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_„O upartym mule i pięknym ptaku” – tak dziś opowiada się o Thomasie Edisonie i Nikolai 
Tesli – naukowcach, którzy wprowadzali Świat w erę elektryczności. Ten pierwszy był zwolen-
nikiem prądu stałego, ten drugi zmiennego. Który jest lepszy? Dzięki ich współzawodnictwu po-
wstało wiele badań, eksperymentów i docelowo wynalazków, np. radio i żarówka. Walka ich prze-
konań trwała latami. Dziś nikt już o tym nie pamięta, a bez prądu nie istniałaby nasza cywilizacja. 
Na rynku pojawia się coraz więcej skanerów. Który jest najlepszy? Który wygra? Będziemy to 
obserwować. To nasze czasy…

Mówi się, że do 3 razy sztuka, a tu już 1. numer polskiej edycji _CAD/CAM spotkał się z entu-
zjastycznym odbiorem. Teraz w Wasze ręce oddajemy numer 3. Z wydania na wydanie jest coraz 
ciekawiej. Wystarczy spojrzeć na polskich autorów, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu tego 
wyjątkowego magazynu i zamieścić na naszych łamach swoje artykuły. Wystarczy spojrzeć, jak 
budujemy wspólnie Radę Naukową złożoną z wybitnych praktyków, którzy swoją pracą i entuzja-
zmem zachęcają do coraz doskonalszej pracy, do coraz doskonalszych zdjęć, do coraz lepszych 
efektów!

Dla mnie istotne jest to, że potrafimy tu, w Polsce, nie tylko pracować doskonale, ale też fanta-
stycznie dokumentować efekty leczenia, co możecie zobaczyć, czytając zamieszczone na łamach 
_CAD/CAM artykuły.

Zapraszamy na DIGITAL DENTISTRY SHOW do Mediolanu w dn. 16-18 października 2014 r. 
Z całą pewnością zobaczymy tam wiele nowości i ciekawostek technologicznych.

Życzę konstruktywnej lektury i wejścia w świat nowych możliwość!

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

Od wydawcy

Drodzy Czytelnicy! 
Szanowni Państwo!
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Korony teleskopowe nowej ery  
– część 1
New era of telescopic crowns – part 1 

Autor_ Robert Michalik

Streszczenie: Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie nowatorskiej metody wykonywania koron teleskopowych z zastosowaniem regulowanej 
frykcji. Metoda ta została opracowana i wdrożona przez technika dentystycznego Roberta Michalika oraz dr. Tomasza Śmigla. Doświadczenie obu 
autorów zdobyte przez 6 lat prac klinicznych pozwala potwierdzić skuteczność tej metody w technice teleskopowej, która skutecznie obniża koszty 
wykonania oraz skraca czas potrzebny do naprawy utraconego tarcia pomiędzy koronami.
Summary: The followinf article aim is to provide an innovarive method of telescopic crowns using adjustable frictions. This method was developed 
and implemented by a dental technikan Robert Michalik and dr Tomasz Śmigiel. The experience both of authors gained over six years of clinical 
work can confirm the effectiveness of this method in a telescopic technique, which effectively reduces cost of work performance and reduce the 
time needed to repair the loss friction between the crowns. 

Słowa kluczowe: CAD/CAM, acetal, frykcja, skanowani, technikagalvano, tlenek cyrkonu.
Key words: CAD/CAM, accetal, friction, scanning, galvano technique, zirconium dioxide.

_Moje  pierwsze  doświadczenia  z  ko-
ronami  teleskopowymimiały miejsce 25 
lat temu, kiedy jako młody absolwent MSZ 
w Warszawie miałem okazję praktykować 
w jednej z renomowanych pracowni denty-
stycznych w Wuppertalu. Właścicielem labo-
ratorium był Michael Becker, który pokazał 
mi, jak zrobić prawidłowy teleskop. Kolejne 
lata pracy w Polsce nie dawały mi szansy na 
rozwijanie tego zagadnienia. Znajomość ko-
ron teleskopowych w tamtych czasach była 
znikoma i raczej kojarzyła się z pracą o ni-
skich walorach estetycznych. 

Przełom nastąpił kilka lat później, kiedy spo-
tkałem swoją koleżankę, która jeszcze za cza-
sów mojej pracy w Akademii Medycznej była 
studentką wydziału stomatologii. Katarzyna 
zamieszkała na stałe w Niemczech i uwielbia-

Ryc. 1

ła wykonywać prace teleskopowe. Nasze spo-
tkanie po latach zaowocowało stałą współpra-
cą opartą na wykonywaniu przeze mnie prac 
protetycznych do gabinetu dr Katarzyny Jeske 
w Dusseldorfie.Nabrałem ogromnego doświad-
czenia i rzeczywiście mogłem stwierdzić, że 
teleskopy stały się moją pasją.

Przez wiele lat wykonywałem teleskopy 
metodą tradycyjną opartą na uzyskaniu tar-
cia/frykcji/ pomiędzy czapkami ze złota lub 
metali nieszlachetnych. Rewolucja nastąpiła 
w momencie, kiedy technika galvano pozwo-
liła wykonać strukturę pośrednią pomiędzy 
2 ścianami i zamieniła tarcie na zjawisko ko-
hezji. Metoda ta znacznie przedłużyła żywot-
ność teleskopu. Tradycyjne tarcie opierało się 
na idealnym dopasowaniu 2 ścian teleskopu 
pierwotnego i wtórnego. Zaburzenia przylega-

Ryc. 1 Ryc. 1a

Ryc. 1_Korony pierwotne 
z tlenku cyrkonu.

Ryc. 1a_Czapeczki acetalowe.
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nia powodowały punktowe, a nie powierzch-
niowe obszary ścierania, doprowadzając tele-
skop do szybkiej utraty frykcji. 

W zależności od precyzji, teleskop funk-
cjonował prawidłowo pomiędzy 3-5 lat. Potem 
należało wykonać pracę powtórnie. Wielu 
z nas doskonale wie, jak wiele problemów 
stwarzają tego typu naprawy. Należy wyko-
nać protezę zastępczą dla pacjenta na czas na-
prawy, a koszty wykonania czasami równały 
się z kosztami zrobienia nowej pracy. Problem 
jednak bardziejdotyczył zachowania korony 
pierwotnej osadzonej na filarze zęba. Aby wy-
konać prawidłowo koronę wtórną, potrzebne 
jest idealne spasowanie jej z koroną pierwot-
ną, a tego nie da się zrobić na modelu gipso-
wym. Pamiętajmy, że wartość przylegania 
2 ścian wynosi poniżej 10 um, a przy takich 
czynnikach, jak: skurcz masy wyciskowej, 
ekspansja gipsu czy skurcz metalu, nie zawsze 
wróży sukces otrzymania doskonałej frykcji 
po naprawie.

