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_Czy wiecie ile waży koń trojański? No tak, zaraz pewnie zapytacie, czy pusty, czy z załogą…
Skąd to pytanie? Miałem ostatnio przyjemność zobaczyć nie najnowszą, co prawda, ale bardzo dobrą, polską komedię – film pod jakże intrygującym tytułem: „Ile waży koń trojański?”.
Główna bohaterka z lat nam współczesnych przenosi się w lata 80. ubiegłego wieku. Nie byłoby
w tym nic ciekawego dla mnie – postępowego dentysty, ale… ona na każdym kroku spotyka się
z prozą tamtych lat i np. z faktem, że nie ma telefonów komórkowych, a umówienie się na spotkanie nie jest tak proste, jak dziś! Siła przyzwyczajenia do technologii jest tak duża, że kilka razy
mówi: „Zadzwoń do mnie na komórkę!”. I po chwili konsternacja: „Ale ja nie mam komórki!”.
Ciekawe, jak spojrzymy na rok 2014 z perspektywy upływu następnych 10 lub 20 lat?
Jak będzie wtedy wyglądała stomatologia?
Zawsze jednak od czegoś trzeba zacząć, ktoś musi być pierwszy.
Świat się zmienia. Nauka pcha nas do przodu. Możliwości technologiczne poprawiają bezpieczeństwo, zwiększają przewidywalność i skracają czas zabiegów. Na świecie organizowane
są już specjalistyczne kongresy dotyczące cyfrowej stomatologii. W Azji kongres tego typu to
już 9. edycja. W 2012 r. miałem przyjemność być organizatorem pierwszego w Polsce spotkania
pt.: „Technologia vs Sztuka”, dotyczącego systemów CAD/CAM, skanerów i wycinarek wieloosiowych w zestawieniu ze sztuką wielkiego mistrza ceramiki Nassera Shademana z Malezji.
Zanim jednak zorganizujemy drugą edycję tego kongresu, pragnę Was zaprosić do Mediolanu
16-18 października br. na Digital Dentistry Show!
Zaczyna się moda na cyfrową stomatologię. Będziemy „atakowani” przez reklamy zachęcające do zakupu nowych urządzeń, dlatego szczególną rolą kwartalnika CAD/CAM jest obiektywne informowanie o dobrych produktach oraz przedstawianie klinicznego wykorzystania
nowych technologii. Nasza Rada Naukowa będzie się składać z wybitnych postaci świata nowoczesnej stomatologii. Będzie zawsze równo: Lekarze i Technicy.
Zapraszam do ciekawej lektury!

(Master of Science in Oral Implantology,
Członek Zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE)

A pierwsze 3 osoby, które odpowiedzą na pytanie „Ile waży koń trojański”, oprócz miłych wrażeń z oglądania
filmu, otrzymają bezpłatną prenumeratę magazynu CAD/CAM.
W tej sprawie proszę kontaktować się z redakcją (patrz: ostatnia strona magazynu).
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DSD _ Digital Smile Design

Cyfrowe projektowanie uśmiechu
i zintegrowane planowanie
leczenia estetycznego – część I
Digital Smile Design and integrated esthetic
treatment planning – part I
Autor_Bartosz Cerkaski
Streszczenie: Digital Smile Desig (DSD) to praktyczne cyfrowe narzędzie wspomagające stomatologiczne leczenie estetyczne. Przystępny
protokół umożliwia precyzyjne zrozumienie zależności pomiędzy zębami, strefą dziąseł i uśmiechem a twarzą, polepszając diagnostykę estetyczną
i ułatwiając tworzenie spójnych i rzetelnych planów leczenia. Linie referencyjne, kształty i notatki umieszczane na fotografiach twarzy pacjenta
wizualizują zespołowi klinicznemu ograniczenia i formułują ramy prawdziwie wielospecjalistycznej wizji postępowania, określając ścisłe wytyczne
na każdym etapie leczenia. Dane integrujące potrzeby i oczekiwania pacjenta z aspektami funkcjonalnymi i biologicznymi zebrane w formie
cyfrowego projektu są łatwo dostępne w każdym momencie dla wszystkich uczestniczących specjalistów łącznie z laboratorium dentystycznym,
tworząc unikalną, wydajną platformę komunikacyjną. Przedstawienie pacjentowi zestawu slajdów znacznie ułatwia lekarzowi proces wyjaśniania
pacjentowi trudnych zagadnień związanych z leczeniem, zwiększając tym samym jego zaufanie i motywację. Niniejsza praca przedstawia pierwszą
część podstawowych założeń cyfrowego protokołu projektowania uśmiechu Digital Smile Design (DSD).
Summary: Digital Smile Design (DSD) is a practical digital tool to enhance creation of esthetically focused treatment. Simple protocol allows for
thorough understanding the interrelarion between teeth, the gingiva, the smile and the face and makes diagnosis more effective and treatment
planning more consistent. The drawing of reference lines, shapes and notes over the patient’s photograph lets the dental team to visualize
limitations and forms a frame to establish trully interdisciplinary vision and accurate guidance throughout whole treatment phases. Diagnostic data
integrating all of the patient’s needs, desires, and functional and biologic concerns collected into a digital esthetic treatment design presentation
are easy to access whenever needed by all team members including technician thus forming an unique straightforward communication platform.
Furthermore, library of slides can be introduced to the patient and treatment issues better explained strongly improving communication, increasing
treatment value and enhancing patient motivation. The first phase of basic DSD approach to predictable esthetic rehabilitation for employing in
everyday practice is introduced.
Słowa kluczowe: cyfrowe projektowanie uśmiechu, planowanie leczenia, komunikacja, estetyka, leczenie interdyscyplinarne.
Key words: Digital Smile Design, treatment planning, communication, esthetics, interdisciplinary dentistry.
_Estetyka znana z albumów stomatologicznych bywa postrzegana jako nierealna
w codziennej pracy klinicznej i zarezerwowana raczej do „specjalnych” przypadków. Być
może dlatego projektowanie i design uśmiechu
nie do końca są traktowane poważnie, a raczej
w kategoriach ciekawostki niż wartościowej
techniki, którą można stosować rutynowo.
Przyzwyczailiśmy się do myślenia o estetyce
stomatologicznej w kontekście technologii,

Ryc. 1

Ryc. 1_Digital Smile Design – założenia i zalety
systemu.
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Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 5

Ryc. 5

użytych materiałów, wyrafinowanych i spektakularnych sposobów preparacji i budowania
warstw ceramiki czy kompozytu. Doskonale
jest, jeżeli elementy te są dobrane i wykonane
po mistrzowsku, jednak patrząc tylko z takiej
perspektywy i koncentrując uwagę na detalach, odsuwamy ogólną harmonię na plan dalszy, a to jej brak właśnie, zaburzenia symetrii
czy proporcji zwykle odczuwamy jako coś
niepokojącego. To swoiste zestrojenie uśmiechu z charakterem, aparycją i mimiką jest
o wiele bardziej istotne. Projektując uśmiech,
zanim rozpoczniemy pracę kliniczną, mamy
niepowtarzalną możliwość uwypuklenia utraconej często harmonii. Przeniesienie parametrów, które umożliwią integrację projektu
uśmiechu z ogólną harmonią twarzy pacjenta
jest jednym z większych wyzwań w naszej codziennej pracy.

Ryc. 2_Kolejność planowania leczenia nakierowanego
na doskonały efekt estetyczny.
Ryc. 3_Elementy analizy makroestetyki twarzy pacjenta:
ocena cech morfologicznych, symetrii, proporcji twarzy,
pionowych/poziomych referencyjnych linii harmonii twarzy.
Ryc. 4_Elementy miniestetyki. Analiza ustno-wargowa: linia
uśmiechu, szerokość uśmiechu, korytarz policzkowy, dynamika
warg (Reguła 42.2), Wskaźnik Morley’a (dystans zenitów
dziąsłowych od linii kącików ust przy pełnym uśmiechu).
Ryc. 5_Ocena relacji zębów z wargą dolną.
Ryc. 6_Elementy mikroestetyki: ogólna kompozycja
zębowa, wymiary, proporcje, kształt zębów, inklinacje, kąty
międzysieczne, linia zenitów, szczytów brodawek itp.
Niniejszy cykl publikacji ma na celu przybliżenie założeń prostego systemu planowania
i komunikacji, który można stosować w codziennej pracy klinicznej.
Digital Smile Design (DSD) – koncept
opracowany przez dr. Christiana Coachmana,
lekarza i technika dentystycznego, to z jednej
strony swoista idea, filozofia pracy, a równocześnie uniwersalne, wielopłaszczyznowe
narzędzie cyfrowe dające wymierne korzyści
kliniczne (Ryc. 1):
_wzmacnia zdolności analizy estetycznej,
_usprawnia prowadzenie standaryzowanej
dokumentacji z łatwym dostępem on-line
dla każdego z uczestników leczenia: specjalistów i laboratorium,
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Ogromną zaletą konceptu DSD jest fakt,
że operuje obrazem – jedynym wspólnym
językiem dialogu zrozumiałym zarówno dla
pacjenta, technika, jak i wszystkich specjalistów.

_Rozpoczynając od estetyki
W nowoczesnej praktyce stomatologicznej ukierunkowanej na kompleksowe leczenie estetyczne naprawa i korekta pojedynczych zębów przestała być wystarczająca
i nie jest akceptowana. Zauważalnie większa
liczba pacjentów oczekuje nie tylko rozwiązań solidnych mechanicznie, ale również
atrakcyjnych estetycznie, spełniających ich
wymagania psychologiczne i emocjonalne.
Współczesne techniki rekonstrukcyjne, adhezyjne, periochirurgiczne czy wybielanie
otworzyły drzwi do poprawiania wizerunku
i odwracania wizualnych oznak starzenia.
Zrozumienie potrzeb estetycznych pacjenta
staje się kluczowym etapem planowania leczenia, jednak bez skrupulatnej analizy dużą
trudność sprawia jednoznaczne określenie
i wskazanie, które elementy należy zmienić
lub poprawić i w jakim zakresie. Intencją
i motywacją pacjentów jest często zmiana wizerunku i zniwelowanie kompleksów,
dlatego, aby uniknąć rozczarowań i uczucia
niedosytu z efektów często długotrwałego leczenia, kluczową rolą diagnostyki estetycznej i planowania leczenia jest określenie czy
i w jaki sposób oczekiwania pacjenta mogą
zostać spełnione.

Ryc. 7

Ryc. 7_Etapy
przygotowywania projektu
i planu leczenia w oparciu
o Cyfrowe Planowanie
Uśmiechu – DSD.
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_znacząco poprawia komunikację w obrębie
zespołu specjalistów, nawet w odległych od
siebie ośrodkach klinicznych,
_umożliwia wykonywanie precyzyjnych planów postępowania opartych na jasnych wizualnych projektach i symulacjach,
_włącza pacjenta do współpracy podczas
procesu projektowania uśmiechu poprzez
prostą wizualną komunikację, graficzne
przedstawienie przebiegu i efektów leczenia, co w znaczący sposób wpływa na motywację pacjenta oraz pozwala zrozumieć
zakres proponowanych prac, wyeliminować nieporozumienia i ułatwia podejmowanie decyzji.

