  laboratory  work 

aiming execution of prosthetic reconstruction supported by the implant. I will 

discuss the differences in clinical use of both scanners with particular emphasis 

on the idea of CAD-CAM. All prosthetic reconstruction are supported by BIO-

MET 3i Implants.
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Przed przystąpieniem do zasadniczego tematu w dużym skrócie omówię  masy 

wyciskowe  powszechnie  stosowane  w  procedurach  odwzorowania  pola  prote-

tycznego.

Rejestracja pola protetycznego była zawsze wyzwaniem tym większtm im więcej 

szczegółów chcieliśmy zarejestrować  w celu odbudowy protetycznej. Widoczne 

elementy  anatomii:  podniebienie,  guzy  szczęki,  trójkąty  zatrzonowcowe,  łuk 

kostny żuchwy i szczęki, zęby osadzone w wyrostkach zębodołowych; stanowią 

„łatwiejszy obiekt”do skopiowania niż niewidoczne szczegóły anatomii: szczelina 

dziąsłowa, komora zęba, kanały korzeniowe. Cel działania stawiał zawsze wyzwa-

nia  przed zastosowaną  metodą  działania.  Dzisiaj  klasyczne metody pobierania 

wycisków dedykują  odpowiednią  masę  wyciskową  stawianemu zadaniu klinicz-

nemu.

Istnieje bardzo wiele rodzajów mas wyciskowych oraz dużo kryteriów ich podzia-

łu. Najpopularniejszym jest podział mas wyciskowych według Wajsa:

I. MASY WYCISKOWE SZTYWNE

a) gips

b) masy Stentsa

c) pasty tlenkowo – cynkowo – eugenolowe

d) woski wyciskowe

e) masy wyciskowe na podłożu z tworzyw sztucznych

f) gutaperka

II. MASY ELASTYCZNE 

a) masy alginatowe

b) masy wyciskowe na podłożu z agaru
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c)  elastyczne  masy  wyciskowe  (elastomery  silikonowe,  polisulfidowe, 

polieterowe).

Oprócz podziału Wajsa istnieje duża ilość innych rodzajów podziałów. Ciekawym 

oraz godnym uwagi jest podział mas wyciskowych według Spiechowicza:

 

I. MASY, KTÓRE TĘŻEJĄ POD WPŁYWEM REAKCJI CHEMICZNYCH

a) gips wyciskowy

b) masy alginatowe

c) pasty wyciskowe

d) elastyczne masy wyciskowe, (czyli elastomery)

II. MASY TERMOPLASTYCZNE (zmieniające się pod wpływem temperatury)

a) gutaperka

b) masy Stentsa
c) masy odwracalne hydrokoloidalne (na bazie agaru)

d) woski wyciskowe.

Masy  alginatowe  –  ten  rodzaj  masy  wyciskowej  służy  do  tworzenia  wycisków 

wstępnych, wycisków zębów przeciwstawnych oraz wycisków roboczych do czę-

ściowych protez. Użycie tego rodzaju materiału jest bardzo proste. Alginat należy 

pomieszać z zimną wodą przez około 0,5 – 1,5 minuty. Masa ta musi przebywać w 

jamie ustnej od 1,5 do 2 minut. Tyle właśnie potrzebuje do całkowitego zawiąza-

nia.

Pasty wyciskowe – są one umieszczone w dwóch tubach, z których należy wyci-

snąć taką samą ilość materiału potrzebną do procesu mieszania (w jednej tubie 

znajduje się katalizator, a w drugiej masa podstawowa). Pasty używane są do two-

rzenia wycisków czynnościowych przy bezzębiu, podścielających oraz złożonych 

(protezy natychmiastowe). Przygotowanie past jest bardzo łatwe. Należy wyciskać 
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równą ilość past z dwóch tub na papier woskowany, lub płytkę plastikową (ewen-

tualnie szklaną) do momentu uzyskania jednolitej barwy.