Początek 2000 r.wniósł nowy materiał 
do techniki dentystycznej, tj. tlenek cyrko-
nu. Białe złoto, jak nazywano ten materiał, 
ze względu na swoją kruchość nie mógł być 
wykorzystywany w pełni w technice tele-
skopowej. Problemem jest bowiem niemoż-
ność uzyskania tarcia pomiędzy 2 ścianami 
teleskopu z tlenku cyrkonu bez uszkodzenia 
korony wtórnej. Należy pamiętać, że korona 
wtórna nasadzana na koronę pierwotną wy-
kazuje chwilowe rozszerzenie, co przy mate-
riałach elastycznych (jak metal) nie powoduje 
jej uszkodzenia. W przypadku tlenku cyrko-
nu, niestety, nie jesteśmy w stanie uzyskać 
bezkolizyjnej pracy obu koron. Wspomniana 
technika galvano rozwiązała problem samo-
istnego teleskopu cyrkonowego. Wykonanie 
czapki pośredniej z galvano i zastosowanie 

kleju do jej zamontowania skutecznie re-
kompensował naprężenia. Wielu odetchnę-
ło z ulgą. Uzyskaliśmy estetyczny teleskop, 
szczególnie jako koronę pierwotną z zachowa-
niem sił kohezji. Wielu pacjentów zamieniło-
znienawidzone metalowe łuski na zębach na 
czapeczki w kolorze przypominającym natu-
ralną barwę ludzkiego zęba (Ryc. 1).

W 2007 r. wykonałem moją pierwsza pra-
cę w technice teleskopu cyrkonowego w połą-
czeniu z galvano. Plan pracy zakładał wyko-
nanie koron teleskopowych na zębach 1 i 12 
oraz 23 i 27 w szczęce oraz 33 i 34 w żuchwie. 
Wszystkie teleskopy przednie były zespolone 
koronami wtórnymi w postaci mostu wyko-
nanego także z tlenku cyrkonu. Praca dodat-
kowo była licowana porcelaną. Oczekiwania 
pacjenta co do estetyki były bardzo wysokie. 
Pamiętam, jak razem z moim lekarzem bardzo 
żywiołowo przeżywaliśmy jakże ważną dla 
nas pierwszą pracę. Niestety czar prysł, kiedy 
przyszedł moment wklejenia czapek galvano 
do zewnętrznej struktury z tlenku cyrkonu. 
Wtedy okazało się, że miejsca wysokoprze-
świecalne dają całkowicie inny kolor niż te, 
które zostały zablokowane czapkami pośred-
nimi ze złota. Efekt kosmetyczny całej pra-
cy legł w gruzach. Ten dzień był przełomem 
w moim wynalazku, który dzisiaj opisujemy 
wraz z dr. Tomaszem Śmiglem.

Zaistniała sytuacja nie dawała mi spoko-
ju. Cały czas myślałem o tym, co zrobić, aby 
połączyć ze sobą 3 aspekty: przepuszczalność 
światła, regulowaną frykcję i niskie koszty 
naprawy. Następnego dnia zwróciłem uwa-
gę, że ideałem byłoby, aby czapka pośrednia 
była wykonywana ze skanu czapki pierwotnej. 
Przecież wtedy właśnie moglibyśmy powta-
rzać te czapki bez obecności pacjenta, co sku-
tecznie poprawi czas naprawy! 

Ryc. 2_Wprowadzenie korony 
pośredniej z acetalu na koronę 
pierwotną.
Ryc. 3_Zamontowane 
czapki pośrednie z acetalu 
w konstrukcji wtórnej.

Ryc. 2 Ryc. 3
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Trzeci aspekt skłaniał mnie do znalezienia 
materiału ogólniedostępnego i taniego w pro-
dukcji, jednak dającego świetne efekty prze-
puszczalności światła, ale także elastyczności, 
która w przypadku zastosowania koron tele-
skopowych z tlenku cyrkonu jest nieodzow-
na. Padł pomysł, aby spróbować z acetalem. 
Jednak wymagało toodpowiedniego przygo-
towania i uformowania materiału do wyko-
rzystania w systemie CAD/CAM. Ponieważ 
idea rodziła się podczas mojego pobytu na tar-
gach Krakdent, zaraz po powrocie rozpoczą-
łem usilne poszukiwania takiego materiału. 
Pierwsze próby okazały się „strzałem w 10”! 
Serce rosło, kiedy pierwsza czapeczka założo-
na na teleskop cyrkonowy utrzymywała ideal-
ną frykcję (Ryc. 2 i 3). Mój pomysł okazał się 
na tyle prosty, że sam nie wierzyłem w to, co 
tworzę. Szybko doszedłem do wniosku, że ta 
idea może być wynalazkiem na skalę świato-
wą. Dlatego, aby nie być rozczarowanym zło-
żyłem wniosek patentowy. 

Jednocześnie współpraca z dr. Tomaszem 
Śmiglem coraz bardziej wdrażała ten pomysł 
w życie. Rozpoczęliśmy serię prac opartych 
na teleskopach cyrkonowych a czapką po-
średnią z acetalu w różnych konfiguracjach 
koron wtórnych. Zastosowane przez nas roz-
wiązania obejmowały prace typu overdentu-
re z akrylu, kompozytu lub tlenku cyrkonu 
(Ryc. 4 i 5). Z powodzeniem zaczęliśmy stoso-
wać tę metodę przy tradycyjnych teleskopach 

z metalu tak, aby móc kontrolować i dowol-
niepowtarzać utraconą frykcję (Ryc.6). Wiele 
lat doświadczenia spowodowało, że staliśmy 
się specjalistami w tym zakresie. Idea powta-
rzalności teleskopu bez udziału pacjenta stała 
się faktem. Tajemnica tkwi w tym, że materiał 
pierwotny, którym w tym przypadku jest tle-
nek cyrkonu, nigdy nie podda się ścieralności 
poprzez działanie korony wtórnej z acetalu, 
a więc raz zeskanowany teleskop zachowa 
swoje kształty na zawsze (Ryc. 7-9).

Dr Tomasz Śmigiel zdecydował, aby 
sukces kliniczny, jaki osiągnął w tej tech-
nice przedstawić szerszemu forum od-
biorców. Rozpoczął intensywne badania 
na Uniwersytecie im. W. Goethego we 
Frankfurcie. Rezultat tych badań zaskoczył 
nie tylko nas, ale także twórcę techniki tele-
skopowej galvano – prof. Weigla.  

Dzisiaj mamy kilkadziesiąt udokumento-
wanych przypadków, że metoda działa i ma 
się dobrze. Tworzyliśmy razem produkt, 
który zmienił oblicze techniki teleskopowej.
Mój pomysł po 5 latach doczekał się uznania 
Polskiego Biura Patentowego i w 2013 r. sta-
łem się jedynym na świecie twórcą tego sys-
temu (Ryc. 10). Pragnę zauważyć, że dzięki 
ogromnemu wysiłkowi i wierze w sukces dr 
Śmigiel przyczynił się w ogromnym stop-
niu do udowodnienia skuteczności opisy-
wanej metody w zastosowaniu klinicznym, 

Ryc. 4 Ryc. 5 Ryc. 6

Ryc.4_Pełna odbudowa 
z tlenku cyrkonu na koronach 

teleskopowych.
Ryc.5_Odbudowa z tlenku 

cyrkonu licowana porcelaną na 
koronach teleskopowych.
Ryc.6_Korona pierwotna 

z metalu z koroną pośrednią 
z acetalu.

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 7a

Ryc. 9

Ryc. 7b

Ryc. 9a

Ryc.7_Sytuacja wyjściowa 
ustalenie toru prowadzenia dla 

koron teleskopowych.
Ryc.7a_Modelowanie koron 

pierwotnych, które zostaną 
wycięte z tlenku cyrkonu.

Ryc.8_Skanowanie gotowych 
koron wtórnych z tlenku 

cyrkonu.
Ryc.9_Modelowanie czapki 
z acetalu. W podglądzie na 

zębie 11 widać przebieg 
korony pierwotnej.