Klasycznie planowanie leczenia w stomatologii zwykliśmy rozpoczynać od przeglądu
aspektów biologicznych problemu, z którym
zwraca się pacjent. Oceniamy ogólny stan
jamy ustnej, podatność i aktywność próchnicy, potrzeby endodontyczne, status periodontologiczny. Po wyleczeniu pacjenta z perspektywy biologicznej poprzez usunięcie
próchnicy, leczenie endodontyczne, terapię
periodontologiczną czy ekstrakcje, przystępujemy do odbudowy utraconych tkanek i zębów
w oparciu o zastane uwarunkowania strukturalne. Staramy się dopasować konstrukcję
planowanej odbudowy do uzyskanych relacji
przestrzennych. Jeżeli odbudowane mają być
pełne powierzchnie żujące zębów albo ich pozycja ma ulec zmianie, nadrzędnym aspektem
referencyjnym będzie pozycja kłykci w stawach narzucająca kształt i pozycję płaszczyzn
okluzyjnych. W ostatnim etapie kierujemy
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Ryc. 8

Ryc. 10

swoją uwagę na estetykę, aby nadać zębom
maksymalnie przyjemny wygląd.
Niestety, jeżeli w planowaniu leczenia rozpoczniemy od biologii, następnie konstrukcji,
funkcji i na estetyce skończymy, ostateczny
efekt estetyczny może być kompromisowy
i niesatysfakcjonujący. Planowanie leczenia współcześnie wykonuje się w odwrotnej
kolejności, czyli rozpoczynając od estetyki,
następnie oceniając funkcję, potem konstrukcję i ostatecznie badając aspekty biologiczne
(Ryc. 2). Nie omija się żadnego z istotnych
parametrów procesu planowania, jedynie ocenia przebieg i etapy projektowanego leczenia
z innej perspektywy. Taka kolejność jest właściwsza dla osiągnięcia doskonałych rezultatów estetycznych, ponieważ decyzje podejmowane we wcześniejszych etapach planowania
mają bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w kolejnych fazach.
Wnikliwa analiza estetyczna ułatwia zrozumienie elementów warunkujących harmonię twarzy pacjenta. Zaleca się wykonanie jej
w sposób systematyczny, w pierwszej kolejności rozpoczynając od makroestetyki (analiza
twarzy pacjenta), (Ryc. 3) poprzez miniestetykę (zewnętrzna analiza rejonu ust), (Ryc. 4
i 5) na mikroestetyce (wewnątrzustna analiza
zębów i tkanek miękkich) (Ryc. 6) kończąc.

Ryc. 9

Ryc. 11

Podążając za powszechnie przyjętą praktyką, w której podstawową referencją jest model
gipsowy, projekty zaś tworzone są przez techników dentystycznych aranżujących na ich
podstawie kształt i ustawienie zębów, wiele
ważnych, choć bardzo subtelnych detali wynikających z powyższych analiz umyka i nie
jest wykorzystanych albo też ich istotność jest
marginalizowana. W tym klasycznym podejściu liczba informacji przekazywanych do laboratorium bywa niewystarczająca, ponieważ
poszczególne detale rozpatrywane są w oderwaniu od twarzy pacjenta, ryzykując utratę
harmonii i w rezultacie brak pełnej satysfakcji
z efektu estetycznego. Pomimo przekazywania dodatkowych instrukcji przez lekarza jako
notatki na załączanych kartach protetycznych,
uzupełnianych materiałem fotograficznym czy
też w bezpośrednich rozmowach telefonicznych, w których doprecyzowywane są szczegóły, to w ostatecznym rozrachunku nierzadko
okazuje się, że te drobne z pozoru braki i nieścisłości uniemożliwiają uzyskanie perfekcyjnych i w pełni atrakcyjnych rezultatów.

Ryc. 8_Podstawowy zestaw
4 fotografii do przeprowadzenia
analizy DSD.
Ryc. 9_Slajd utworzony
w programie komputerowym
Keynote (Apple)
z umieszczonymi pośrodku
poziomą i pionową linią.
Ryc. 10_Pozycjonowanie
fotografii twarzy pacjenta
poprzez obrót dla uzyskania
zbieżności linii źrenic
z poziomą linią slajdu.
Ryc. 11_Linia symetrii, linia
pozycji brzegów siecznych
i wirtualna linia uśmiechu
nałożone na fotografię twarzy
pacjenta.

_Projektowanie Uśmiechu:
Digital Smile Design (DSD)
Uzyskanie znakomitych efektów leczenia
rzadko jest dziełem przypadku, to raczej efekt
konsekwentnego systematycznego podejścia
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Ryc. 12

Ryc. 13a

Ryc. 12_Reguła 42.2: 4 mm Ekspozycji Siekaczy
centralnych (ES) w pozycji zrelaksowanej, bardzo
duża odległość (max. 2 mm) brzegów siecznych
od Wargi Dolnej (OWD) oraz max. 2 mm Ekspozycji
Dziąseł (ED) podczas pełnego uśmiechu.
Ryc. 13_Zestrojenie zdjęć twarzy w uśmiechu
i zdjęcia twarzy z retraktorami policzków i warg.
4 parametry obu zdjęć muszą być idealnie
skalibrowane i zestrojone: rozmiar, kąt obrotu,
pozycja brzegów siecznych i linii pośrodkowej.
Ryc. 14_Grupowanie linii i fotografii pozwala
lekarzowi powiększać obraz bez utraty informacji
o relacjach pomiędzy nimi.

Ryc. 13b

Ryc. 14

nie tylko do procedur leczniczych, ale przede
wszystkim do diagnostyki, komunikacji i planowania. Podążanie zgodnie z usystematyzowanymi protokołami, używanie formularzy
czy list kontrolnych i właściwa ocena tych
informacji pomaga zagwarantować, że każdy
etap jest wykonany prawidłowo.
Aby uzyskać przewidywalny i efektowny
rezultat estetyczny, lekarz powinien opracować i zdefiniować wzór odbudowy na wczesnym etapie postępowania. Dane te pozwolą
pokierować kolejnymi fazami rehabilitacji,
w znaczący sposób integrując oczekiwania
i pragnienia pacjenta z zagadnieniami biologicznymi, strukturalnymi i funkcjonalnymi.
Idea Digital Smile Design zakłada, że przed
rozpoczęciem leczenia pacjent nie tylko zna
efekt, ale także wie, w jaki sposób będzie pro-

10

CAD/CAM
2_2014

wadzone leczenie. Utworzony Indywidualny
Projekt Leczenia Estetycznego (IPLE) będzie
służył jako ramy odniesienia dla następujących po sobie etapów rekonstrukcji.

_Kolejność procesu planowania DSD
W praktyce odbywa się to w 4 następujących po sobie etapach poprzedzających
właściwe postępowanie kliniczne (Ryc. 7).
W pierwszej części niniejszego cyklu omówione zostaną zagadnienia związane z Fazą
I Planowania DSD, tj. gromadzenie danych
i planowanie cyfrowe.
Opracowanie IPLE na bazie precyzyjnego
projektu DSD wymaga wykonania standaryzowanej dokumentacji fotograficznej i vide-
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ograficznej, która ma stanowić bazę do oceny:
_odpowiedniej pozycji i nachylenia linii pośrodkowej,
_prawidłowej pozycji brzegów siecznych,
_idealnych proporcji zębów i konturów dziąsłowych.
Niezbędny zestaw fotografii do wykonania podstawowej analizy składa się z 4 cyfrowych ujęć twarzy i zębów pacjenta (Ryc. 8).
Foto IV może być zastąpione zdjęciem modelu gipsowego, aby uzyskać dokładną projekcję prostopadłą do płaszczyzny okluzyjnej.
Zastosowanie poszczególnych zdjęć zebrano
w tabeli 1.

Ryc. 15a

Zaleca się wykonanie krótkiego nagrania
video, na którym zarejestrowane będą wszystkie możliwe projekcje twarzy i ust: en face,
profilowe i 45 st. w spoczynku oraz dynamiczne podczas mowy i uśmiechu.
Fotografie i video przenoszone są do komputera techniką „kopiuj/wklej” w celu cyfrowej analizy. Ocena i projektowanie odbywają
się poprzez rysowanie prostych linii i kształtów nałożonych na zdjęcia za pomocą ogólnodostępnego programu komputerowego do
tworzenia prezentacji multimedialnych stanowiącego standardowe wyposażenie pakietów
biurowych. Analizy w niniejszym opracowaniu wykonane są z wykorzystaniem programu
Keynote’09 (Apple, iWork). Keynote zapewnia największe możliwości edycyjne oraz intuicyjność i elastyczność obsługi, z tego powodu uważany jest za dedykowany do pracy
z plikami multimedialnymi. Stosując niewielkie poprawki, zbliżone efekty można uzyskać,
używając program PowerPoint (Microsoft)
będący elementem pakietu biurowego MS
Office.

Ryc. 15b

Ryc. 15_Przeniesienie linii referencyjnych z powiększonego zdjęcia twarzy
(a) na zdjęcie wewnątrzustne (b) techniką „3 odcinków”.

_Planowanie wirtualne
Linia pośrodkowa

Na środku pustego slajdu umieszczane są
2 linie: pionowa i pozioma (Ryc. 9), a fotografia twarzy pacjenta umieszczana jest za nimi.
Ustalenie linii horyzontalnej uzyskujemy poprzez obrót fotografii twarzy pacjenta, aby źrenice ustawione były zgodnie z poziomą linią
umieszczoną w środku symetrii slajdu (Ryc.
10). Linię pośrodkową twarzy ustalamy na
postawie punktów referencyjnych na twarzy

Tab. 1_Podstawowy zestaw fotografii do przeprowadzenia analizy DSD.
Opis

Zastosowanie

FOTO I
(uśmiech)

twarz w uśmiechu z rozsuniętymi łukami ocena linii harmonii twarzy i relacji do łuków
zębowymi
zębowych, symulacja cyfrowa

FOTO II
(retraktory)

twarz z rozsuniętymi łukami zębowymi przeniesienie linii harmonii twarzy na widoczz założonymi retraktorami policzków i warg ne łuki zębowe, rojektowanie i szkic zarysu
zębów

FOTO III
fotografia twarzy i zębów z pozycji godz. ocena relacji przednio-tylnej zębów siecz(godz. 12.00) 12.00
nych w stosunku do wargi dolnej
FOTO IV
(okluzyjne)

wewnątrzustne zdjęcie płaszczyzny zgry- ocena symetrii i harmonii łuków zębowych
zowej

CAD/CAM

2_2014

11

DSD _ Digital Smile Design

pacjenta: glabella-filtrum-mentum i przesuwając fotografię w prawo lub w lewo, pozycjonujemy ją zgodnie z pionową linią umieszczoną
w środku symetrii slajdu.
Następnie oceniamy jej relację w stosunku
do zębów. Jeżeli linia pośrodkowa jest przesunięta w prawo lub w lewo do 3-4 mm nie jest
to, jak pokazują badania, zauważalne, jeżeli
długie osie zębów pokrywają się z linią pośrodkową twarzy. Jeżeli jednak mezjalno-dy-

Ryc. 16

Ryc. 18

Ryc. 20

stalne pochylenie siekaczy centralnych przekracza 2 mm, rozbieżność ta odbierana jest
jako nieestetyczna. Dlatego też najważniejszą
linią do oceny jest przechylenie długich osi
koron zębów siecznych w stosunku do linii
pośrodkowej twarzy.

Pozycja brzegów siecznych

Wykorzystując materiał video, poprzez
analizę poszczególnych klatek, dużo łatwiej
jest ocenić ekspozycję zębów siecznych

Ryc. 17

Ryc. 19

Ryc. 21

Ryc. 16_Nałożenie na slajd prostokąta o znanych wymiarach pozwala na pomiar aktualnych proporcji koron zębów
siecznych.
Ryc. 17_Siatka proporcji podziału przestrzeni estetycznej zębów siecznych.
Ryc. 18_Długości koron zębów siecznych.
Ryc. 19_Prostokąt o proporcjach 80% nałożony na zarys siekaczy centralnych w celu porównania aktualnych
proporcji z idealnymi.
Ryc. 20_Dodatkowe linie i komentarze mogą być rysowane na slajdzie w celu uwypuklenia konkretnych detali.
Zmiana fotografii na czarno-białą i używanie barwnych linii lub płaszczyzn wzbogaca wizualną komunikację.
Ryc. 21_Kształt zębów narysowany na slajdzie z uwzględnieniem linii referencyjnych tworzy logiczny i spójny projekt
proponowanego uśmiechu.
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Ryc. 22a

Ryc. 22b

Ryc. 22c

Ryc. 22d

w pozycji zrelaksowanej oraz prześledzić dynamikę uśmiechu. Bierzemy także pod uwagę wiek pacjenta, napięcie wargi górnej i styl
uśmiechu determinowany przez wzorzec
skurczu mięśni mimicznych. Celem takiej
analizy jest znalezienie optymalnego położenia brzegów siecznych. Stanowi on punkt
wyjścia do projektowania kolejnych elementów uśmiechu.