Elastyczne masy wyciskowe – jest to dość złożony rodzaj, który dzieli się na masy 

silikonowe, polisulfidowe oraz polieterowe. Materiał tych mas bywa różnie ozna-

czany  w zależności  od  konsystencji.  Tymi  oznaczeniami  są:  putty  body,  heavy 

boddy (konsystencja kitu), regular body (jest to gęsta pasta) oraz light body (po-

siada  konsystencję  płynu).  Mas  elastycznych  używamy  do  tworzenia  dwuwar-

stwowych wycisków. Pierwsze trzy materiały stanowią w tym przypadku podsta-

wową warstwę wycisku, czwarty natomiast stanowi warstwę uzupełniającą, która 

pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie wszystkich szczegółów. Sposób przy-

gotowania odpowiedniej masy nie jest skomplikowany. Należy wycisnąć pastę z 

tuby na kartkę woskowanego papieru, a następnie dodać do niej płynny kataliza-

tor. Później trzeba wszystko wymieszać aż do momentu uzyskania konsystencji 

jednorodnej.  Po uprzednim nałożeniu na łyżkę,  pokrywamy podstawową  masę 

warstwą kleju. Po pobraniu wycisku z jamy ustnej należy go przepłukać, osuszyć, a 

następnie nałożyć warstwę drugą.  Masy o konsystencji płynnej można wprowa-

dzać do strzykawek lub urządzeń samomieszających.

Istnieją dwie główne techniki pobierania wycisków stworzonych z wyżej opisany-

ch mas. Pierwszą z nich jest technika jednoczasowa. Polega ona na jednoczesnym 

pobraniu  dwóch mas  wyciskowych (oczywiście  po wcześniejszym pozbyciu  się 

nici retrakcyjnych z kieszonki dziąsła).  Do zastosowania tej metody potrzebna 

jest pomoc drugiej osoby.

Drugą ważną techniką pobierania wycisków jest technika dwuetapowa. Pierwszy 

etap polega na pobraniu masy o większej prężności (nici retakcyjne nie muszą być 

usuwane z jamy ustnej). Drugi etap polega na wprowadzeniu mniej prężnej masy 
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do kanału korzenia, na sąsiednie zęby oraz do wnętrza pierwszej warstwy wycisku 

(wykonujemy to przy pomocy igły lentulo lub strzykawki).

Współczesne masy silikonowe, dwuwarstwowe preferują metodę jednoczasową.

Kolejnym aspektem wpływającym na wykonanie prawidłowej odbudowy prote-

tycznej jest odtworzenie w laboratorium zarejestrowanego pola protetycznego w 

oparciu o odpowiednie rodzaje gipsu.

Implantoprotetyka to nowy,  inny element pojawiający się  w postępowaniu kli-

nicznym . Zadaniem protetyka jest zarejestrowanie pozycji implantu w taki spo-

sób  aby  było  można  ja  przenieść  na  model  laboratoryjny  (Ryc.01-Ryc.03)

� Ryc.01
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� Ryc.02

� Ryc.03 
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Uzyskany w ten sposób model laboratoryjny z replikami implantów służy do dal-

szej pracy: ulokowaniu i opracowanie łączników protetycznych oraz wykonania 

odbudowy  protetyczne j  (Ryc .03a ,  Ryc .03b ) . 

� R y c . 0 3 a

� Ryc.03b.  Miesza-
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ne pole protetyczne: implant - ząb , implant - ząb - błona śluzowa wyrostka zębo-

dołowego to kolejne wyzwanie przed techniką wyciskową klasyczną coraz trud-

niejsze do zrealizowania.(Ryc.04, Ryc.05, Ryc.06).

�        
Ryc.04
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� Ryc.05

� Ryc.06
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Zastosowanie indywidualnej łyżki wyciskowej(Ryc.07), dodatkowych materiałów 

samopolimeryzujących (Ryc.08, Ryc.09)rozbudowują i komplikują fazę pobrania 

wycisków. Wszystkie wymienione składowe wycisku klasycznego mają poprawić 

jego precyzję w rejestracji pozycji implantu.

�
Ryc.07

.
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� Ryc.08

� Ryc.09 
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Nowy instrument wspierający lekarza protetyka to skaner wewnątrzustny do po-

bierania wycisków elektronicznych. Można nim w prosty sposób zarejestrować 

warunki w jamie ustnej: pozycję zębów, implantów i otaczającą je tkankę miękką.