Ryc.9a_Gotowy projekt 
czapek pośrednich z acetalu 

na zębie 11 i 12.
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ale także udowadniając jej skuteczność la-
boratoryjnie, gdyż jako pierwszy i na razie 
jedyny na świecie przeprowadził badanie 
naukowe w czasie studiów Master of Science 
in Oral Implantology na Uniwersytecie J.W. 
Goethego we Frankfurcie nad Menem. Dzięki 
temu powstała pierwsza praca naukowa 
Master Thesis na pt.: „The retentiveforceeva-
luation of a novelretainer for removabledentu-
res”. Dlatego też uważam go za współtwórcę 
tego pomysłu. 

Nasza radość jest tym większa, że to sam 
prof. Paul Weigl wraz ze swoim zespołem 
naukowców zwrócił uwagę na wyjątkowość 
metody i poprosił nas o możliwość przeprowa-
dzenia dalszych badań nad możliwością zasto-
sowania naszych teleskopów na szeroką skalę 
w Niemczech. Dostarczyliśmy kilkadziesiąt 
próbek do badań, obecnie kończą się testy pod 
kierownictwem dr. Richarda Klein’aw labora-
torium na Uniwersytecie J.W. Goethego. Co 
ciekawe, jest toto samo laboratorium, w któ-
rym Holger Zipprich przeprowadził unikato-
we badania i nakręcił filmy w promieniach 
rtg na temat zależności zachowań połączeń 
implant-łącznik w zależności od typu tego po-
łączenia._

Robert Michalik 
 – ukończył w 1987 r. wydział techniki dentystycznej w MSZ w Warszawie. 

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Akademii Medycznej w Warszawie 
u boku prof. Eugeniusza Spiechowicza, dr. Andrzeja Krocina 

 i dr. Andrzeja Budkiewicza. W 1989 r. rozpoczął własną działalność, otwierając 
pracownię dentystyczną Inter-Dent, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie 
istnienia. W 2007 r. stworzył firmę Robocam zajmującą się systemami  

CAD/CAM. Jest autorem opisywanej metody wykonywania koron teleskopowych popartej uzyskaniem 
w 2013 r. patentu. Jest też autorem kilkunastu artykułów w prasie branżowej w kraju i zagranicą. 
Jako wykładowca brał udział w wielu kongresach i szkoleniach dla lekarzy dentystów i techników 
dentystycznych. Hobby autora to fotografia i muzyka.

Kontakt:
Inter-Dent
ul. Pustułeczki 23
02-811 Warszawa 
E-mail: r.michalik@robocam.info

_autor
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Implant w strefie estetycznej  
u bardzo młodej pacjentki  
– zastosowanie techniki CAD/CAM 
do zindywidualizowania łącznika 
standardowego
An implant in the aesthetic zone in adolescent patient  
– application of CAD/CAM technology to individualize 
standard abutment
Autor_ Krystian Owczarczak

Streszczenie: Opisany przypadek przedstawia zaopatrzenie braku przedniego zęba u młodocianej pacjentki. Po replantacji zęba 22 w wieku 11 lat 
pacjentka ostatecznie utraciła go w 17 r.ż. na skutek rozległej resorpcji korzenia. U tej pacjentki staraliśmy się odroczyć implantację jak najdłużej. 
W oczekiwaniu na odpowiedni moment do tego zabiegu staraliśmy się przygotować optymalne warunki do implantacji: przeprowadziliśmy leczenie 
ortodontyczne i wykonaliśmy augmentację tkanek w miejscu przyszłego implantu. Stały aparat ortodontyczny wykorzystaliśmy do uzupełnienia 
brakującego zęba. Dbałość o właściwe ukształtowanie tkanek miękkich wokół implantu w strefie estetycznej jest podstawą sukcesu. Dlatego 
poświęciliśmy temu wiele uwagi, zarówno podczas kształtowania dziąsła, jak też na etapie przenoszenia nowych warunków anatomicznych do 
pracowni technicznej. W  tym celu użyliśmy zindywidualizowanego transferu wyciskowego, a  następnie laboratorium przygotowało specjalnie 
ukształtowaną cyrkonową podbudowę pod koronę ceramiczną. Wsparciem, bez którego byłoby to trudne do zrealizowania była technologia CAD/
CAM, umożliwiająca zeskanowanie i wyfrezowanie odpowiedniego kształtu nadbudowy protetycznej.
Summary: The case discussed below presents the replacement of a missing anterior tooth in an adolescent patient. After replantation of tooth 
22 at the age of 11 the patient eventually lost it when she was 17 due to an extensive root resorption. However, for a person that young with 
bone growth not fully completed the range of treatment options is very limited. Implants inserted too early may result in infraocclusion of the 
prosthetic reconstruction. Thus, in the case of this patient we delayed implantation. In the meantime we tried to optimise the conditions for future 
implantation. Our dental care consisted of orthodontic treatment which was followed by surgical augmentation. The fixed appliance that was used 
not only improved the position of the maxillary teeth but also had a provisional crown attached to it. Thorough care taken to properly model an 
emergency profile around an implant in the aesthetic zone is the key to success. Therefore, we made a lot of effort to properly shape the soft 
tissue and to replicate that situation in the laboratory. CAD/CAM technology was of great help in that matter enabling to scan and then mill the 
proper shape of the prosthetic suprastructure.  

Słowa kluczowe: łącznik standardowy, resorpcja korzenia zęba, replantacja zęba, implant w strefie estetycznej, CAD/CAM.
Key words: standard abutment, root resorption, replantation of a tooth, implant in aesthetic zone, CAD/CAM.

_Pacjentka  J.S.  została  przyprowa-
dzona  do  naszego  gabinetu  przez mamę. 
Zaniepokoił ją wygląd zęba 22 u córki, wów-
czas 17-letniej (Ryc. 1). Dziewczynka w wie-

ku lat 11 przewróciła się i wybiła sobie ząb 22. 
Został on w tym samym dniu replantowany 
przez lekarza dentystę. 6 lat później, w chwili 
zgłoszenia się do mnie, objawy resorpcji ko-
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Ryc. 1 Ryc. 2

Ryc. 4a Ryc. 4b Ryc. 4c

Ryc. 3

Ryc. 5

rzenia zęba 22 były już bardzo zaawansowa-
ne. Ubytek w korzeniu w pobliżu brzegu dzią-
sła wypełniono jakiś czas temu amalgamatem, 
którego drobiny zostały rozsiane w okolicz-
nych tkankach, tworząc tatuaż trudny do usu-
nięcia (Ryc. 2).

Rozpoznanie postawione w dniu przyjęcia 
to: resorpcja korzenia zęba 22, brak policzkowej 
blaszki kostnej nad korzeniem 22, recesja dzią-
sła, przechylona oś kła powodująca mniejszą 
ilość miejsca dla zęba 22, kieł ustawiony ponad 
płaszczyzną zwarciową górnego łuku, siekacze 
górne w retruzji, zgryz głęboki, klasa II zębowa.

     
Plan leczenia zakładał usunięcie zęba 22 

i docelowo zastąpienie go implantem. Jednak 
z uwagi na wiek pacjentki – 17 lat, zamierzali-
śmy odroczyć implantację możliwie jak najdłu-
żej. Nie w pełni zakończony wzrost kości twa-
rzy, który utrzymuje się jeszcze w 3. dekadzie 
życia, może spowodować, że korony na implan-
tach w strefie estetycznej znajdą się po pewnym 
czasie w infraokluzji. Tempo wzrostu kości 
szczęki na długość w wymiarze pionowym, jak 
również zakres tego wzrostu po 20 r.ż. są osob-
niczo różne i trudne do przewidzenia. Dlatego 
ostrożne postępowanie implantologiczne po-
winno zakładać odsuwanie w czasie implanta-
cji u osób młodych możliwie jak najdłużej.