Grupowanie linii i fotografii pozwala lekarzowi powiększać obraz bez utraty informacji
o relacjach pomiędzy nimi (Ryc. 14). W ten
sposób uzyskujemy obraz ust pacjenta powiększony do rozmiarów slajdu z przeniesionymi liniami referencyjnymi twarzy. Zdjęcie
z retraktorami musi być następnie dopasowane do powiększonego zdjęcia ust pacjenta
(Ryc. 15).

Przeniesienie linii wargi dolnej i nałożenie jej na fotografię pozwala umiejscowić pozycję brzegów siecznych pozostałych zębów,
tworząc wirtualną linię uśmiechu (Ryc. 11).
Aby ułatwić ocenę, można wykorzystać elementy reguły 42.2 opisującą dynamikę uśmiechu (Ryc. 12). Te wytyczne są subiektywne,
ale mogą posłużyć jako dobry punkt wyjścia
w analizie materiału video.

Proporcje i wielkość zębów

Aranżację przyszłego ustawienia zębów
rozpoczynamy od pomiaru aktualnych proporcji koron zębów siecznych (Ryc. 16). W piśmiennictwie estetyczny stosunek wysokości

Ryc. 22_Wzorce
uwzględniające rys
charakterologiczny znacznie
usprawniają projektowanie.

Ryc. 23_Nałożenie tekstury
na szkic zębów techniką
maskowania fotografii.

Przeniesienie linii harmonii
twarzy na zdjęcia wewnątrzustne

Aby wykorzystać zdjęcia łuków zębowych
w odniesieniu do ustalonych linii referencyjnych twarzy, wykonujemy zestrojenie zdjęć
twarzy w uśmiechu (FOTO I) i zdjęcia twarzy
z retraktorami policzków i warg (FOTO II).
4 parametry obu zdjęć muszą być idealnie skalibrowane: rozmiar, kąt obrotu, pozycja brzegów siecznych i linii pośrodkowej (Ryc. 13).

Ryc. 23
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do szerokości szacuje się pomiędzy 75 a 85%,
a za najbardziej pożądany przyjmuje się 80%.
Szerokość pozostałych zębów ustala się, korzystając z zasad złotej proporcji nakładając
na skalibrowaną fotografię przygotowany
wcześniej wzorzec (Ryc. 17).
Ustalając optymalne proporcje, nie wolno
zapominać, że długość zębów również wpływa na estetykę. Niestarte siekacze przyśrodkowe szczęki Magne szacuję średnio nieco
powyżej 11 mm. Wg różnych autorów, przestrzeń estetyczna dla siekaczy centralnych

Ryc. 24a

Ryc. 24b

Ryc. 25a

Ryc. 25b

Ryc. 26

Ryc. 27

waha się pomiędzy 10,5 mm a 12 mm, przyjmując 11 mm jako optymalny punkt wyjścia
do dalszego planowania. Długość siekaczy
bocznych może wykazywać się dużym zróżnicowaniem: od 0,5 do nawet 2,5 mm krócej
od siekaczy centralnych. Kształt i długość siekaczy bocznych określa charakter projektowanego uśmiechu. Kły są krótsze od siekaczy
centralnych o 0,5-1 mm (Ryc. 18). Nałożenie
na fotografię prostokąta o idealnych proporcjach (80%) pozwala porównać aktualne proporcje zębów oraz lepiej zrozumieć kierunek
i zakres planowanych zmian (Ryc. 19).

Ryc. 24b

Ryc. 24_Symulacja cyfrowa – doskonała przestrzeń do komunikacji z pacjentem. Zrozumiały dla pacjenta i wizualnie atrakcyjny projekt,
który daje odpowiedź, czy planowane zmiany harmonizują z twarzą.
Ryc. 25_Pomiar rzeczywistej wielkości siekaczy centralnych (a) i kalibracja cyfrowej linijki w komputerze (b).
Ryc. 26_Precyzyjne pomiary za pomocą kalibrowanej linijki na ekranie monitora pozwalają na dokładność rzędu 0,1 mm.
Ryc. 27_Analiza periochirurgicznych potrzeb leczniczych na podstawie DSD.
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Szkic kształtu zębów

Dalsza praca nad projektem polega na
rysowaniu linii na przygotowanym slajdzie,
szkicowaniu kształtów zębów, prostym kopiowaniu i wklejaniu kształtów, umożliwiając precyzyjną wizualizację planu leczenia.
Podkreślanie poszczególnych detali, dodawanie komentarzy czy strzałek koncentruje
uwagę na wyłaniających się problemach, ułatwiając wizualną komunikację i podejmowanie decyzji co do sposobów ich rozwiązania
(Ryc. 20). Od tego etapu proponowane zmiany
mają charakter subiektywny i zależą w dużej
mierze od wyczucia i wrażliwości estetycznej
osoby projektującej uśmiech.

Ryc. 28

_Przekaz niewerbalny
Rejon ust dominuje w dolnej części twarzy i natychmiast przyciąga uwagę oka ludzkiego, ponieważ zawierają się w nim zarówno
werbalne, jak i niewerbalne środki wyrazu.
Komunikaty niewerbalne pojawiają się na ułamki sekund. Gdy wzrok koncentruje się na ustach,
archetypowe symbole rejestrowane są podświadomie w mózgu, wpływając na emocje. Uważa
się, że z dentystycznego punktu widzenia, siekacze centralne posiadają największą siłę wyrazu niewerbalnego, zajmując prominentne miejsce w łuku zębowym. Siekacze boczne wiąże
się z kolei z intelektualną i emocjonalną stroną
osobowości, podczas gdy kły wyrażają osobistą
ambicję, dynamizm i wojowniczość.
3 elementy: kształt zębów przednich szczęki, charakterystyka warg i aranżacja łuku zębowego formułują mocny przekaz niewerbalny.
Dlatego też kształt zębów, przebieg girlandy
dziąsłowej, kierunek długich osi zębów powinien uwzględniać nie tylko oczekiwania pacjenta, ale także jego rys charakterologiczny.
Na slajdzie można narysować proponowany kształt zębów (Ryc. 21) lub skorzystać z dostępnych wzorców (Ryc. 22). Nałożenie tekstur
na zaproponowany zarys zębów (Ryc. 23) tworzy zrozumiały dla pacjenta i wizualnie atrakcyjny projekt, który w formie symulacji cyfrowej daje odpowiedź, czy planowane zmiany
harmonizują z twarzą (Ryc. 24). Projekt w takiej formie równocześnie tworzy doskonałą
przestrzeń do komunikacji z pacjentem i wsłuchania się w jego sugestie, a wszelkie zmiany
mogą być na tym etapie w prosty sposób wprowadzone i zwizualizowane. Taki przystępny
sposób prezentacji ułatwia podejmowanie

Ryc. 29

Ryc. 28_Wspomaganie projektowania indywidualnego łącznika implantologicznego
Atlantis (Dentsply Implants) z wykorzystaniem projektu DSD.
Ryc. 29_Ponieważ kalibrację można przeprowadzić na wszystkich zdjęciach,
w efekcie uzyskujemy rzetelną analizę potrzeb oraz spójny, przewidywalny plan
postępowania.
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bów, przechylenia płaszczyzny okluzyjnej czy
dysharmonię dziąsłową. Posiadając tę wiedzę,
trafne zrozumienie potrzeb leczniczych nie
nastręcza trudności.
Gdy wszystkie problemy zostały zidentyfikowane i jednoznacznie zwizualizowane,
właściwe rozwiązanie i wybór odpowiedniej
techniki stają się dużo łatwiejsze, np. w prezentowanym przypadku, przykładając kalibrowaną linijkę cyfrową pomiędzy aktualny
zarys koron zębów a szkic proponowanego
kształtu zęba, uzyskujemy informację, że
podczas gdy prawy siekacz centralny wymaga
wydłużenia periochirurgicznego korony o 0,9
mm, to dla uzyskania idealnego przebiegu girlandy dziąsłowej lewy siekacz boczny powinien zostać pokryty 0,7 mm (Ryc. 27).

Ryc. 30

Ryc. 31

Ryc. 30_Przymiarka prototypu
uśmiechu. Wykonane zdjęcia
potwierdzają harmonię
wykonanej makiety z twarzą
pacjentki.
Ryc. 31_Elementy
efektywnej komunikacji
w interdyscyplinarnym zespole
stomatologicznym DSD.

decyzji i pozwala na uzyskanie świadomej akceptacji proponowanych rozwiązań.

Kalibracja cyfrowej linijki

Esencją techniki DSD jest precyzyjne ilościowe oznaczenie defektów estetycznych.
Ścisłe przeniesienie wymiarów rzeczywistych
na projekt cyfrowy stanowi fundament faktycznych procedur leczniczych. Rzeczywistą
wielkość siekaczy centralnych mierzy się za
pomocą suwmiarki w ustach pacjenta albo na
modelu. Poprzez zmianę wymiaru cyfrowej linijki nałożonej na zdjęcie siekaczy centralnych
w komputerze, uzyskujemy wierne odtworzenie rzeczywistych wymiarów (Ryc. 25). Od tej
pory można dokonywać wszelkich pomiarów
na cyfrowym projekcie DSD z dokładnością
0,1 mm. (Ryc. 26).

Planowanie
leczenia interdyscyplinarnego

Dotychczasowe etapy analizy estetycznej
służyły ustaleniu wszystkich niezbędnych
parametrów do wielospecjalistycznego planowania. Gdy wszystkie linie referencyjne,
szkice i linie dodatkowe zostały narysowane na slajdach, lekarz otrzymuje doskonały
szkielet, który ściśle definiuje problemy estetyczne pacjenta – relacje międzyzębowe,
relacje pomiędzy aktualnym zarysem zębów
a linią uśmiechu, odchylenia linii pośrodkowej twarzy i zębów, niezgodność proporcji zę-
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Jeżeli pacjent wymaga, tak jak w tym
przypadku, również leczenia implantoprotetycznego, skalibrowany projekt DSD pozwala
w ten sam sposób określić nie tylko głębokość
pogrążenia implantu, ale również precyzyjne
wymiary indywidualnego łącznika implantologicznego wykonanego w technice CAD/
CAM (Ryc. 28). Ponieważ kalibrację można przeprowadzić na wszystkich zdjęciach,
w efekcie uzyskujemy rzetelną analizę potrzeb oraz spójny, przewidywalny plan postępowania (Ryc. 29). Na podstawie pomiarów,
laboratorium protetyczne dysponujące całą
zgromadzoną dokumentacją, wykonuje prototyp uśmiechu, który przymierzony w jamie
ustnej pacjenta owocuje powstaniem zwykle
bezbłędnie harmonijnego uśmiechu (Ryc. 30).
Techniczne aspekty przeniesienia wymiarów
na model roboczy i wykonanie estetycznych
prototypów w ustach pacjenta będą tematem
kolejnych części cyklu.