CAD/CAM, DIGITAL DENTISTRY to hasła określające kierunek rozwoju dzi-

siejszej stomatologii.Szczególnie implantoprotetyka a także protetyka i ortodon-

cja korzystają z osiągnięć technicznych stomatologii cyfrowej w rejestrowaniu wa-

runków w jamie ustnej - skanery wewnątrzustne. Etap produkcji elementów od-

budowujących  struktury  zęba  (korona,  licówka,  inlay,  overlay)  oraz  odbudowy 

protetycznej na implancie to skanery laboratoryjne i frezarki laboratoryjne.To co 

szczególnie interesuje nas , lekarzy dentystów to możliwość zastosowania skanera 

wewnątrzustnego . Jego przydatność i niezawodność w procedurach klinicznych i 

możliwość współpracy z oprzyrządowaniem laboratoryjnym.

W oparciu o własne przypadki kliniczne postaram się przybliżyć walory skanerów 

wewnątrzustnych: Lava C.O.S.3M i 3Shape.

W pierwszej części opiszę zastosowanie skanera C.O.S. 3M(Ryc.10) w rejestracji 

implntologicznego pola protetycznego i wykorzystania  tego zapisu do odbudowy 

protetycznej.Podstawowa różnica między wymienionymi skanerami to technika 

rejestracji  obrazu. Skaner 3Shape Trios (jak większość  skanerów)  robi zdjęcia i 

„składa je w jeden obraz”.Skaner C.O.S.3M zapisuje obraz kamerą wideo umiesz-

czoną  w  głowicy  rejestrującej(Ryc.11).Zastosowanie  technologii  „3D-in-Motion” 

pozwala na precyzyjne odwzorowanie pola protetycznego i uniknięcie niedosko-

nałości związanych z łączeniem pojedynczych obrazów.
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� Ryc.10

� Ryc.11.                        
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Skaner C.O.S.3M ściśle współpracuje z systemem dwuczęściowych śrub gojących 

Encode(Ryc.12).Największą zaletą śruby gojącej Encode jest pozostawanie jej w 

zespoleniu z implantem przez cały czas pracy klinicznej. Śruba Encode to śruba 

gojąca i transfer wyciskowy w jednej postaci. Jest to możliwe dzięki kodowanym 

informacjom na powierzchni śruby gojącej o profilu wyłaniania, platformie im-

plantu i orientacji heksu (Ryc.13). 

�16



IMPLANT CONTINUUM EDUCATION
NYU&OSIS&CEIA

� Ryc.12 

� Ryc.13              
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Skaner C.O.S.3M i śruba gojąca Encode pozwalają w  100% wykorzystać cyfrową 

technologię CAD-CAM w rejestracji pozycji implantu i otaczającego go pola pro-

tetycznego, wykonaniu  indywidualnego łącznika protetycznego i w dalszej kolej-

ności odbudowy wspartej na zespole implant-łącznik .Sama śruba gojąca Encode 

pozwala nam na zastosowanie, w prostszych przypadkach, standardowych łączni-

ków protetycznych o adekwatnym do niej profilu wyłaniania . Ta informacja jest 

zap i sana  na  korpus ie  ś r uby  go jące j  Encode  (Ryc . 14 )

�   
                                                   Ryc.14

6 - wysokość profilu wyłaniania, 4 - platforma protetyczna implantu, 5 - rozbież-

ność  profilu wyłaniania.
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Harmonogram postępowania kliniczno - labolatoryjnego przedstawię w oparciu o 

trzy przypadki kliniczne: pacjenta z brakami zębów 47,46,35, 36,37(Ryc.15), kolejni 

pacjenci to pojedynczy brak zęba 14 (Ryc.16) oraz odbudowa okolicy 46 (Ryc.17).

�

                                                   Ryc.15

� Ryc.16
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�
                                                       Ryc.17

Po zabiegu  implantacji  możemy zastosować  gojenie  otwarte  lub  zamknięte.W 

pierwszym przypadku (zazwyczaj stosowanym) przykręcamy śrubę gojącą Encode 

i czekamy odpowiedni okres na wygojenie tkanek miękkich i osteointegrację im-

plantu z kością.W drugim przypadku po osteointegracji otwieramy implant przy-

kręcamy śrubę gojącą i czekamy na wygojenie tkanek miękkich.Bardzo ważnym, 

pierwszym parametrem, który musimy spełnić jest wysokość śruby gojącej od sz-

czytu  brodawki  dziąsłowej  (po  zagojeniu).  Powinna  wynosić  minimum  2 

mm ,większa wysokość  nie jest problemem natomiast mniejsza nie pozwala na 

prawidłowe odczytanie położenia implantu.Stosowanie skanera C.O.S.3M wyma-

ga  pokrycia  rejestrowanego  obszaru  dwutlenkiem tytanu  (Ryc.18),pompka  do 

aplikacji i proszek są na wyposażeniu skanera.
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�
                                                    Ryc.18

Przestrzegając tych zasad możemy przystąpić do rejestracji pola protetycznego. 