     
Czas do momentu implantacji u naszej pa-

cjentki chcieliśmy wykorzystać na przygotowa-
nie ortodontyczne oraz przygotowanie tkanek 
w miejscu łoża przyszłego implantu. Sytuacja 
po usunięciu zęba 22 pokazała znaczący defi-
cyt tkanki miękkiej i kości (Ryc. 3). Rycina 4 
przedstawia rzeczywisty rozmiar resorpcji ko-
rzenia, jaka nastąpiła wskutek urazu i replanta-
cji. Trzeba stwierdzić jednak, że mimo ewen-
tualnych powikłań, replantacja zęba po jego 
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wybiciu pozwala na ustabilizowanie warunków 
kostnych w okresie wzrostu i zapobiega atrofii 
kości. Jest więc metodą postępowania z wyboru 
w przypadkach pacjentów z niezakończonym 
wzrostem. Wkrótce po ekstrakcji zęba rozpo-
częto leczenie ortodontyczne aparatem stałym. 
Umożliwił on dowiązanie do łuku brakującego 
zęba 22, rozwiązując tym samym problem pro-
wizorium na dłuższy czas (Ryc. 5).

    
Po zrealizowaniu celów ortodontycznych, 

tj. przygotowaniu odpowiedniej przestrzeni 
Ryc. 6

Ryc. 7a Ryc. 7d

Ryc. 9d

Ryc. 7b Ryc. 7e

Ryc. 9e

Ryc. 7c

Ryc. 8

Ryc. 9a Ryc. 9b Ryc. 9c 

dla zęba 22, skorygowaniu pozycji 23, spłyce-
niu nagryzu pionowego i wychyleniu siekaczy 
górnych, byliśmy gotowi do augmentacji tka-
nek w miejscu przyszłego implantu (Ryc. 6). 
Pobrano bloczek z kresy skośnej w żuchwie 
i przymocowano go w przestrzeni dla zęba 22. 
Dodatkowo użyto Bio-Oss i błonę regenera-
cyjną Bio-Gide (Ryc. 7). 

1,5 roku później u pacjentki, mającej wów-
czas już 20 lat, wystąpiła komplikacja w po-
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 with the masters in their own 
institutes plus online mentoring and on-demand learning at 

staci przetoki w miejscu augmentowanym 
(Ryc. 8). Zdecydowaliśmy się na otwarcie 
miejsca augmentacji. Przyczyną przetoki był 
pin mocujący bloczek kostny, który znalazł się 
bezpośrednio pod cienką błoną śluzową i po-
wodował drażnienie. Nie chcąc doprowadzić 
do utraty uzyskanej objętości kości wskutek 
utrzymującego się stanu zapalnego, posta-
nowiliśmy nie odwlekać dłużej implantacji 
(Ryc. 9).

 
Po odsłonięciu implantu (Ryc. 10 i 11) 

rozpoczęliśmy kształtowanie profilu wyłania-
nia łącznikiem tymczasowym zespolonym 
z koroną tymczasową (Ryc. 12). Na kolejnej 
wizycie kontrolnej po założeniu korony tym-
czasowej stwierdziliśmy, że wskazana jest ko-
rekta girlandy dziąsłowej po stronie przeciwnej 
(Ryc. 13-16). Ryciny 17 i 18 pokazują dziąsło 
brzeżne nad implantem od strony przedsionka 
ukształtowane łącznikiem tymczasowym ze-
spolonym z koroną tymczasową. Tak ukształ-
towany profil wyłaniania został zarejestrowany 
przy pomocy transferu wyciskowego zindywi-
dualizowanego żywicą Patern Resin (Ryc. 19-
20). Transfer ten następnie użyłem w wycisku. 
Pozwoliło to technikowi doszlifować standar-
dowy łącznik cyrkonowy do poziomu, na któ-
rym zaczyna on kontaktować z maską dziąsło-
wą, tj. podpiera dziąsło pacjenta (Ryc. 21).

Docięty łącznik na modelu z maską dzią-
słową laboratorium przekazało do gabine-
tu, gdzie następnie na modelu uzupełniłem 
żywicą przestrzeń pomiędzy łącznikiem 
a maską dziąsłową (Ryc. 22). Następnie 
przykręciłem łącznik wg klucza protetyczne-
go w ustach pacjentki i nałożyłem na niego 
wcześniej przygotowany pierścień z żywicy 
podpierający dziąsło (Ryc. 23) i doszlifowa-
łem go wiertłami wg standardów preparacji 
pod korony pełnoceramiczne (Ryc. 24-27). 

Ryc. 10 Ryc. 11

W pracowni pierścień ten został zeskanowa-
ny i wg niego zaprojektowano czapkę cyrko-
nową pod koronę ceramiczną (Ryc. 28 i 29). 
Profil ukształtowany przez koronę tymcza-
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Ryc. 12

Ryc. 14

Ryc. 16

Ryc. 13

Ryc. 15

Ryc. 17

Ryc. 18

sową zespoloną z łącznikiem tymczasowym 
został tym samym precyzyjnie odtworzony 
w pracy ostatecznej. Taki protokół postępo-
wania był możliwy dzięki pracy w systemie 
CAD/CAM. Dlatego po zacementowaniu ko-
rony na implancie wygląd dziąsła przy nim 
był bardzo zbliżony do kształtu dziąsła przy 
zębie jednoimiennym. Różnica w kolorze, 
która pozostała spowodowana jest niestety, 
trwałym tatuażem po zaaplikowaniu amalga-
matu przed laty. 

W czasie pracy z tą pacjentką sprawą 
szczególnej troski było zadbanie o długo-
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Ryc. 20

Ryc. 22

Ryc. 24

Ryc. 21

Ryc. 23

Ryc. 19d Ryc. 19eRyc. 19a Ryc. 19b Ryc. 19c

trwały dobry efekt estetyczny. Pacjent 21-let-
ni wymagający uzupełnienia na implancie 
w strefie estetycznej stanowi ogromne wy-
zwanie dla lekarza. Musimy zakładać, że taka 
konstrukcja powinna przetrwać min. 60 lat. 
Nawet jeśli po latach dojdzie do zaniku kości 
i recesji dziąsła, odbudowa ta ma szanse na-
dal wyglądać estetycznie dzięki materiałom, 
które zostały użyte poniżej linii dziąsła, tj.: 
jasny łącznik cyrkonowy i schodząca pod 
dziąsło podbudowa cyrkonowa pod koronę 
ceramiczną._



16 3_2014

CAD/CAM16

Implantologia _ Strefa estetyczna 

Ryc. 25

Ryc. 29

Ryc. 30

Ryc. 32

Ryc. 26

Ryc. 31

Ryc. 27

Ryc. 28

Ryc. 33
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Dziękuję Dorocie Owczarczak za prowadze-
nie ortodontyczne pacjentki, dr. Bernardowi 
Zadrożnemu, który wykonał zabiegi implanto-
logiczne i Laboratorium „Interdent” Roberta 
Michalika za całość pracy laboratoryjnej. 
Zdjęcia w tym artykule zostały wykonane 
przez dr. Krystiana Owczarczaka.

Ryc. 30-33_Praca bezpośrednio po zacementowaniu.
Ryc. 34-36_Stan po roku i 8 miesiącach od osadzenia pracy ostatecznej.