_Komunikacja w zespole
Wszystkie fotografie i elementy diagnostycznej analizy tworzą ciągłą, symultaniczną
dokumentację i historię leczenia pacjenta. Co
warte podkreślenia, jest to w całości graficzna dokumentacja operująca zrozumiałym dla
wszystkich językiem obrazów, niezawodnie
udoskonalająca proces komunikacji. Cała dokumentacja będąca de facto prezentacją slajdów
programu Keynote (Apple) albo PowerPoint
(Microsoft) znajduje się w jednym pliku komputerowym nazwanym zwykle nazwiskiem
pacjenta. Do tego pliku można dołączać w prosty sposób techniką „przenieś/upuść” czy
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„kopiuj/wklej” wszelkie informacje przydatne
w trakcie planowania i leczenia takie, jak: karta
wywiadu, zdjęcia radiologiczne, analiza cefalometryczna, CBCT i proste notatki.
Umieszczając plik dokumentacji w wirtualnej chmurze, np. za pomocą aplikacji
Dropbox czy GoogleDisk, jest ona w jednakowej formie non stop dostępna i uzupełniana
przez wszystkich uczestniczących w procesie
planowania i leczenia specjalistów i w ten sposób umożliwia sformułowanie spójnej prawdziwie interdyscyplinarnej wizji (Ryc. 31).
Taka forma cyfrowej komunikacji sprawdza
się zarówno w zespole funkcjonującym w ramach jednej kliniki, jak również wśród specjalistów, oddalonych od siebie o wiele, nawet
tysięcy, kilometrów.

_Uśmiech jest ważny
Trudno jednoznacznie określić znaczenie
uśmiechu – dla każdego będzie miał inną treść.
Z pewnością jednak kryje się za nim siła oddziaływania, bycie wyrazistym, ale przyjemnym, buduje poczucie wartości własnej osoby.
Wpływa na poprawę relacji nie tylko w życiu
osobistym, ale także zawodowym. Pogodny
wyraz twarzy odejmuje lat i sprawia, że nasze ciało także młodnieje, wydzielają się hormony szczęścia i mamy energię do życia. Od
uśmiechu na twarzy może zmienić się nasze
nastawienie do świata, pozwala przywrócić
wyrazistość i nierzadko odbudować poczucie
pewności.
Koncepcja Digital Smile Design daje lekarzom unikalną możliwość nie tylko stworzenia
precyzyjnego planu rehabilitacji uśmiechu, ale
zapewnia dużo więcej, pozwala bowiem zbudować uniwersalny przekaz i sposób dialogu,
który wzmaga motywację, angażuje emocje
oraz przynosi satysfakcję i prawdziwie przewidywalne rezultaty w codziennej pracy._
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Skanowanie z poziomu
implantu – część 1
Scanning from implant level
Autor_Bogdan Dmochowski

Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera 3Shape Trios w rejestracji pola protetycznego z poziomu
implantu, a także przybliżono etapy pracy laboratoryjnej, mające na celu wykonanie odbudowy protetycznej wspartej na implancie.
Summary: In this article I will present clinical managment using 3Shape Trios scanner in the field of registration implant level from prosthetic point
of view. And I will also mention about the stages of laboratory work aimed at making of prosthetic reconstruction based on implant.
Słowa kluczowe: skaner wewnątrzustny, profil wyłaniania, model stereolitograficzny, łącznik indywidualny.
Key words: intraoral scanner, emergency profile, stereolitigraphical model, individual abutment.

_W poprzednim numerze „CAD/CAM”
opisałem zalety stosowania skanerów wewnątrzustnych w rejestracji pola protetycznego celem wykonania odbudów protetycznych
w obrębie pojedynczego zęba: inlay, onlay,
overlay, licówka, korona, jak i odbudów międzyzębowych, czyli mostów protetycznych.
Teraz przedstawiam możliwości skanerów
wewnątrzustnych w pracach protetycznych
wspartych na implantach.

Postępowanie kliniczne z wykorzystaniem
skanera wewnątrzustnego 3Shape Trios w odbudowie protetycznej (okolicy 45) wspartej
na implancie T3 ze zintegrowanym systemem
zamiany platform o średnicy protetycznej 3,4
mm (BOPT 4311) firmy Biomet3i. Po 3 miesiącach od zabiegu implantacji zakończonego
zamknięciem implantu śrubą gojącą o wysokości 4 mm i rozbieżności z 3 mm platformy
protetycznej do 4 mm (Ryc. 1) przystąpiłem
do rejestracji pola protetycznego. W pierwszej
kolejności zeskanowałem łuk przeciwstawny
(Ryc. 2 i 3) – robię to zawsze w celu przyzwyczajenia pacjenta do techniki skanowania.

Ryc. 1
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O ile rejestracja istniejącego pola protetycznego – czy to metodą klasyczną, czy
skanerem wewnątrzustnym – jest stosunkowo „prostym” postępowaniem, o tyle
rejestracja z poziomu implantu wiąże się
z większą liczbą „problemów” do rozwiązania, bez względu na stosowaną metodę rejestracji. W moich przypadkach klinicznych
wykorzystywałem 2 skanery wewnątrzustne: Lava C.O.S.3M i 3Shape Trios. W trakcie
demonstracji przypadków klinicznych zwracam szczególną uwagę na trudności wynikające z zastosowania różnych skanerów
wewnątrzustnych i rozwiązań technicznych
preferowanych przez firmy produkujące te
urządzenia.
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Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 2

Ryc. 4

Ryc. 5

Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8
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Ryc. 9

Ryc. 10

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 13

Ryc. 14

Kolejny etap pracy to skanowanie łuku
zębowego z umieszczonym implantem lub
implantami, w tym przypadku to implant
w okolicy 45. Skanowanie właściwego łuku
zębowego wymaga zachowania sekwencji
postępowania klinicznego. Przed przystąpieniem do skanowania odkręcamy śrubę gojącą (Ryc. 4) i wówczas zaczynamy rejestrację

20

CAD/CAM
2_2014

łuku wraz z profilem wyłaniania nad implantem (Ryc. 5 i 6). W przypadku wysokiego
profilu wyłaniania 4-6 mm proponuję rozpoczęcie skanowania ze śrubą gojącą, doprowadzenie rejestracji przed śrubę gojącą i STOP
skanowanie. W tym momencie wykręcamy
śrubę gojącą, jeżeli trzeba – osuszamy profil
wyłaniania i platformę protetyczną implantu,

Praktyka _ Skanery wewnątrzustne

Ryc. 15

Ryc. 16

Ryc. 2

Ryc. 17

następnie kontynuujemy skanowanie profilu
wyłaniania wraz z pierwszym zębem za śrubą
gojącą i STOP skanowanie. Przykręcamy śrubę gojącą i kończymy skanowanie reszty łuku.
Ta komplikacja postępowania w procesie
skanowania zapobiega „zapadnięciu się” wysokiego profilu wyłaniania przed kolejnym
etapem pracy, którym jest „zabezpieczenie”

Ryc. 19

Ryc. 18

w komputerze zapisanego profilu wyłaniania
(robimy to za pomocą odpowiedniego programu) i zarejestrowanie położenia implantu. W tym celu do implantu przykręcamy
scan body (Ryc. 7 i 8). Rejestratory położenia
implantu mają średnicę równą średnicy platformy protetycznej implantu, w swej części
podśluzówkowej i nadśluzówkowej są cylindryczne, natomiast połączenie z implantem to

Ryc. 20
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cecha charakterystyczna różnych systemów
implantologicznych (Ryc. 9).

Ryc. 22

Ryc. 23

Ryc. 24

Po prawidłowym połączeniu scan body
z implantem (przykręcamy śrubą łączącą)
uruchamiamy ponownie skaner i rejestrujemy
okolicę implantacji wraz z zębami sąsiednimi
lub bezpośrednio przylegającym obszarem
wału dziąsłowego (Ryc. 10-12). Po zakończeniu drugiego etapu skanowania odkręcamy
scan body i przykręcamy śrubę gojącą. Teraz
pozostaje zarejestrowanie wzajemnego położenia żuchwy i szczęki w zwarciu centralnym.
W tym celu pacjent zagryza, a my skanujemy
obszar 3 zębów górnych i dolnych wraz z wyrostkiem zębodołowym. Po prawidłowej rejestracji okluzji program komputerowy składa całe wcześniej zeskanowane łuki zębowe
(Ryc. 13-15).
Dzięki odpowiedniemu programowi możemy prześledzić punkty styczne w okluzji i w ten
sposób ocenić prawidłowość relacji szczęki
z żuchwą (Ryc. 16-18). W ten sposób wykonaliśmy pierwszą, zasadniczą część pracy klinicznej. Po wprowadzeniu adresu e-mail wysyłamy
do laboratorium zarejestrowane obrazy.
Rozpoczyna się część laboratoryjna produkcji odbudowy protetycznej. Pierwszy jej
etap to drukowanie modelu stereolitograficznego i umieszczenie w nim repliki implantu
(Ryc. 19 i 20). Drukowany jest także model
stereolitograficzny łuku przeciwstawnego.
W oparcie o posiadane modele stereolitograficzne technik dentystyczny przystępuje do
pracy z łącznikiem protetycznym standardowym lub – jeżeli wymagają tego warunki – do
projektowania, a następnie wykonania łącznika indywidualnego z tytanu lub cyrkonu.
W opisywanym przypadku wykonano łącznik
indywidualny (Ryc. 21 i 22).
Wybór łącznika (standardowy lub indywidualny) jest podyktowany warunkami anatomicznymi, tzn. wysokością profilu wyłaniania. W systemie Biomet3i do wysokości 4 mm
możemy wykorzystać łącznik standardowy,
bo 4 mm to wysokość profilu wyłaniania
w tym łączniku. Wysokie profile wyłaniania
4-6 mm wymagają wykonanie łącznika indywidualnego. Wybór materiału (tytan lub cyrkon) to decyzje estetyczne.

Ryc. 25
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Po skończeniu pracy nad łącznikiem (łącznikami) technik wykonuje koronę lub most
(Ryc. 23 i 24). Nie omawiam w tym miejscu
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Ryc. 26

Ryc. 27

Ryc. 28

Ryc. 29

_autor

Ryc. 30

techniki wykonania nadbudowy protetycznej.
Wykonana praca jest wysyłana do gabinetu.
Proponuję, aby przed spotkaniem z pacjentem
sprawdzić dokładność wykonania poszczególnych elementów odbudowy protetycznej
(Ryc. 25 i 26). Na koniec pozostaje sama przyjemność: przykręcenie łącznika i zacementowanie korony lub przykręcenie kompleksu
korona-łącznik (Ryc. 27- 29)._
W kolejnym artykule w „CAD/CAM” 3/2014
przedstawię pracę skanerem Lava C.O.S3M i porównam oba prezentowane systemy.

Lek. dent. Bogdan
Dmochowski
w 1984 r. uzyskał
dyplom lekarza
dentysty
w AM w Warszawie.
Posiada
specjalizację I stopnia w zakresie
stomatologii ogólnej oraz specjalizację
I stopnia w zakresie medycyny
społecznej. Od 1986 r. prowadził
własny gabinet dentystyczny, od
1991 r. jest właścicielem indywidualnej,
specjalistycznej praktyki lekarskodentystyczna ukierunkowanej
głównie na protetykę, implantologię
i stomatologię estetyczną.
Prowadzi kursy praktyczne w zakresie
preparacji zębów pod uzupełnienia
pełnoceramiczne: korony, mosty,
licówki, wkłady koronowe (inlay,
onlay, overlay) oraz z rejestracji
pola protetycznego skanerem
wewnątrzustnym (odbudowa na zębie
i implancie).

Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.
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Znaczenie okluzji
The importance of occlusion
Autor_Peter Bausch

Streszczenie: Prawidłowa fizjologiczna odbudowa warunków zwarciowych stanowi duże wyzwanie dla każdego lekarza dentysty i technika
dentystycznego. Nawet minimalne podwyższenie powierzchni zwarciowej zęba, rzędu kilku mikronów, może prowadzić do dysfunkcji narządu
żucia pacjenta. W stomatologii odtwórczej proporcje okluzyjne ulegają nieustannym zmianom. Dlatego dla dobra naszych pacjentów kluczowe
znaczenie ma zrozumienie i monitorowanie funkcji zębów w warunkach zwarcia statycznego i dynamicznego.
Summary: The correct physiological restoration of occlusion poses a major challenge for every dentist and technician. Even the smallest high spot,
measuring just a few microns, can cause dysfunction in a patient’s masticatory system. In restorative dentistry, occlusal proportions are constantly
changing. It is therefore essential, for the benefit of the patient, to understand and monitor the function of teeth in static and dynamic occlusion.
Słowa kluczowe: okluzja, narząd żucia, stomatologia odtwórcza.
Key words: occlusion, masticatory system, restorative dentistry.