Skanujemy w pierwszej kolejności przeciwstawny łuk zębowy (Ryc.19), następnie 

łuk zębowy za śrubami gojącymi Encode (Ryc.20) i wzajemną relację łuku górnego 

i dolnego (Ryc.21, Ryc.22). Aby zapisać położenie łuków zębowych w zwarciu cen-

tralnym potrzebujemy przynajmniej jedną triadę zębów, im więcej punktów kon-

taktu tym lepiej. Ryc.19,20,21,22 przedstawiają obrazy widoczne po przetworzeniu 

zapisanych informacji w czasie skanowania (praca z wielopunktową odbudową).
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�
                                                        Ryc.19

�
                                                      Ryc.20
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�
                                                        Ryc.21

�
Ryc.22
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Na skanowanie jednego łuku mamy około 8 min. pracę w dowolnym momencie 

możemy  przerwać,przeanalizować  (powiększyć,obrócić,obejrzeć  w  3D)  i  dalej 

kontynuować skanowanie. Po zakończeniu  zapisu dane drogą elektroniczną prze-

syłane są do laboratorium. W omawianiu dalszego postępowania -laboratoryjnego 

wykorzystam odbudowy pojedynczych punktów okolicy 14 i 46. U pacjenta  po 

zakończeniu gojenia okolicy 14 (Ryc.23) i aplikacji dwutlenku tytanu skanujemy 

obszar protetyczny - obraz  rzeczywisty widziany w trakcie skanowania (Ryc. 24, 

Ryc.25).

�

                                                           Ryc.23
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�   
                                                     Ryc.24

�
                                                      Ryc.25
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Po przetworzeniu zapisanego materiału (Ryc.26) następuje elektroniczny transfer 

danych do laboratorium.

�  
                                             Ryc.26.

Tutaj na bazie skanów żuchwy i szczęki ustawionych w prawidłowej okluzji oraz 

informacji ze śruby gojącej Encode następuje wirtualne projektowanie łącznika 

protetycznego (Ryc.27, Ryc.28, Ryc.29)
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�

                                                  Ryc.27

�
                                                   Ryc.28
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           �
                                                       Ryc.29
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Zakończony projekt łącznika (Ryc.30) to zakończona faza CAD.     

�

                                                        Ryc.30

Pozwala  to na kolejny elektroniczny transfer danych (Ryc.31)  do miejsc zajmują-

cych się produkcją nadbudowy wspartej na implancie - rozpoczęcie fazy 

CAM.

�  
                                                   Ryc.31
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Informacje są wysyłane do frezarki wycinającej indywidualny łącznik cyrkonowy 

lub tytanowy (Ryc.32,Ryc.33) oraz do drukarki modeli stereolitograficznych - SLA 

(Ryc.34, Ryc.35, Ryc.36).

�  
                                                   Ryc.32

�
                                               Ryc.33
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�  
                                                  Ryc.34

�
                                              Ryc.35
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�  
                                                  Ryc.36

Trzecim adresatem jest dział wykonujący finalną odbudowę protetyczną w różny-

ch technologiach materiałowych : czapka metalowa (Ryc.37), czapka cyrkonowa 

(Ryc.38).
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�

                                                Ryc.37

�
                                                  Ryc.38

�33



IMPLANT CONTINUUM EDUCATION
NYU&OSIS&CEIA

Prześledziliśmy pierwszą fazę kliniczną - skanowanie wewnątrzustne oraz część 

laboratoryjną  -  projektowanie  i  wykonanie  odbudowy na  implancie.  Pozostała 

nam  dr uga  f aza  k l in iczna  -  oddan ie  odbudowy  protetyczne j .                                