Dr n. med.  
Krystian Owczarczak  
jest absolwentem Śląskiej 
Akademii Medycznej. Po 
ukończeniu studiów został 
asystentem, a później 
adiunktem w Katedrze 

Stomatologii Wieku Rozwojowego w Śląskiej 
Akademii Medycznej. Przed studiami ukończył 
z wyróżnieniem Technikum Dentystyczne 
w Zabrzu. Specjalista II st. z protetyki 
stomatologicznej. W 2011 r. ukończył Curriculum 
in Oral Implantology na uniwersytecie im. 
W. Goethego we Frankfurcie n. Menem. 
Od kilku lat prowadzi kursy dla lekarzy 
dentystów z zakresu estetycznej protetyki 
stomatologicznej i dokumentacyjnej fotografii 
stomatologicznej. Członek Założyciel Polskiego 
Towarzystwa Endodontycznego. Jest również 
Członkiem Założycielem i członkiem Zarządu 
Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej 
(PASE). Autor wielu publikacji w magazynach 
stomatologicznych i wykładowca na kongresach. 
Pozazawodowo pasjonat fotografii. Zorganizował 
kilka wystaw fotograficznych w Warszawie, na 
Śląsku i w Białowieży. Z dr. Owczarczakiem 
można się skontaktować, pisząc na adres: 
owczarczak@endodoncja.pl.

_autor

Ryc. 34

Ryc. 35

Ryc. 36



18 3_2014

CAD/CAM18

Praktyka _ Skanery wewnątrzustne

Skanowanie z poziomu  
implantu – część 2
Scanning from implant level – part 2
Autor_ Bogdan Dmochowski

Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera C.O.S.3M w rejestracji pola protetycznego z poziomu śruby 
gojącej Encode oraz w pełni cyfrową procedurę w projektowaniu i wykonaniu indywidualnego łącznika protetycznego. Autor dokonał także 
porównania omawianych skanerów.
Summary: In article I willpresent the clinical management with the scanner C.O.S.3M in the registration of prosthetic field from the level of 
healingabutmentEncode and fullydigitalprocedure in design and realization of individualprostheticabutment. I willalsocomparediscussedscanners. 

Słowa kluczowe: skaner wewnątrzustny, śruba gojąca Encode,model SLA.
Key words: intraoral scanner, healing abutment Encode, model SLA.

_W  pierwszej  części  artykułu  poświę-
conego  skanowaniu z poziomu implantu  
(CAD/CAM. International magazine of digi-
taldentistry. Wydanie polskie, nr 2/2014) omó-
wiłem pracę skanerem 3Shape Trios. W ni-
niejszym artykule przybliżam zastosowanie 
skanera C.O.S.3M w rejestracji implantolo-
gicznego pola protetycznego i wykorzystania 
tego zapisu do odbudowy protetycznej.

Podstawowa różnica między wymieniony-
mi skanerami to technika rejestracji obrazu. 
Skaner 3Shape Trios (jak większość skane-
rów) wykonuje zdjęcia i „składa je” w jeden 
obraz. Skaner C.O.S.3M zapisuje obraz kame-
rą wideo umieszczoną w głowicy rejestrującej. 
Zastosowanie technologii „3D-in-Motion” po-
zwala na precyzyjne odwzorowanie pola pro-
tetycznego i uniknięcie niedoskonałości zwią-
zanych z łączeniem pojedynczych obrazów.

Skaner C.O.S.3M ściśle współpracuje 
z systemem dwuczęściowych śrub gojących 
Encode (Ryc. 1). Największą zaletą śruby 
gojącej Encode jest pozostawanie jej w ze-
spoleniu z implantem przez cały czas pracy 
klinicznej. Jest to możliwe dzięki kodowanym 
informacjom o profilu wyłaniania, platformie 
implantu i orientacji heksu na powierzchni 
śruby gojącej (Ryc. 2). Skaner C.O.S.3M i śru-
ba gojąca Encode pozwalają w pełni wykorzy-
stać cyfrową technologię CAD/CAM w reje-
stracji pola protetycznego,wykonaniu łącznika 
protetycznego i w dalszej kolejności – odbudo-
wy wspartej na zespole implant-łącznik. Sama 
śruba gojąca Encode pozwala na zastosowanie 
różnych profili wyłaniania, odpowiednich do 
obszaru odbudowy protetycznej.

Harmonogram postępowania kliniczno-
-laboratoryjnego przedstawiam w oparciu o 3 
przypadki kliniczne: pacjenta z brakami zę-
bów 46,47 i 35, 36,37 (Ryc. 3), a także pacjen-
tów z brakiem pojedynczego zęba 14 (Ryc. 4) 
oraz odbudowy okolicy 46 (Ryc. 5).

Po zabiegu implantacji możemy zastoso-
wać gojenie otwarte lub zamknięte. W pierw-
szym przypadku (zazwyczaj stosowanym) 
przykręcamy śrubę gojącą Encode i czekamy 
na wygojenie tkanek miękkich i osteointegra-
cję implantu z kością. W drugim przypadku, 
po osteointegracji, otwieramy implant, przy-Ryc. 1 Ryc. 2
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kręcamy śrubę gojącą i czekamy na wygojenie 
tkanek miękkich. Bardzo ważnym parame-
trem jest wysokość śruby gojącej od szczytu 
brodawki dziąsłowej (po zagojeniu). Powinna 
ona wynosić co najmniej 2 mm. Większa wy-
sokość nie jest problemem, ale mniejsza nie 
pozwala na prawidłowe odczytanie położenia 
implantu.

Zastosowanie skanera C.O.S.3M wyma-
ga pokrycia rejestrowanego obszaru dwu-

tlenkiem tytanu (Ryc. 6), pompka do apli-
kacji i proszek są na wyposażeniu skanera.
Przestrzegając tych zasad, możemy przystąpić 
do rejestracji pola protetycznego. Skanujemy 
w pierwszej kolejności przeciwstawny łuk zę-
bowy (Ryc. 7), następnie obszar za śrubami 
gojącymi Encode (Ryc. 8) i wzajemną relację-
łuku górnego i dolnego (Ryc. 9). Na rycinach 
widać lewą część całej pracy. Ryciny 7, 8 i 9 
przedstawiają obrazy widoczne po przetwo-
rzeniu zapisanych informacji w czasie ska-

Ryc. 3 Ryc. 4

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 5

Ryc. 6
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nowania (praca z wielopunktową odbudową). 
Na skanowanie jednego łuku mamy ok. 8 min, 
pracę w dowolnym momencie można prze-
rwać, przeanalizować (powiększyć, obrócić, 
obejrzeć w 3D) i kontynuować skanowanie. Po 
zakończeniu zapisu dane drogą elektroniczną 
przesyłane są do laboratorium. 

W omawianiu dalszego postępowania 
wykorzystuję odbudowy pojedynczych 
punktów okolicy 14 i 46. U pacjenta po 
zakończeniu gojenia okolicy 14 (Ryc. 10) 
i aplikacji dwutlenku tytanu, skanujemy ob-
szar protetyczny (Ryc. 11) – obraz w trakcie 
skanowania. Po przetworzeniu zapisanego 
materiału (Ryc. 12) następuje elektronicz-
ny transfer danych do laboratorium. Tutaj, 
na bazie skanów żuchwy i szczęki ustawio-
nych w prawidłowej okluzji oraz informacji 
ze śruby gojącej Encode, następuje wirtu-
alne projektowanie łącznika protetycznego 

(Ryc. 13, 14 i 16). Zakończony projekt łącz-
nika (Ryc.  18) – zakończona faza CAD, 
pozwala na kolejny elektroniczny transfer 
danych (Ryc. 15) i tym samym rozpoczę-
cie fazy CAM. Informacje są wysyłane do 
frezarki wycinającej indywidualny łącznik 
cyrkonowy lub tytanowy (Ryc. 19 i 20), do 
drukarki modeli stereolitograficznych – SLA 
(Ryc. 21-23) i do działu projektującego i wy-
konującego finalną odbudowę protetyczną 
(Ryc. 24 i 25).