_Okluzja i potencjalny wpływ
zaburzeń zwarcia na pacjentów
Każde wypełnienie, ekstrakcja, uzupełnienie protetyczne czy leczenie ortodontyczne
wpływa na statyczne i dynamiczne warunki
zwarciowe. Najmniejsza przeszkoda zwarciowa, rzędu kilku mikronów, działa niekorzystnie na proprioceptory narządu żucia. Może
to prowadzić do bruksizmu (zaciskania lub
zgrzytania zębami), co może z kolei skutkować
zaburzeniami czynnościowymi układu czaszkowo-żuchwowego. Efektem tego są przeciążenia zębów, przyzębia, mięśni i stawów.
Ważne jest, aby nie tylko rozpoznawać
zaburzenia czynnościowe układu czaszkowo-żuchwowego, ale także zapobiegać ich pogłębianiu. Najmniejsza modyfikacja nawykowego zwarcia może prowadzić do poważnych
zaburzeń. Ostre zaburzenia czynnościowe,
takie jak zaciskanie lub zgrzytanie zębami,
mogą z czasem przejść w stan przewlekły.

Ryc. 1

_Okluzja czynnościowa jest ważna dla
ogólnego zdrowia pacjenta. Interdyscyplinarna
analiza objawów i leczenie to integralna część
codziennej praktyki. Z tego względu bardzo zachęcam do kontroli zwarcia w trakcie leczenia.
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U pacjentów, którzy mieli świeżo wykonane wypełnienia, korony lub mosty albo którzy
przeszli leczenie ortodontyczne i którzy skarżą się na typowe objawy (zespół dysfunkcji
czaszkowo-żuchwowej), należy przeprowadzić badanie okluzji. Kontakty przedwczesne
często powodują uczucie dyskomfortu, ponieważ proprioceptory są wrażliwe na nacisk.
Pacjent próbuje skompensować przeszkody
zwarciowe, przyjmując nową nawykową po-
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Ryc. 2

zycję żuchwy, co powoduje zmiany w otaczających tkankach.

_Pozycje rejestracji zwarcia
Kluczowe znaczenie dla rejestracji zwarcia ma pozycja żuchwy. Zwykle pacjenci są
leczeni w nawykowej pozycji żuchwy, która
jest pozycją prawidłową u większości pacjentów. W przypadku pacjentów, u których
prowadzona jest bardziej złożona odbudowa,
a także osób cierpiących z powodu zaburzeń
ze strony stawów skroniowo-żuchwowych
kluczowe jest określenie nowego, fizjologicznego położenia żuchwy. W większości przypadków tą nową, terapeutyczną pozycją jest
zwarcie centralne.

Ryc. 3

Pozycja centralna to położenie żuchwy
względem szczęki, w którym krążek stawowy znajduje się na miejscu, a głowy wyrostków kłykciowych żuchwy celują w najwyższą
część zwróconej ku tyłowi pochyłości dołka
stawowego, co znaczy, że kłykcie żuchwy są
w swoim najwyższym i najbardziej doprzednim położeniu.
W celu zapewnienia zrównoważonego
zwarcia w pozycji statycznej pacjent musi
w pozycji zaguzkowania mieć dostatecznie
dużo kontaktów typu A, B i C w każdym kwadrancie.
W pozycji maksymalnego zaguzkowania
zęby przeciwstawnych łuków mają maksymalną powierzchnię wzajemnego kontaktu.

Ryc. 4
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Ryc. 5 i 6_Najbardziej
fizjologiczne położenie:
kłykcie w pozycji centralnej
i dostateczna liczba kontaktów
zwarciowych.
Ryc. 7 i 8_Kłykcie nadal
znajdują się w pozycji
centralnej. Widoczna
przeszkoda zwarciowa
na zębie 36.

Ryc. 5

Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8

_Fizjologiczny wpływ
kontaktów przedwczesnych
W przypadku większości pacjentów nawykowe położenie żuchwy w pozycji maksymalnych kontaktów zwarciowych jest
preferowanym jej ustawieniem podczas rejestracji zwarcia. Jednak nawet mikroskopijny
przedwczesny kontakt, rzędu 20 μm, może

Ryc. 9 i 10_Reakcja
kompensacyjna spowodowana
przeszkodą zwarciową
na zębie 36. Żuchwa
przemieściła się do nowego
położenia odbiegającego od
zwarcia centralnego, aby
skompensować obecność
przeszkody zwarciowej.
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Ryc. 9

wywołać reakcję kompensacyjną, prowadząc
do przemieszczenia żuchwy do nowej pozycji fizjologicznej. To naturalna reakcja układu
biologicznego, mająca na celu uniknięcie zbyt
dużych obciążeń działających tylko w jednym
miejscu.
Jeśli np. podczas jedzenia trafi między
zęby małe ziarenko piasku, żuchwa auto-

Ryc. 10
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Ryc. 11

Ryc. 13

matycznie przesuwa się w inną pozycję, aby
chronić zęby. Trwała obecność „ziarnka piasku” (przeszkody zwarciowej) może prowadzić do przeciążenia układu obronnego, czyli
sytuacji, w której pacjent osiągnie maksimum
zdolności kompensacji. Ból może wtedy nabrać charakteru przewlekłego.

_Wypełnienia w obrębie
powierzchni zwarciowych
Kluczowe znaczenie dla odbudowy fizjologicznego zwarcia ma prawidłowa wzrokowa
identyfikacja punktów kontaktu. Produkty
do kontroli zwarcia – kalki zwarciowe, dające efekt progresywnego przenoszenia koloru,
ułatwiają identyfikację miejsc działania sił
zwarciowych w nawykowej pozycji zaguzkowania. Okolice występowania większych sił
zwarciowych można rozpoznać jako punkty
ciemniejszych śladów o większym kontraście.
Takie ślady często oznaczają kontakty przedwczesne. Okolice o mniej intensywnym wybarwieniu wskazują miejsca kontaktu, w których siły zwarciowe są słabsze lub w ogóle
nie ma kontaktu. Po bliższym przyjrzeniu się
punkty te wyglądają jak obwarzanki. W środku punktu kontaktu widoczny jest jaśniejszy kolor. Intensywniej zabarwiony brzeg
punktu stycznego nie wchodzi w jego zarys.
Prawdziwą powierzchnią kontaktu jest tylko
słabiej wybarwiony środek. Przeprowadzając
korektę zwarcia, należy znosić tylko te ob-

Ryc. 12

Ryc. 14

szary. Uzyskanie u pacjenta zrównoważonego
zwarcia wymaga dostatecznej liczby kontaktów typu A, B i C w każdym kwadrancie.
Korekta zwarcia może polegać na dodawaniu lub odejmowaniu materiału. Modyfikacja
warunków zwarciowych u pacjentów, którzy
od dłuższego czasu zgrzytali zębami może
stanowić wyzwanie, ponieważ stracili oni już
znaczną ilość tkanek twardych zębów. W leczeniu takich pacjentów zaleca się stosowanie
szyn (podnoszenie zwarcia).

_Podsumowanie
Rekonstrukcja fizjologicznych warunków
zwarciowych na kluczowe znaczenie dla złożonych funkcji, jakie pełni cały układ stomatognatyczny. Istnieją różne koncepcje dotyczące
okluzji. Dostępny jest szeroki wybór urządzeń
elektronicznych, umożliwiających rejestrację
i analizę złożonych ruchów żuchwy.
Poza tymi narzędziami podstawowe znaczenie ma zwykłe zrozumienie biomechaniki
powierzchni zwarciowych. Obecnie dysponujemy szerokim wyborem różnych produktów
umożliwiających wizualizację tych struktur
biomechanicznych. Delikatnie barwione kalki
zwarciowe w połączeniu z foliami do kontroli
zwarcia pozwalają na coraz lepszą wzrokową
ocenę relacji zwarciowych pomiędzy szczęką
i żuchwą._

_kontakt
Dr Peter Bausch
Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Str. 4
50769 Cologne, Niemcy
e-mail: pb@bauschdental.de
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CBCT i CAD/CAM _ Opis przypadku

Leczenie wspomagane
komputerowo z wykorzystaniem
technologii CAD/CAM i CBCT
One-visit guided treatment thanks to CAD/CAM and CBCT
Autor_Josef Kunkela

Streszczenie: Zaprezentowany przypadek opisuje procedurę pozwalającą na leczenie pacjenta, który stracił ząb lub miał ten ząb usunięty.
Podczas jednej wizyty może on mieć wszczepiony implant z wykorzystaniem wykonanego na poczekaniu szablonu chirurgicznego. Ponadto,
podczas tej samej wizyty można wymodelować indywidualny łącznik lub założyć lity łącznik z tytanu oraz koronę tymczasową albo stałą koronę
ceramiczną.
Summary: This case report demonstrates a procedure that allows the treatment of a patient who has lost a tooth or had one extracted. In one
visit, he or she can receive an implant using a while-you-wait, made-on-demand implant guide. Furthermore, modelling of the individual abutment
or placing of a solid titanium abutment with a temporary crown, or a permanent ceramic crown, based on the indication and diagnosis, can be
performed in the same visit.
Słowa kluczowe: implant, łącznik indywidualny, korona tymczasowa, stała korona ceramiczna, CAD/CAM.
Key words: implant, individual abutment, temporary crown, permanent ceramic crown, CAD/CAM.
_Jeszcze do niedawna moi pacjenci
uznaliby, że pełne leczenie z wykonaniem
ceramicznej korony lub mostu podczas jednej
wizyty to fikcja. Technologia CAD/CAM rozwija się jednak w tak zdumiewającym tempie,
że leczenie osiąga zupełnie nowy poziom.
Zaprezentowany przypadek opisuje procedurę pozwalającą na leczenie pacjenta, który

Ryc. 1
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stracił ząb lub miał ten ząb usunięty. Podczas
jednej wizyty może on mieć wszczepiony implant z wykorzystaniem wykonanego na poczekaniu szablonu chirurgicznego. Ponadto,
podczas tej samej wizyty można wymodelować indywidualny łącznik lub założyć lity
łącznik z tytanu oraz koronę tymczasową albo
stałą koronę ceramiczną (w zależności od rozpoznania i wskazań).

CBCT i CAD/CAM _ Opis przypadku

Ryc. 3

Wykonany na poczekaniu szablon chirurgiczny (CEREC Guide, Sirona) znacznie
przyspiesza cały proces dzięki precyzyjnemu
określeniu lokalizacji implantu na podstawie
trójwymiarowego badania metodą tomografii stożkowej (CBCT), przeprowadzonego
z użyciem oprogramowania do wizualizacji
GALAXIS i GALILEOS Implant (oba produkty firmy Sirona). Ponadto umożliwia implantację bez preparacji płata. Wykonany przy fotelu
i gotowy do użycia szablon implantologiczny
jest jeszcze ważniejszy w przypadku natychmiastowej implantacji po usunięciu zęba wielokorzeniowego, kiedy implantacja z wolnej
ręki jest bardzo trudna lub niemal niemożliwa.
Poza szablonem CEREC Guide można także zamówić CLASSICGUIDE (SICAT) wykonany na podstawie tradycyjnego wycisku albo
OPTIGUIDE (SICAT) – szablon wykonywany
bez kęska zwarciowego i wycisków, wymagający jedynie cyfrowego skanu jamy ustnej za
pomocą systemu CEREC AC (Sirona) oraz badania kości szczęki i żuchwy techniką CBCT
(z wykorzystaniem systemów GALILEOS lub
ORTHOPHOS XG 3D). Spośród 3 dostępnych
rodzajów szablonów, tzn. szablonów dla wierteł pilotowych, tulei w tulei lub pełnych szablonów chirurgicznych, tylko CEREC Guide
można na poczekaniu wykonać w gabinecie
stomatologicznym. W przedstawianym przypadku wykorzystano właśnie system CEREC
Guide.