Do gabinetu otrzymujemy: łącznik protetyczny ze śrubą łączącą (Ryc.39), koronę 

(Ryc.40), modele SLA (Ryc.41).

�

                                                Ryc.39
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�
                                                 Ryc.40

�
                                               Ryc.41

�35



IMPLANT CONTINUUM EDUCATION
NYU&OSIS&CEIA

Jako, że łącznik protetyczny i korona „widzą się po raz pierwszy” (obydwa ele-

menty są wykonywane w różnych miejscach) sprawdzamy wzajemne przyleganie 

(Ryc.42, Ryc.43).

�

                                                  Ryc.42

�
                                               Ryc.43
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Przystępujemy do instalacji odbudowy na implancie: odkręcamy śrubę gojącą En-

code- PIERWSZY raz po zespoleniu z implantem, proszę zwrócić uwagę na ob-

raz platformy  protetycznej implantu i wręcz idealny profil wyłaniania (Ryc.44).

�
                                               Ryc.44
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Następnie przykręcamy łącznik protetyczny do implantu (Ryc.45) i cementujemy 

koronę (Ryc.46). Te zdjęcia kończą prezentację skanera  C.O.S.3M.  

�  
                                                 Ryc.45

�  

                                                Ryc.46                                                                                                                                   
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Postępowanie kliniczne z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego 3Shape Trios 

(Ryc.47) w odbudowie protetycznej okolicy 45 wspartej na implancie T3 z zinte-

growanym systemem zamiany platform o średnicy protetycznej 3,4 mm (BOPT 

4311) firmy Biomet3i.

�
                                               Ryc,47
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Trzy miesiące po zabiegu implantacji zakończonym zamknięciem implantu śrubą 

gojącą o wysokości 4 mm i rozbieżności z 3mm platformy protetycznej do 4 mm 

(Ryc. 48) przystąpiłem do rejestracji pola protetycznego.

�

                                                 Ryc.48

W pierwszej kolejności zeskanowałem łuk przeciwstawny (Ryc.49, Ryc.50). Robię 

tak zawsze, bez względu na technikę pobierania wycisku (tradycyjna, cyfrowa), w 

celu zapoznania pacjenta z procedurą postępowania.
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�
                                                  Ryc.49

�
                                                   Ryc.50
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Kolejny etap pracy to skanowanie łuku zębowego z umieszczonym implantem lub 

implantami, w naszym przypadku to implant w okolicy 45. Skanowanie właściwe-

go łuku zębowego wymaga zachowania sekwencji postępowania klinicznego zwią-

zanego z zastosowaniem transferu wyciskowego do rejestracji pozycji implantu. 

Przed przystąpieniem do skanowania odkręcamy śrubę gojącą (Ryc.51) .

�
                                               Ryc.51

Następnie zaczynamy rejestrację łuku zębowego wraz z profilem wyłaniania nad 

implantem (Ryc.52 i Ryc.53), postępowanie zgodne z zaleceniami instrukcji 3Sha-

pe Trios. Sprawdza się w niskim profilu wyłaniania 1-3 mm.
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�
                                                    Ryc.52

�
                                                   Ryc.53
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W przypadku wysokiego profilu wyłaniania 4-6 mm proponuję rozpoczęcie ska-

nowania ze śrubą gojącą, doprowadzenie rejestracji do zęba przed śrubę gojącą i 

zatrzymujemy  skanowanie(oprogramowanie  skanera  pozwala  na  taką  technikę 

pracy).W tym momencie wykręcamy śrubę gojącą, jeżeli trzeba osuszamy profil 

wyłaniania i platformę protetyczną implantu, następnie kontynuujemy skanowa-

nie profilu wyłaniania wraz z pierwszym zębem za śrubą gojącą i ponownie za-

trzymujemy skanowanie. Przykręcamy śrubę gojącą i kończymy skanowanie resz-

ty łuku.Ta modyfikacja postępowania w procesie skanowania zapobiega „zapad-

nięciu się” wysokiego profilu wyłaniania przed następnym etapem pracy. Następ-

ny etap pracy to „zabezpieczenie” w komputerze zapisanego obszaru z profilem 

wyłaniania(robimy to za pomocą odpowiedniego programu) i zarejestrowanie po-

łożenia implantu. W tym celu do implantu przykręcamy scan body - transfer wy-

ciskowy (Ryc.54, Ryc.55).