Prześledziliśmy pierwszą fazę kliniczną: 
skanowanie, część laboratoryjną: projektowa-
nie i wykonanie odbudowy, pozostała druga 
faza kliniczna: oddanie odbudowy. Do gabine-
tu otrzymujemy: łącznik protetyczny ze śrubą 
łączącą (Ryc. 20), koronę (Ryc. 26), modele 
SLA (Ryc. 27). Jako, że łącznik i korona „wi-
dzą się po raz pierwszy”, sprawdzamy wzajem-
ne przyleganie (Ryc. 28 i 29). Przystępujemy 

Ryc. 9

Ryc. 10 Ryc. 11 Ryc. 12
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do instalacji odbudowy na implancie: odkrę-
camy śrubę gojącą Encode – pierwszy raz po 
zespoleniu z implantem. Warto zwrócić uwagę 
na idealny obraz platformy implantu i profilu 
wyłaniania (Ryc. 30). Przykręcamy łącznik 
(Ryc. 31) i cementujemy koronę (Ryc. 32).

_Porównanie

W 3 kolejnych artykułach przedstawi-
łem zastosowanie skanerów 3Shape Trios 
i C.O.S.3M w praktyce protetycznej i implan-
toprotetycznej (Ryc. 33). Podsumowując pra-
cę tymi skanerami, zwracam uwagę przede 
wszystkim na to, czego nie widać, czyli tech-

nikę zapisywania obrazu. Trios to sekwencja 
zdjęć, które trzeba połączyć w celu uzyskania 
jednolitego obrazu, C.O.S. to zapis kamerą wi-
deo ciągłego obrazu.

_Ergonomia: Trios wyposażony jest w nieru-
chomy monitor w wersji jezdnej, ale posiada 
możliwość współpracy z przenośnym kom-
puterem (Ryc. 36). C.O.S. umożliwia regula-
cję wysokości i pochylenia monitora.

_Głowica skanująca: Trios ma uchwyt pi-
stoletowy, znaczne rozmiary rejestrującej 
części wewnątrzustnej (Ryc. 34). C.O.S. 
– nachwyt i najmniejsza na rynku głowica 
pracująca w jamie ustnej (Ryc. 35).

Ryc. 19

Ryc. 22

Ryc. 20

Ryc. 23

Ryc. 21

Ryc. 24

Ryc. 13 Ryc. 14 Ryc. 15

Ryc. 16

Ryc. 17 Ryc. 18



23233_2014

CAD/CAM

Praktyka _ Skanery wewnątrzustne

_Czas na zapis jednego łuku: Trios to ok. 
4 min, C.O.S. – 8 min. Oczywiście, opano-
wanie techniki pracy każdym skanerem to 
kwestia treningu. 

Piszę o różnicach w technice zapisu obra-
zu, ergonomii, budowie itp., aby zwrócić uwa-
gę na „umykające” nam przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie parametry urządzeń.

Większość zalet skanerów wewnątrz-
ustnych w zakresie przydatności klinicznej 
opisałem w artykule pt.: „Zastosowanie 
skanera w praktyce dentystycznej”  
(CAD/CAM. International magazine of 
digital dentistry. Wydanie polskie, nr 
1/2014). W tym miejscu chcę dodać infor-

Ryc. 25

Ryc. 28

Ryc. 26

Ryc. 29

Ryc. 27

Ryc. 30
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Ryc. 31
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mację o możliwości współpracy i rozbu-
dowy funkcji skanera. Zwłaszcza 3Shape 
Trios zwiększa zastosowanie swojego ska-
nera: daje możliwość pomiaru odcieni zę-
bów, wprowadza aplikacje programowe dla 
protez ruchomych. Możliwość współpracy 
z obrazowaniem rtg to duża pomoc w pro-
jektowaniu zabiegów implantologicznych. 
Wszystkie, niestety, mają jedną wspólną 
cechę: producenci dedykują te urządzenia 
do „krótkich” prac protetycznych. 

W skanowaniu z poziomu zęba i projekto-
waniu odbudów protetycznych (korony, mosty, 
wkłady koronowe czy licówki) skanery wy-
wiązują się z powierzonego zadania bardzo 
dobrze. Trios dodatkowo skanuje wewnętrzny 
obszar korzenia zęba (dzięki odpowiedniemu 
scan-body). Daje to możliwość wykonania 
wkładu korzeniowo-koronowego.

W „klasycznej” protetyce zasada pracy za-
wsze jest ta sama: preparacja twardej tkanki 
zęba, skanowanie, transfer danych, projek-
towanie, wycinanie odbudowy protetycznej. 
W implantologii są pewne różnice w roz-
wiązaniu tego samego zadania – wykonania 
łącznika protetycznego. Trios za pomocą 
scan-body (forma transferu wyciskowego wy-
magająca instalacji repliki implantu w modelu 
SLA) pozwala na zaprojektowanie i wykona-
nie łącznika protetycznego i dalej – odbudowy 
protetycznej. C.O.S. w połączeniu z systemem 
śrub gojących Encode odtwarza wirtualnie 

Ryc. 33

Ryc. 35

Ryc. 34

Ryc. 36

położenie implantu, w oparciu o ten obraz 
projektowany jest i produkowany łącznik pro-
tetyczny.

Co jest lepsze, dokładniejsze, mniej za-
wodne? To pytania, które towarzyszą każdej 
nowej technologii. Praca i doświadczenia leka-
rzy stosujących skanery bardzo często pomaga 
rozwiązać wiele klinicznych problemów, któ-
rych producenci urządzeń nie przewidzieli.

_Wnioski

Skanery wewnątrzustne w połączeniu 
z systemem CAD/CAM to nowa jakość i nowe 
możliwości w stomatologii. Precyzja wyko-
nania procedur, skrócenie czasu ich trwania, 
współpraca z innymi urządzeniami, komfort 
pracy z pacjentem – trudno nie doceniać tych 
zalet zastosowania skanerów.

Koszt wdrożenia nowej technologii, ogra-
niczone spektrum jej wykorzystania to kwe-
stie budzące obawy. Bardzo budujący jest jed-
nak fakt, że wielu z nas w swoich praktykach 
wprowadza technologie cyfrowe i aktywnie 
uczestniczy w rozświetlaniu nowej drogi – 
stomatologii cyfrowej._

Dziękuję Jackowi Oksińskiemu za udostęp-
nienie zdjęć, dokumentujących naszą pracę 
kliniczną w odbudowie protetycznej z zastoso-
waniem skanera C.O.S.3M.

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 
lekarsko-dentystyczna 
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).