_Prezentacja przypadku klinicznego
55-letni pacjent odmówił leczenia ortodontycznego w celu ustawienia zęba 13 w pra-

Ryc. 4

widłowym położeniu, przy jednoczesnym
odtworzeniu miejsca dla odbudowy zęba 12.
Pacjent używał wcześniej mleczny ząb 53,
który usunięto ok. 14 dni przed implantacją.
Na rycinie 1 widoczna jest przestrzeń po usunięciu zęba 53. Z powodu braku zęba 12, ząb
13 przemieścił się mezjalnie, zajmując jego
miejsce (Ryc. 2). Pacjent był ogólnie zdrowy,
nie miał żadnych wad wrodzonych.
W przedstawianym przypadku zaczęliśmy leczenie od pobrania tradycyjnego wycisku, na podstawie którego zaplanowaliśmy
wszczepienie implantu w celu odbudowy brakującego zęba. Użyliśmy szybkowiążącego
gipsu, dobrze nadającego się do wykonania
modelu (Ryc. 3). W miejscu planowanej implantacji umieściliśmy na modelu gipsowym
element referencyjny w celu określenia jego
prawidłowego rozmiaru (dostępne są 3 rozmiary: mały, średni i duży). Element referencyjny powinien znajdować się mniej więcej
na poziomie sąsiadujących zębów. Powinien
być możliwie największy w stosunku do dostępnego miejsca, ale nie może podczas zakładania klinować się pomiędzy sąsiadującymi zębami.
Po określeniu optymalnego rozmiaru
zwilżyliśmy model gipsowy wodą i nanieśliśmy na niego materiał termoplastyczny
rozmiękczony w ciepłej wodzie, który powinien obejmować po 2 sąsiadujące zęby
po każdej stronie miejsca planowanej implantacji. Prawidłowo ogrzany materiał ma
szklisty/przezroczysty wygląd. Przezierność
wskazuje także na okres plastyczności masy.
Kiedy materiał zaczyna tracić przejrzystość,
to znak, że rozpoczęła się faza wiązania.
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nie. Nawet podczas przymiarki w jamie ustnej pacjenta musi być słyszalny charakterystyczny odgłos kliknięcia.

Ryc. 6

Ryc. 5

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 9

Ryc. 10

Ryc. 11

Ryc. 12

Kiedy materiał był nadal ciepły, ale został
już dostosowany do modelu, wprowadziliśmy element referencyjny (w tym przypadku w rozmiarze średnim, Ryc. 4). Dopóki
materiał termoplastyczny jest przezierny,
można sprawdzić, jak jest ułożony element
referencyjny względem bezzębnego odcinka. Dopóki materiał nie stanie się nieprzejrzysty, można jeszcze dokonywać poprawek.
Można wcześniej zablokować podcienie na
modelu, np. stosując materiał złożony (nie
wosk) w celu łatwiejszego zdjęcia materiału
termoplastycznego wraz z elementem referencyjnym z modelu. Nie blokuję podcieni,
aby zapewnić jak najdokładniejsze osadza-
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Po osiągnięciu satysfakcjonującej pozycji
i retencji masy termoplastycznej z elementem referencyjnym w jamie ustnej pacjenta wykonaliśmy badanie CBCT, do którego można użyć tomografu GALILEOS lub
ORTHOPHOS XG 3D. Stosując ORTHOPHOS
XG 3D, należy zwrócić uwagę, aby duża,
zawierająca znaczniki część elementu referencyjnego była zwrócona do wnętrza jamy
ustnej (jak przedstawiono na rycinie 4), a nie
policzkowo, ponieważ może on nie zmieścić
się w polu widzenia o wymiarach 8 cm x 8 cm.
W czasie oczekiwania na załadowanie obrazu
do komputera przeprowadziliśmy skanowanie miejsca implantacji na modelu z użyciem
skanera wewnątrzustnego (CEREC AC) i wymodelowaliśmy proponowany kształt korony
pod kątem odpowiedniego kształtu, wielkości
i przyszłego położenia implantu.
Po załadowaniu wyniku badania CBCT
można otworzyć program GALAXIS i rozpocząć planowanie leczenia. Pierwszy etap
stanowi wprowadzenie wyeksportowanej proponowanej korony z systemu CEREC w formacie *.ssi, ponieważ jest to jedyny format
planowanych koron systemu CEREC, jaki
potrafi odczytać program GALAXIS (Ryc. 5).
Dokładne naniesienie proponowanej korony
systemu CAD/CAM na badanie CBCT pozwala na precyzyjny odczyt położenia granicy pomiędzy tkankami twardymi i miękkimi
(Ryc. 6-8) oraz wspomagane komputerowo
wszczepienie implantu pod tą koronę w takiej
pozycji, aby była możliwa protetyczna odbudowa korony zęba na łączniku osadzonym na
tym implancie (Ryc. 9).
Po zaimportowaniu do programu
GALAXIS cyfrowego obrazu implantu stało
się oczywiste, że w tym przypadku konieczne jest zastosowanie systemu CEREC Guide
(lub innego systemu szablonów chirurgicznych do leczenia wspomaganego komputerowo) ze względu na wyraźnie skośne ustawienie korzeni sąsiadujących zębów 14 i 13,
zbiegających się w kierunku miejsca planowanej implantacji (Ryc. 10). Ze względu
na brak miejsca pomiędzy tymi korzeniami
zdecydowaliśmy się na implant o wymiarach
3,3/8 mm (SwishPlus, Implant Direct). Po
cyfrowym zaplanowaniu pozycji implantu
kontynuowaliśmy procedurę, edytując po-
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łożenie tulei. Po wybraniu tej opcji ukazuje
się nowe okienko dialogowe oznaczone „reference body” (element referencyjny). Na tym
ekranie zaznaczamy punkty odniesienia za
pomocą dźwigni widocznej pod obrazem,
którą przesuwamy tak długo, aż znaczniki
będą możliwie jak najbardziej okrągłe i wyraźnie ograniczone. Na zakończenie klikamy
dwukrotnie na 3 najwyraźniejsze znaczniki.
Oprogramowanie automatycznie wyszuka
wtedy pozostałe znaczniki i określi ich położenie (Ryc. 11). Następnie potwierdzamy
lokalizację znaczników. Na obrazach 2D i 3D
ukazuje się element retencyjny (Ryc. 12).
W celu lepszej wizualizacji interakcji pomiędzy drogą nawiercania, prowadnicą dla wiertła i implantem, należy w widoku 2D włączyć
opcję „Show Pilot Drill Paths” (Ryc. 13). Aby
możliwe było wyfrezowanie elementu retencyjnego, musi on leżeć dokładnie na drodze
nawiercania.
Najważniejszym etapem wykonywania
szablonu CEREC Guide jest określenie wartości D2. Wartość D2, którą można określić
także jako poziom stopera dla wiertła, to odległość od wierzchołka implantu do górnej
granicy szablonu. Jeżeli zmierzymy długość
wiertła od jego końcówki tnącej do stopera dla
wiertła, wartość D2 będzie od niej mniejsza
o 1 mm, ponieważ taka jest grubość uchwytu szablonu implantologicznego. W naszym
przypadku, przy długości implantu 8 mm,
wartość D2 wynosiła 23 mm (wiertło o długości 24 mm minus 1 mm grubości uchwytu).
Wartość D1 zmienia się automatycznie wraz
z wartością D2 (Ryc. 14).
W celu dalszej pracy należy ponownie
wyeksportować uzyskane dane do urządze-

Ryc. 17

Ryc. 13

Ryc. 14

Ryc. 15

Ryc. 16

nia CEREC AC w postaci pliku o formacie
*.cmg lub *.dxd. Po otworzeniu właściwego
pliku w programie CEREC wer. 4.xx, pojawi
się wstępny projekt frezowania elementu stanowiącego prowadnicę dla wiertła (Ryc. 15).
Można teraz wprowadzić do frezarki (MCXL,
system inLab MC XL, Sirona) bloczek o odpowiedniej wielkości (w naszym przypadku rozmiar M) i wybrać opcję „mill”. Czas frezowania to ok. 12-16 min. (Ryc. 16). Odłamujemy
od bloczka prowadnicę dla wiertła i starannie
usuwamy kanał łączący.
Następnie zdejmujemy element referencyjny z formy z masy termoplastycznej,
po czym za pomocą skalpela lub wiertła
z bardzo wolnymi obrotami odcinamy cienką warstwę materiału termoplastycznego

Ryc. 18
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ze spodniej powierzchni szablonu, tak aby
umożliwić przejście wiertła przez szablon.
Podczas zakładania prowadnicy dla wiertła
na szablon z masy termoplastycznej ważne
jest, aby dopilnować prawidłowej orientacji
prowadnicy w wymiarze językowo-przedsionkowym (Ryc. 17). Sirona produkuje
specjalne uchwyty szablonów dla poszczególnych rozmiarów bloczków (w rozmiarze
małym, średnim i dużym) oraz dla różnych
szablonów dla różnych implantów.
W naszym przypadku, w kolejnym etapie użyliśmy uchwytu szablonu dla systemu
Straumann, ponieważ uchwyty te są kompatybilne z zastosowanym systemem Implant
Direct.

Stosowaliśmy zestaw do szablonów
Straumann (Sirona CEREC Guide Drill Key
Set ST). Zaczęliśmy od uchwytu M 2.2 i wiertła pilotowego 2,2 mm (Ryc. 20), następnie
zastosowaliśmy uchwyt M 2.8 i wiertło 2,8
mm (Ryc. 21). Wreszcie usunęliśmy szablon
CEREC Guide i wprowadziliśmy bez szablonu (z wolnej ręki) implant SwishPlus 3,3/8 mm
(Ryc. 22).

_Zabieg chirurgiczny

_Uzupełnienie tymczasowe

Zabieg zaczynamy od znieczulenia tkanek
w okolicy zabiegu oraz umieszczenia w jamie
ustnej oczyszczonego i zdezynfekowanego
szablonu CEREC Guide. Następnie kontroluje
się jego przyleganie. Szablon powinien leżeć
stabilnie, nie przesuwając się względem zębów. Ponieważ zabieg przeprowadzano bez
preparacji płata, rozpoczęliśmy od perforacji

Przykręciliśmy do wewnętrznej powierzchni implantu lity łącznik (Implant
Direct, Ryc. 23), po czym pokryliśmy otwór
dostępowy dla śruby materiałem Teflon.
Następnie niezwłocznie wykonaliśmy skan
wewnątrzustny. Ponieważ w obrębie niewygojonego brzegu tkanek miękkich nie można
stosować proszku do skanowania, użyliśmy

Ryc. 19

Ryc. 20

Ryc. 21

Ryc. 22
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błony śluzowej odpowiednim perforatorem
(Ryc. 18). Następnie zdjęliśmy szablon i bez
trudu odpreparowaliśmy i usunęliśmy odcięte tkanki (Ryc. 19). Założyliśmy z powrotem
szablon CEREC Guide i kontynuowaliśmy zabieg z użyciem kolejnych wierteł i uchwytów
szablonu.