�
                                                 Ryc.54
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�
                                                  Ryc.55

Rejestratory położenia implantu mają średnicę równą średnicy platformy prote-

tycznej implantu w swej części podśluzówkowej i nadśluzówkowej są  zatem cy-

lindryczne. Natomiast połączenie z implantem( poniżej platformy protetycznej) 

to  cecha  charakterystyczna  różnych  systemów implantologicznych  w  naszym 

przypadku jest to heks wewnętrzny (Ryc.56).

�
                                                   Ryc.56
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Po prawidłowym połączeniu scan body z implantem(przykręcamy śrubą łączącą) 

uruchamiamy ponownie skaner i rejestrujemy okolicę implatacji wraz z zębami 

sąsiednimi lub bezpośrednio przylegającym obszarem wału dziąsłowego (Ryc.57, 

Ryc.58, Ryc.59).

�
                                                  Ryc.57
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�
                                              Ryc.58

�
                                            Ryc.59
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Po zakończeniu drugiego etapu skanowania odkręcamy scan body i przykręcamy  

ponownie śrubę gojącą.Teraz pozostaje nam zarejestrowanie wzajemnego położe-

nia żuchwy i szczęki w zwarciu centralnym.W tym celu pacjent zagryza a my ska-

nujemy obszar trzech zębów górnych i dolnych wraz a wyrostkiem zębodołowy-

m.Po prawidłowej rejestracji okluzji komputer składa całe wcześniej zeskanowane 

łuki zębowe (Ryc.60, Ryc.61, Ryc.62).

�
                                             Ryc.60
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�
                                                Ryc.61

�
                                                 Ryc.62
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Dzięki odpowiedniemu programowi możemy prześledzić punkty styczne w oklu-

zji i w ten sposób ocenić prawidłowość relacji szczęki z żuchwą (Ryc.61, Ryc.62, 

Ryc.63).

�
                                                  Ryc.61
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�
                                                Ryc.62

�
                                            Ryc.63
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W ten  sposób  wykonaliśmy  pierwszą,  zasadniczą  część  pracy  klinicznej.  Po 

wprowadzeniu adresu e-mail  wysyłamy do laboratorium zarejestrowane przez nas 

obrazy.  Rozpoczyna  się  część  laboratoryjna  produkcji  odbudowy  protetycznej. 

Pierwszy etap to drukowanie modelu stereolitograficznego i umieszczenie w nim 

repliki  implantu do czynności  tej  wykorzystany jest  transfer  wyciskowy -  scan 

body (Ryc.64,Ryc.65).

�
                                                  Ryc.64
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�
                                                   Ryc.65

Drukowany jest także model stereolitograficzny łuku przeciwstawnego. W opar-

cieu o posiadane modele stereolitograficzne technik dentystyczny przystępuje do 

pracy z łącznikiem protetycznym standardowym lub jeżeli wymagają tego warun-

ki do projektowania a następnie wykonania łącznika indywidualnego z tytanu lub 

cyrkonu. U naszego pacjenta wykonano łącznik indywidualny (Ryc.66, Ryc.67).
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�
                                               Ryc.66

�
                                                 Ryc.67
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Wybór  łącznika  (standardowy czy  indywidualny)  jest  podyktowany warunkami 

anatomicznymi głównie wysokością profilu wyłaniania. W systemie Biomet3i do 

wysokości 4mm możemy wykorzystać łącznik standardowy bo 4mm to wysokość 

profilu wyłaniania w tym łączniku.Natomiast wysokie profile wyłaniania  4-6 mm 

wymagają wykonanie łącznika indywidualnego. Wybór materiału tytan czy cyrkon 

to decyzje estetyczne i konstrukcyjne. Po skończeniu pracy nad łącznikiem (łącz-

nikami) technik wykonuje koronę lub most (Ryc.68 , Ryc.69).