_autor
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Indywidualizowane łączniki  
protetyczne konstruowane techniką 
CAD/CAM w długoterminowym 
modelowaniu tkanki miękkiej
Utilisation of patient-specific CAD/CAM abutments 
for long-term soft-tissue management

Autorzy_ Julian Osorio i Robert B. Kerstein

Streszczenie: Wykorzystanie dostosowanych do warunków pacjenta łączników do celów modelowania tkanki miękkiej i w charakterze trwałych 
mocowań wiąże się z istotnymi korzyściami klinicznymi w porównaniu z podejściem tradycyjnym, w tym z uproszczeniem procesu konturowania 
tkanki wokół implantów oraz ze zmniejszeniem liczby zabiegów, dyskomfortu okołozabiegowego i skróceniem czasu gojenia.
Summary: Use of patient-specific abutments both for soft-tissue sculpting and as the permanent abutment solution has significant clinical 
advantages over the traditional approach, including simplifying tissue contouring around dental implants for the restorative clinician, and reducing 
the number of procedures and procedurals comfort, and faster healing time for the patient.

Słowa kluczowe: łączniki indywidualizowane, korzyści kliniczne, konturowanie tkanek, CAD/CAM.
Key words: patient-specific abutments, clinical advantages, tissue contouring, CAD/CAM. 

_Tradycyjne podejście do kwestii kształ-
towania tkanki miękkiej w odbudowie opar-
tej na implantach polega na wstępnym ukształ-
towaniu okołoimplantowej tkanki miękkiej 
w luce po zębie przy użyciu ręcznie przygoto-
wanych łączników gojących, następnie zastę-
powanych indywidualizowanymi łącznikami 
i końcowymi koronami. Zarówno końcowe 
łączniki, jak i korony mają kształt dopasowa-
ny do przestrzeni wytworzonej przy użyciu 
gotowego łącznika. Jednakże dzięki nieusta-
jącemu postępowi w dziedzinie obrazowania 
3D, a także w dziedzinie cyfrowego projek-
towania łączników, końcowy łącznik może 
służyć zarówno jako element łączący implant 
i koronę, jak i element kształtujący, mający 
bezpośredni wpływ na końcowy kształt tkan-
ki miękkiej otaczającej odbudowę. Stanowi to 
dla klinicysty znaczą pomoc w uzyskiwaniu 
oczekiwanych wyników estetycznych.

 
Niezależnie od średnicy implantu lub śru-

by gojącej, kształt profilu dziąsła często wy-
maga dodatkowego modelowania w celu uzy-
skania bardziej naturalnego, optymalnego 
wyglądu końcowej odbudowy. Do tradycyj-
nych metod modelowania tkanki należy sto-
sowanie tymczasowych odbudów mających 
na celu wykształcenie odpowiedniej ana-
tomii tkanki miękkiej. Tymczasowe odbu-
dowy mogą być zamocowane do sąsiednich 
zębów, wywierając nacisk na tkankę miękką 
nad implantem przy użyciu odpowiednio 
wymodelowanych przęseł typu pontic/jajo 
w celu jej odpowiedniego ukształtowania.1,2 
Alternatywną metodą jest stosowanie łącz-
ników indywidualizowanych, na których 
mocuje się tymczasowe korony o powięk-
szonych konturach, odpychających gojącą się 
tkankę miękką wokół implantu.3-5 W miarę, 
jak dziąsło wokół tych rodzajów odbudów 
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Ryc. 5

Ryc. 3

Ryc. 1

Ryc. 6

Ryc. 4

Ryc. 2

Ryc. 1_Pacjent ze złamanym lewym siekaczem bocznym szczęki.
Ryc. 2_Po ekstrakcji zęba 12 wstawiono tymczasową protezę częściową. 
Ryc. 3_Pooperacyjny radiogram wykonany bezpośrednio po założeniu implantu (OsseoSpeed TX, implanty DENTSPLY; Ø 3,5 S, L 13 mm).
Ryc. 4_Stan 6 miesięcy po zabiegach wszczepienia implantu do tkanki twardej i miękkiej – wizyta w celu wykonania ostatecznego wycisku.
Ryc. 5_Radiogram wykonany w celu sprawdzenia prawidłowego osadzenia transferu.
Ryc. 6_Wycisk i materiały przesłane do laboratorium protetycznego z poleceniem wykonania łącznika ATLANTIS na bazie tlenku cyrkonu.
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tymczasowych dojrzewa, przybiera kształt 
dziąsła otaczającego ząb, most lub tymczaso-
we korony. Następnie fabrykuje się ostatecz-
ny filar i ostateczną koronę, dopasowane do 
konturów tkanki.

 
Bardziej efektywną alternatywą dla trady-

cyjnej metody modelowania tkanki miękkiej 
jest stosowanie indywidualizowanych – do-
stosowanych do potrzeb pacjenta łączników 
gwarantujących idealną anatomię wzrostu 
tkanki miękkiej. Łączniki te można projekto-
wać z wykorzystaniem określonego, dostoso-
wanego profilu biernie wypełniającego profil 
dziąsła stworzony przez śrubę gojącą od plat-
formy implantu, wyrostek zębodołowy, a na-
stępnie rozszerzającego się tuż poniżej stopnia 
łącznika aż do pożądanego rozmiaru odbu-
dowywanego zęba. Nacisk boczny na tkanki 
miękkie wokół implantu powoduje napręże-

nie wewnętrznej ściany kieszonki dziąsłowej 
i dostosowanie jej do zewnętrznej morfologii 
łącznika.

 
Wprowadzenia większego, bardziej ana-

tomicznego filaru skutkuje znacznym, chwi-
lowym zbieleniem dziąsła w skutek anemi-
zacji tkanki przy jej naprężeniu. Zazwyczaj 
jednak odbarwienie to ustępuje w ciągu 
1-2 dni po założeniu filaru. W wielu bada-
niach klinicznych przeprowadzonych od 
2008 r. stwierdzono szybkie tworzenie zdro-
wej tkanki wolnej od stanu zapalnego i do-
pasowywanie się tkanki do podstawy filaru. 
Ponadto, w tym samym 2-3-letnim okresie 
obserwacji klinicznej, w którym monitoro-
wano liczne przypadki naprężania dziąsła 
wokół implantu pod wpływem łącznika, nie 
stwierdzono przypadków istotnej recesji wo-
kół tych łączników.

Ryc. 7_Przygotowanie gotowej korony.
Ryc. 8_Ponowna wizyta w celu umieszczenia ostatecznego łącznika i korony.
Ryc. 9_Osadzenie w pełni anatomicznego filaru utrzymującego i kształtującego tkankę łączną. W początkowym okresie obserwowano 
odbarwienie okalającej tkanki.
Ryc. 10_Ok. 30 min po założeniu ostatecznej odbudowy odbarwienie uległo znacznemu zmniejszeniu.

Ryc. 7

Ryc. 9

Ryc. 8

Ryc. 10
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Próby naprężania tkanki miękkiej wokół 
implantu przy użyciu w pełni anatomicznych, 
dostosowanych do potrzeb pacjenta łączników 
wymagają spełnienia kilku istotnych wstęp-
nych wymogów klinicznych:
_Wykonanie wszelkich wymaganych prze-

szczepów tkanek, przeszczepów kości lub 
operacji dystrakcji grzbietu wyrostka i pełne 
wygojenie operowanego obszaru.

_Platforma implantu powinna znajdować się 
co najmniej 2,5 mm poniżej szczytu tkanki 
miękkiej oraz pośrodku lub w dojęzykowej 
w 1/3 krawędzi grzbietu.

_Szczyt wyrostka zębodołowego powinien 
być dobrze uformowany, z wysokością dzią-
sła porównywalną z poziomem przy sąsiadu-
jących zębach.

_Kieszonka dziąsłowa nad implantem powin-
na być znacznie mniejsza niż odbudowywa-
ny ząb.