CBCT i CAD/CAM _ Opis przypadku

Ryc. 23

Ryc. 24

Ryc. 25

nowej kamery CEREC Omnicam, która nie
wymaga stosowania proszku. Następnie przy
użyciu oprogramowania CEREC Software
4.xx (Ryc. 24) wyfrezowaliśmy koronę tymczasową z bloczka LAVA Ultimate (3M ESPE,
Ryc. 25 i 26). Wiadomo, że stomatologia to nie
wyścig Formuły 1 – całkowity czas zabiegu
wyniósł 115 min. i pacjent był z tego bardzo
zadowolony.
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Ryc. 26

_Podsumowanie
Przedstawiony przypadek pozwolił zaprezentować etapy pracy i wykonanie szablonu
CEREC Guide. Wszystkich zainteresowanych tą procedurą i sposobem postępowania
zapraszamy do naszego ośrodka szkoleniowego w Czechach, gdzie można obserwować prowadzone na żywo zabiegi oraz wziąć
udział w praktycznym kursie demonstracyjnym. Więcej szczegółów oraz terminarz kursów można znaleźć na stronie: www.gototraining.cz._
_Ważne! Jeżeli w gabinecie nie ma możliwości natychmiastowego odlania modelu
z gipsu, można zastosować hydroplastyczny
materiał z elementem referencyjnym o odpowiednim rozmiarze podczas skanowania
wewnątrzustnego. Materiał hydroplastyczny
wprowadza się wtedy bezpośrednio do jamy
ustnej, z pominięciem modelu gipsowego.
Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.
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Shortening guided surgical
implant times based on
a combination of CBCT
and digital surface scanners
Authors_Drs Alejandro Lanis & Orlando Álvarez del Canto, Chile

Fig. 1_ProMax 3D s CBCT
imaging unit.
(Source of the image:
www.planmeca.com)
Fig. 2_Digital surface scanner
(TRIOS Cart solution, 3Shape).
(Source of the image:
www.3Shape.com)

Fig. 1

_The introduction of digital surface scanners
to the dental field and the simplicity of data transfer
are closing the gap in the creation of a completely
“virtual patient” with the optimisation of the digital
treatment workflow.1 Something that a few years
ago sounded like science fiction in dentistry, is possible today owing to the technological advances that
have been incorporated into our field. The prosthetic,
surgical, radiological and laboratory worlds are being
fused in sophisticated digital platforms, enabled by
the capacity to import the data obtained from digital
surface scanners and the DICOM files into surgical
and prosthetic planning software.2–4 The complete
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Fig. 2

digitalisation of patients’ information and the possibility to combine it offer several advantages to clinicians
and are changing the way in which patients perceive
invasive dental treatments. Because of their advantages in providing personalised treatment, intra-oral
scanners for digital impressions and surgical simulation software will be used as a fundamental technology
for diagnosis, planning, treatment and prevention.5

_Case report
A 55-year-old healthy female patient presented to our practice desiring mandibular molar

case report _ CBCT and digital surface scanner
case report _ CBCT and digital surface scanner

I

Fig. 3a_A CBCT scan of the
mandibular left quadrant.
Fig. 3b_Surface scanning
of the edentulous zone.
Fig. 3c_Digital reconstruction
of the mandibular left quadrant
after the surface scanning process.
Fig. 3d_The digitally reconstructed
arches in maximum intercuspation.

Fig. 3b

Fig. 3a

Fig. 3d

Fig. 3c

rehabilitation. She complained about the absence
of a mandibular left first molar (tooth 36) owing to
an extraction performed several years ago because
of failed endodontic treatment. After a complete

diagnostic evaluation, including clinical and
photographic analysis, a CBCT scan of the left
mandible was performed using ProMax 3D s
(Planmeca; Figs. 1 & 3a). At the same appointment,

Fig. 4a_A lateral view of the
initial digital crown design.
Fig. 4b_A lateral view of the maxillae
and the mandible in maximum
intercuspation with
the virtual crown design.
Fig. 4c_An occlusal view
of the final crown design.
Fig. 4d_A lateral view
of the final crown design.

Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4c

Fig. 4d
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Fig. 5

Fig. 6a

Fig. 5_Multiple views of the
3-D digital implant positioning.
Note how the designed virtual crown
was used as a digital
radiographic template.
Fig. 6a_Implant planning performed
using an intra-oral surface scan.
Fig. 6b_Implant planning
checked with the cone beam
3-D reconstruction.

Fig. 7a_A lateral view of the guide
design. The green line shows
the future guide margin.
Fig. 7b_The orange cylinder
showing the screw exit for
the future restoration.
Fig. 7c_Virtual 3-D reconstruction
of the surgical guide showing the
screw exit of the future restoration.
Fig. 7d_An angled view of the final
surgical guide design and the
insertion axis of the implant.
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a digital surface scan of the left maxilla, left
mandible and of both arches in maximum intercuspation to establish interocclusal contact was
done with a TRIOS digital scanner (3Shape; Figs. 2
& 3b–d). Once all the diagnostic information had
been gathered, a treatment appointment was
made for the next day.
The digital scan files and the DICOM files
obtained from the CBCT were imported into the
Implant Studio software (3Shape), in which an innovative technique of spacial recognition allows
the creation of a 3-D superimposition of the real
intra-oral situation and the radiographic images.
A restorative design tool included in Implant
Studio was utilised to create a functional and
aesthetic virtual crown with the ideal prosthetic
position on the reconstructed surface image
(Figs. 4a–d). After the final crown evaluation, the

Fig. 6b

3-D digital implant position was defined to obtain
the most convenient prosthetic and surgical
result, respecting vital structures, such as the
inferior alveolar nerve and vascularity. Thus, the
designed virtual crown was used as a radiographic
template (Fig. 5).
The planning can be performed using an intraoral surface scan and can be checked with the
cone beam 3-D reconstruction at the same time,
assuring the optimum implant position and
avoiding any bone fenestration or dehiscence
(Figs. 6a & b).
The implant selected was a Tapered Internal
implant (BioHorizons; D 4.6 mm × L 10.5, platform
D 4.5 mm). Once the implant position had been
approved, a teeth-supported virtual surgical guide
was designed (Figs. 7a–d). The final guide design

Fig. 7a

Fig. 7b

Fig. 7c

Fig. 7d
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Fig. 8a_A lateral view of
the final surgical guide design.
Fig. 8b_An occlusal view of
the final surgical guide design.
Fig. 8c_Processed images
(reconstructed STL files)
ready for the 3-D printing process.
Fig. 9_The Objet Eden260V
3-D printer.
(Source of the image:
www.stratasys.com)
Fig. 8a

Fig. 8b

Fig. 8c

Fig. 9

was sent as an STL file (Figs. 8a–c) to the 3-D print
manufacturer, where the surgical guide was fabricated in two hours (Objet Eden260V, Stratasys;
Fig. 9). Once the guide had been fabricated, a final

Fig. 10a

Fig. 10c

try-in was performed on the study model to assess
any fit inaccuracies or surgical access problems
before sterilising the guide and the BioHorizons
guided surgery kit (Fig. 10a).

Fig. 10b

Fig. 10d

Fig. 10a_Pre-op surgical guide
check on a study model.
Fig. 10b_Surgical guide positioned
in the surgical site.
Fig. 10c_A guided tissue punch was
utilised for the soft-tissue removal.
Fig. 10d_Removal of
the excised soft tissue.
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Fig. 11a

Fig. 11b

Fig. 11c

Fig. 11d

Fig. 11e

Fig. 11f

Fig. 11a_The 2.0 mm guided key
in position in the master cylinder
in the surgical guide.
Fig. 11b_The 2.0 mm pilot
guided drill was used to begin
the osteotomy.
Fig. 11c_The 4.1 mm tapered
guided drill was used to widen
the osteotomy.
Fig. 11d_The surgical site showing
the osteotomy without the
surgical guide.
Fig. 11e_The guided implant driver
and drill stop key with the
Tapered Internal implant.
Fig. 11f_Guided implant placement.

Fig. 12a_The implant placed
in final position.
Fig. 12b_A healing abutment
was placed.
Fig. 12c_A small connective tissue
graft was placed in a buccal wedge
to create denser and thicker
keratinised tissue around the implant.
Fig. 12d_A post-op periapical
radiograph of the implant.
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The next day, the patient returned to our practice for the surgical procedure. After a mouth rinse
with 0.12 % chlorhexidine gluconate (Oralgene,
Laboratorios Maver) for 2 minutes and the disinfection and preparation of the surgical field,
local anaesthetic was delivered to the edentulous
area (tooth 36 region) by buccal, crestal and lingual infiltrations (2 % lidocaine hydrochloride and

1:100,000 epinephrine). After a few minutes, the
surgical guide was placed in position and the
4.6 mm-diameter guided tissue punch was utilised
through the master cylinder placed in the surgical
guide at 1,200 rpm. The guide was then removed
and the sectioned soft tissue was removed with
a tissue elevator and kept in saline solution
(Figs. 10b–d).

Fig. 12a

Fig. 12b

Fig. 12c

Fig. 12d
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The surgical guide was repositioned and a
2.0 mm diameter guided key was placed into the
master cylinder. A pilot guided drill of 21 mm in
length and 2.0 mm in diameter was utilised to start
the osteotomy at 1,200 rpm through the guided
key cylinder. The surgical guide system compensates 10 mm in actual drill depth so the final
osteotomy in this situation was performed at
11 mm depth (Figs. 11a & b). The procedure was
sequentially repeated with the 2.5 mm guided
key and tapered guided drill of 21 mm in length and
2.5 mm in diameter, the 3.2 mm guided key and
tapered guided drill of 21 mm in length and 3.2 mm
in diameter, the 3.7 mm guided key and tapered
guided drill of 21 mm in length and 3.7 mm in
diameter, and finally the 4.1 mm guided key and
tapered guided drill of 21 mm in length and 4.1 mm
in diameter (Fig. 11c).
The surgical guide was then removed to check
the osteotomy site (Fig. 11d). The guide was then
repositioned and the implant was mounted in
the 4.6 mm guided implant driver (Fig. 11e). The implant was placed through the master cylinder
at 15 rpm and 50 Ncm torque (Fig. 11f). Once the
implant was at the final depth position (Fig. 12a),
the guided implant driver was removed and a healing abutment (BioHorizons; D 4.5 mm × L 3 mm)
was screwed into the implant (Fig. 12b). A small
connective tissue graft taken from the soft tissue
removed by the tissue punch was then placed
in a buccal wedge to gain soft-tissue volume
and thickness in the remaining keratinised tissue
(Fig. 12c). No sutures were indicated. A postoperative radiograph was taken to evaluate the
final implant position.