�
                                                   Ryc.68
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�
                                                  Ryc.69

Nie omawiam w tym miejscu techniki wykonania nadbudowy protetycznej. Wy-

konana praca jest wysyłana do gabinetu, proponuję przed spotkaniem z pacjen-

tem sprawdzić dokładność wykonania poszczególnych elementów odbudowy pro-

tetycznej (Ryc.70, Ryc.71).
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�
                                             Ryc.70

�
                                             Ryc.71
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Ostatni etap kliniczny to przykręceni łącznika i zacementowani korony lub ewen-

tualnie przykręcenie kompleksu korona - łącznik (Ryc.72,Ryc.73,Ryc.74).

�
                                                   Ryc.72

�
                                                   Ryc.73
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�
Ryc.74 
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Analizując zastosowanie skanera wewnątrzustnego mogę stwierdzić, że jego przy-

datność  w  praktyce  dentystycznej  jest  niepodważalna.Cyfrowa rejestracja-elek-

troniczny wycisk warunków anatomicznych  jamy ustnej i pozycji implantu elimi-

nujący różnorodność  stosowanych mas wyciskowych a także klasycznej trudnej 

techniki pobierania wycisku to duży komfort dla pacjenta, ale i znaczne ułatwie-

nie naszej prac. Możliwość analizy zapisanego obrazu to szansa na poprawienie 

jakości pracy klinicznej lekarza (w bezwzględny sposób obnaża niedoskonałości ), 

szybki transfer danych zdecydowanie skraca czas produkcji łącznika protetyczne-

go i  odbudowy protetycznej.  Wycisk cyfrowy w porównaniu z  tradycyjnym to 

przede wszystkim absolutna jakość: precyzyjne dotarcie do wszystkich szczegó-

łów anatomicznych, brak ucisku na tkanki miękkie to walory w rejestracji podło-

ża protetycznego.Kolejna przewaga to utrzymanie idealnych wymiarów, masy wy-

ciskowe mogą tracić ten parametr z różnych powodów.Drukowanie modeli ste-

reolitograficznych w oparciu o wycisk cyfrowy to kolejne etapy wykluczający błąd 

zmiany wymiaru( gips mają tę wadę).Możliwość uczestniczenia lekarz w projek-

towaniu łącznika protetycznego i odbudowy protetycznej to kolejna zaleta stoso-

wania skanera.

Moim zdaniem para: śruba gojąca ENCODE i scaner C.O.S.3M to idealna para. 

Dzięki  temu  duetowi  możemy  w  100%  wykorzystać  procedurę  CAD-CAM. 

Technika zapisu obrazu „3D-in-Motion”,jak wcześniej wspominałem, pozbawiona 

jest błędu łączenia serii zdjęć. Śruba ENCODE to śruba gojąca i cyfrowy transfer 

wyciskowy jednocześnie.  Ta  podwójna  funkcja  pozwala  w  maksymalny  sposób 

uszanować procesy biologiczne toczące się w najbardziej newralgicznym obszarze 

odbudowy implantoprotetycznej: połączeniu tkanki kostnej szczytu wyrostka zę-

bodołowego,  tkanki  łącznej  rąbka dziąsłowego i  konstrukcji  implant  -  łącznik 
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protetyczny. Brak możliwości zarejestrowania i odtworzenia indywidualnego pro-

filu wyłaniania to bez wątpienie minus tego systemu.

Skaner 3Shape Trios daje nam możliwość zapisu profilu wyłaniania, ale procedury 

rejestracji  pozycji  implantu z użyciem transferu wyciskowego, repliki implantu 

osadzonej w modele SLA to klasyczna metoda postępowania. To połączenie cy-

frowego wycisku tkanek otaczających implant i klasycznej metody rejestracji po-

zycji implantu to filozofia mniej do mnie przemawiająca. 

Są oczywiście pewne problemy. Głównym jest zakres projektowanej pracy prote-

tycznej tzn.zgodnie z zaleceniem producentów krótkie projekty do trzech punk-

tów. Jest to dla lekarza duże ograniczenie. Ale to raczej kłopot nowej technologii 

do  rozwiązania  w  najbliższej  przyszłości.  Opanowanie  techniki  skanowania  to 

kwestia treningu a zalety stosowania skanera przedstawione w dużym skrócie za-

chęcają do stosowania najnowszej technologii.
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Prawo wykonywania zawodu
 

Dyplom Pierwszego stopnia specjalizacji: stomatologii ogólnej
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Dyplom Pierwszego stopnia specjalizacji: medycyny społecznej    
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