_Conclusion
The combination of digital surface scans and
CBCT images for virtual planning for implant
surgery can be used for safe and effective noninvasive computer-guided implant placement.
Implant Studio is a user-friendly realisation of
this innovative technology and can significantly
reduce the preoperative preparation procedures
and treatment times while maintaining surgical
accuracy. In this specific clinical situation, the
computer-guided surgical preparation and surgery took no longer than two days, improving the
waiting times associated with conventional CBCT
guided surgical systems.
We invite anyone interested in this innovative technology to visit our clinic and specialist
CAD/CAM training centre in Santiago in Chile,
where participants will be involved in practical
clinical cases, be given live surgery demonstra-

I

tions, and attend lectures about guided surgery
procedures and CAD/CAM surgical and restorative
technologies._
Readers can find a video of the procedure at the
following link: https://www.youtube.com/watch?v=
2gNwAtWE0U&feature=youtu.be
Editorial note: A complete list of references is available
from the publisher.
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Wydarzenia _ Multimedia

Dental Tribune International
zaprasza do Mediolanu!
_Stomatologia cyfrowa to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijający się segment
stomatologii, determinujący codzienną praktykę w gabinetach dentystycznych i laboratoriach.
Dental Tribune International (DTI) jako
gospodarz Digital Dentistry Show (DDS) zaprasza jesienią br. na wyjątkowe wydarzenie
– multimedialny pokaz poświęcony stomatologii cyfrowej.
W ostatnich latach coraz więcej firm branży stomatologicznej uzupełnia swoją ofertę
o rozwiązania z zakresu stomatologii cyfrowej: skanery, obrazowanie 3D, CAD/CAM,
oprogramowanie, materiały eksploatacyjne.
DDS to gwarancja wyczerpujących informacji na temat najnowszej technologii cyfrowej,
skierowanych do lekarzy dentystów, techników dentystycznych i przedstawicieli branży
stomatologicznej.
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W przeciwieństwie do tradycyjnej formy przedstawiania informacji, opartej na
prezentacjach na stoisku, DDS pokaże innowacje cyfrowe poprzez połączenie sponsorowanych prezentacji produktów na żywo,
praktycznych warsztatów i sesji wykładowych, oferując jednocześnie uczestnikom
dynamiczne i interaktywne doświadczenie
edukacyjne.
Pokaz odbędzie się w dniach 6-18 października 2014 r. w centrum wystawienniczym w Mediolanie podczas wystawy
Expodental, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży stomatologicznej
na włoskim rynku.
Rejestracja on-line rozpocznie się już
wkrótce na stronie internetowej: www.digitaldentistryshow.com. Będzie także możliwość rejestracji na miejscu podczas konferencji._

Praktyka _ Skanery wewnątrzustne
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Wydarzenia _ Prezentacje

Intuicyjnie i przewidywalnie
– to działa!
Autor_Grzegorz Rosiak
_W pierwszy czerwcowy piątek odbyło się praktyczne spotkanie zorganizowane
przez firmy IvoclarVivadent oraz Kol-Dental,
podczas którego zaprezentowano najnowsze
rozwiązania protetyki gabinetowej. W pierwszej części zaprezentowano pełną ofertę bloczków służących do wycinania różnego rodzaju
uzupełnień protetycznych: do wykonywania
trwałych i estetycznych uzupełnień stałych,
prac pełnoceramicznych oraz uzupełnień
tymczasowych.
Przedstawiono również w pełni zintegrowany system gabinetowy Planmeca Chairside®,
który jest oparty na 3 prostych krokach: skanowaniu, projektowaniu i frezowaniu. Uczestnicy
pokazu mogli się przekonać, że dzięki intuicyjnemu menu i przyjaznemu oprogramowaniu
PlanCAD Easy® zaprojektowanie uzupełnienia
nie jest wcale trudne. Dodatkowo, korzystając
z systemu Planmeca Romexis, możemy w prosty i płynny sposób łączyć ze sobą wszystkie
dane z obrazowania rtg, cyfrowe wyciski i odbudowy w systemie CAD/CAM. Jest to szczególnie przydatne przy planowaniu zabiegów
implantologicznych. Kulminacją procesu jest
frezowanie gabinetowe przy użyciu Planmeca
PlanMill 40.
Uczestnicy mieli możliwość poznania
zasad działania programu, a także szanse na
wyfrezowanie uzupełnienia. Tego typu praktyczne spotkania mają niewątpliwą zaletę:
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można nie tylko zobaczyć, jak system sprawdza się w praktyce, ale również wymienić pytaniami i poglądami z innymi uczestnikami.
Organizatorzy zapraszają na kolejne pokazy
praktyczne, o których będziemy informować
na stronie www.dental-tribune.com_

case report _ CAD/CAM in implantology

CAD/CAM

2_2014

43

case report _ CAD/CAM
Wydarzenia
Kongres in implantology

5. Kongres
BEGO Implant Systems
_Na początku października (3-4.10.2014 r.)
w hotelu Holiday Inn Warszawa-Józefów odbędzie się kolejna edycja Kongresu BEGO Implant
Systems. Organizatorem spotkania jest firma
Denon Dental.
Patronat Naukowy nad kongresem sprawują OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Implantologii Stomatologicznej) i PSI
(Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne).
W Komitecie Naukowym zasiądą: prof. Ryszard
Koczorowski (Przewodniczący), dr n. med.
Mariusz Duda – Prezes PSI (Przewodniczący),
prof. Andrzej Wojtowicz – Przewodniczący
OSIS-EDI (Współprzewodniczący Komitetu
Naukowego), a także: prof. Stefan SchultzeMosgau, dr n. med. Juliusz Minakowski oraz
dr n. med. Tomasz Piętka.
Jak zawsze, organizatorzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny spotkania,
potwierdzony z jednej strony eksperckim
składem Komitetu Naukowego, z drugiej
programem kongresu. Tematy, które zostaną
szczegółowo omówione w czasie październikowego spotkania to m.in.:
_leczenie implantoprotetyczne w trudnych
przypadkach klinicznych,
_najczęściej popełniane błędy implantologiczne i implantoprotetyczne,
_regeneracja tkanki kostnej – badania modelowe i zaawansowane procedury kliniczne,
_czynniki wspomagające gojenie w zabiegach
chirurgicznych,
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_rehabilitacja protetyczna w przypadkach
bezzębia,
_koncepcje okluzji i funkcjonalności.
Poza zagadnieniami ściśle implantologicznymi, omówione zostaną także kwestie związane codzienną praktyką lekarza dentysty,
np.: relacje z pacjentem implantologicznym,
fotografia stomatologiczna oraz zastosowanie
technologii CAD/CAM w implantologii.
Swoje wykłady podczas kongresu przedstawią: dr Mariusz Duda, prof. Andrzej
Wojtowicz, lek. stom. Grzegorz Ziętek,
prof. Iwona Niedzielska, dr Daniel Ciapiński,
prof. Ryszard Koczorowski, Mariusz Oboda,
Marcin Bójko, dr Kleanthis Manolakis i prof.
Alexander Hassel.
Patronem medialnym wydarzenia, podobnie jak w latach poprzednich jest Dental
Tribune International, wydawca wielu prestiżowych tytułów z różnych dziedzin stomatologii.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.dental.pl_

Informacje rynkowe _ Bego

CAD/CAM BEGO – odpowiednie
rozwiązanie w każdym przypadku
Autor_Michał Dudkowski
_BEGO Medical jako pionier technologii CAD/CAM w coraz większym zakresie specjalizuje się w cyfrowej stomatologii,
co prowadzi do ciągłego rozszerzania oferty
firmy. Działania te gwarantują nieustanne
zwiększanie elastyczności, wydajności oraz
wzrost jakości opieki nad pacjentem. BEGO
stosuje wszelkie techniki CAD/CAM do wy-

Ryc. 1

Ryc. 1_BEC ® CAD Zirkon HT+
jest dostępny w 7 kolorach.
Ryc. 2_Łączniki dwuczęściowe
„Made by BEGO”.

konywania np. prac z cyrkonu wysokiej przezierności BeCe® CAD Zirkon HT+, łączników indywidualnych czy konstrukcji mostów
oraz belek przykręcanych bezpośrednio do
implantów.
Oprócz łączników indywidualnych jednoi dwuczęściowych, mostów i belek przykręcanych bezpośrednio do implantów dla BEGO
Semados® S/RI/RS/RSX/Mini, firma dostarcza również rozwiązania dla innych systemów
implantologicznych popularnych producentów i stale dodaje nowe interfejsy, aby zapewnić użytkownikom jak największe portfolio
rozwiązań.

_kontakt
Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4905-520
Konstancin-Jeziorna
Tel.: (22) 717 58 70
Faks: (22) 717 58 85
www.dental.pl
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BEGO zapewnia odpowiedni materiał biokompatybilny dla różnych wskazań.
Przykładem może być stop CrCo Wirobond®,
który jest wyjątkowo wytrzymaly, gęsty, łatwy do wypolerowania i został przez dziesięciolecia sprawdzony w milionach przypadków
klinicznych. Wysokiej jakości TytanGrade5
czy specjalny cyrkon Bece® CAD XH, z którego wykonywane są łączniki jednoczęściowe,
poprzez wysokie właściwości biokompatybilne, pozwalają dziąsłu doskonale dostosować
się do powierzchni łącznika.

BEGO Medical oferuje różnego rodzaju
belki implantoprotetyczne, w których można
montować elementy poprawiające utrzymanie
przyszłej protezy. Rozwiązania, jakie można
zastosować, to m.in. doskonale znane połączenia firmy Ancora, lokatory Zest®Anchors, zatrzaski CEKA® M2, M3. Wiąże się to z opracowaniem bardzo precyzyjnych elementów,
np. gwintów, w których bezpośrednio montowany jest attachment.
Kolejnym atutem firmy jest cyrkon wysokiej przezierności BECE® CAD Zirkon HT+,
który dostępny jest w 7 kolorach. Materiał ten
zapewnia wiele korzyści zarówno dla technika, jak i dla lekarza dentysty. Powtarzalność
żądanego odcienia zębów, kolor zawarty w całej strukturze, a nie tylko na jej powierzchni
oraz krótki czas, jaki technik musi poświęcić
na wykończanie uzupełnienia, powodują, że

Ryc. 2

praca z tym materialem staje się łatwiejsza,
bardziej przewidywalna oraz zapewnia doskonalszy efekt estetyczny dla pacjenta. Ten
wysokiej jakości nowy dwutlenek cyrkonu
przeznaczony jest do bezmetalowych koron
i mostów, ale może być wykorzystywany także w innym zakresie prac, gdzie konieczne jest
zachowanie wysokiej naturalnej estetyki.
„W odniesieniu do wskazania, estetyki i wydajności możemy zapewnić naszym klientom
ogromną gamę rozwiązań funkcjonalnych – jesteśmy w końcu kompleksowym dostawcą” –
wyjaśnia z dumą Thomas Kwiedor, Kierownik
Sprzedaży Niemczech BEGO Medic._
Nazwy oznaczone symbolem ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.
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DOWOLNY ŁĄCZNIK

560.00

Wojciech Królikowski
Key Account Manager
Denon Dental

PLN
Z DWIEMA ŚRUBAMI
W KOMPLECIE

Technika BEGO CAD/CAM

Czy poznałeś jakość prac
wykonanych w technologii
BEGO CAD/CAM?
Oferujemy indywidualne podbudowy do uznanych systemów implantologicznych, takich jak:
| BIOMET 3i | NOBEL | STRAUMANN | BEGO | FRIADENT | ZIMMER | ASTRA | CAMLOG |
•
•
•
•
•

jednoczęściowe i dwuczęściowe łączniki indywidualne w tej samej cenie!
śruba techniczna i kliniczna w komplecie
różne materiały (cyrkon, tytan, stopy chromowo-kobaltowe)
dodatkowo oferujemy korony, mosty oraz belki przykręcane do implantów
gwarancja 5 lat na podbudowę

Razem do sukcesu

Przedstawiciel BEGO w Polsce:
DENON DENTAL Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49 | 05-520 Konstancin-Jeziorna
telefon + 48 22 717 58 70 | denon@dental.pl
www.dental.pl | www.dentalshop.pl
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InnowAcyjny SkAner 3d cAd/cAM cS 3500
bez
mas wyciskowych

bez
wózka

bez
patrzenia w monitor
bez
limitów

bez
pudru

Wszystko czego potrzebujesz dla stWorzenia
perfekcyjnej odbudowy protetycznej
Welcome to the new reAlity
innowacyjny skaner wewnątrzustny 3d cs 3500 tworzy bardzo dokładne, kolorowe zdjęcia 2d i modele
3d zębów bez konwencjonalnych wycisków.
•
•
•
•
•
•
•

doskonała jakość obrazu w naturalnych kolorach, kolorowe zdjęcia 2d i modele 3d
sprawne skanowanie pacjenta dzięki innowacyjnemu systemowi świetlnemu, (light guidance system)
skaner bezpudrowy. nie wymaga proszku lub płynu do skanowania.
jednorazowe końcówki w dwóch rozmiarach z możliwością sterylizacji w autoklawie
imponująca precyzja 30 mikronów oraz rozdzielczość obrazu 1024 x 768
pełna mobilność, bez użycia wózka.
otwarty system. brak ograniczeń podczas wysyłania
zeskanowanego pliku w formacie stl

dowiedz się więcej o nowej rzeczywistości na www.optident.pl
Optident jest Dystrybutorem Carestream Dental i A-dec w Polsce.
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