_Prezentacja przypadku

Pacjent zgłosił się z wymagającym eks-
trakcji złamanym lewym siekaczem bocznym 
szczęki (Ryc. 1-3). Po kilku miesiącach goje-
nia pobrano wycisk (Ryc. 4 i 5), który następ-
nie przesłano do laboratorium z poleceniem 
przygotowania dostosowanego do pacjenta 
łącznika ATLANTIS na bazie tlenku cyrkonu 
(implanty DENTSPLY; Ryc. 6). Łącznik zo-
stał zaprojektowany anatomicznie w oparciu 
o pożądany ostateczny kształt zęba optyma-

Ryc. 11_Radiogram łącznika.
Ryc. 12_Widok os strony podniebiennej po umieszczeniu ostatecznego łacznika i korony.

Ryc. 13_Po 7 miesiącach od implantacji i 2 tygodnie po założeniu ostatecznego filaru i korony obserwowano dalszą odpowiedź zdrowej tkanki.
Ryc. 14_Kontrola po upływie 2,5 lat wykazała utrzymanie zdrowej tkanki miękkiej.

Ryc. 9 Ryc. 10

Ryc. 5 Ryc. 6
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lizujący funkcjonalność i estetykę odbudowy 
(Ryc. 7).

W celu prawidłowego osadzenia anato-
micznego, dostosowanego do pacjenta łącz-
nika, wykręcono śrubę gojącą i wyłyżeczko-
wano wolną ziarninę z kieszonki dziąsłowej 
wokół implantu (Ryc. 8). Dziąsło wokół im-
plantu znieczulono obwodowo w celu zmi-
nimalizowania dyskomfortu odczuwanego 
przez pacjenta w wyniku nacisku na tkankę 
miękką po wkręceniu zbyt dużego łącznika. 
W przypadku zastosowania epinefryny ist-
nieje duże zbielenie tkanki dziąsła w wyniku 
zwężenia naczyń.

 
Łącznik jest wprowadzany do wnętrza 

implantu, odpowiednio ustawiany, mocno do-
ciskany, a następnie dokręcany śrubą zgodnie 
z wytycznymi dostarczonymi przez producen-
ta. Podczas procesu dokręcania anatomiczny 
łącznik wywiera nacisk i powoduje zbielenie 
otaczających tkanek miękkich otaczających 
implant (Ryc. 9 i 10). Prawidłowe umiejsco-
wienie łącznika należy zweryfikować radio-
graficznie w celu upewnienia się, że pod łącz-
nikiem nie została uwięziona tkanka miękka, 
która może przeszkadzać w pełnym zespole-
niu łącznika z platformą implantu.

 
W przypadku wykorzystania indywidu-

alizowanych do potrzeb pacjenta łączników 
ATLANTIS często możliwe jest założenie 
ostatecznej korony podczas tej samej wi-
zyty, na której wprowadzany jest łącznik. 
Ostateczna korona może zostać przygotowana 
przed wizytą pacjenta poprzez zamówienie 
duplikatu łącznika z pliku cyfrowego użyte-
go do projektowania.7,8 Duplikat ten jest do-
kładnym odlewem, na którym nabudowuje 
się koronę. Zgodnie z naszymi obserwacjami 
klinicznymi, w rutynowej kontroli tak moco-
wanych w uciskanych kieszonkach łączników 
występuje powtarzalna zdrowa odpowiedź 
tkanki miękkiej z utrzymaniem stałości kon-
turów tkanki twardej i miękkiej z upływem 
czasu (Ryc. 11 i 12).

_Wnioski

Użycie wytwarzanych technologią  
CAD/CAM indywidualizowanych dla pacjen-
ta łączników ATLANTIS może pomóc w eli-
minacji konieczności stosowania gotowych 
śrub gojących do tkanki miękkiej, zapewnia-
jąc naturalną anatomię i optymalne wyni-

ki estetyczne odbudowy uzębienia na bazie 
implantu. Dopasowane do pacjenta łączniki 
z określoną budową dolnej kryzy oraz wysta-
jącego profilu, dostosowane do określonego 
sposobu i lokalizacji implantu mogą być wy-
korzystane do naprężania niewielkich, okrą-
głych kieszonek dziąsłowych nad implantem 
w kierunku zewnętrznym i przyjmowania 
przez nie kształtu łącznika tak, aby kontury 
tkanki miękkiej i ostatecznej korony wygląda-
ły naturalnie.

 
Przy użyciu tej techniki często dochodzi 

do przejściowego zbielenia tkanki miękkiej 
w czasie zakładania łącznika, jednak ma to 
minimalny wpływ na długoterminowy stan 
zdrowia tkanki twardej i miękkiej, zwłaszcza 
w przypadku stosowania implantów z we-
wnętrznym połączeniem stożkowym.

Stosowanie dopasowanych do potrzeb 
i warunków pacjenta łączników, tak do celów 
modelowania tkanki miękkiej, jak i w charak-
terze ostatecznych łączników, wiąże się z istot-
nymi korzyściami klinicznymi w porównaniu 
z podejściem tradycyjnym, w tym z uprosz-
czeniem procesu konturowania tkanki wokół 
implantów dla lekarza oraz ze zmniejszeniem 
liczby zabiegów, dyskomfortu okołozabiego-
wego i skróceniem czasu gojenia._

Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.

Julian Osorio, DMD
Osorio Dental Group
60 Federal Street
Boston, Massachusetts 
02210, USA
www.watkinosorio.com

Robert B. Kerstein, DMD
Back Bay Dental Care
21 Bay State Rd, Suite 3,
Boston, Massachusetts 
02215, USA
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Liczy się tylko akt twórczy 
i doznanie estetyczne,  
cała reszta to wypadek przy pracy...
„Moim jedynym marzeniem jest takie trącenie tej jednej struny Twoich emocji, która sprawi, że coś poczujesz”  
– rozmowa z Grzegorzem Rosiakiem.

Widziałem Twoje nowe prace – nie tyl-
ko obrazy. Dla mnie to czysta abstrakcja. 
Malujesz też portrety, krajobrazy?

Chyba dobrze jest przejść tę drogę od po-
czątku. Żeby mieć tzw. warsztat. Malowałem 
dłonie, oczy, twarze, drzewa. Chodzi o swo-
bodę w używaniu narzędzi. Trudno powie-
dzieć, czy większość taką drogę przechodzi. 
Ja się uczyłem rysunku pod okiem kilku pro-
fesorów, również z Akademii Sztuk Pięknych. 
Ale ostatecznie zawodowo wybrałem inną 
drogę. Nie chciałem, aby to był mój zawód. To 
tylko pasja. Nie praca. A ja tego nie chciałem 
nigdy łączyć. 

To wróćmy do abstrakcjonizmu. Ten ga-
tunek ma prawie 100 lat. Jego początki się-
gają lat 20. XX w. Dlaczego mimo tylu lat 
wciąż uważany jest za sztukę nowoczesną 
i przez to paradoksalnie czasami deprecjo-
nowaną? 

Abstrakcjonizm wydaje się być atrakcyj-
ny tak jak jazz nowoczesny, zwłaszcza dla 
tych, który nie mają nic do zaoferowania. Po 
prostu czasami nie wiadomo, czy to jeszcze 
sztuka, czy już oszustwo. Dlaczego mówię 
o muzyce? Ponieważ w swojej istocie abs-
trakcja jest jej właśnie najbliższa: zarówno 
w sztuce, jak i muzyce obrazowanie tematu 
nie odbywa się wprost. Artysta używa róż-
nych form wyrazu. Bardzo często oddziałuje 
na emocje odbiorcy. W tej dziedzinie nie ma 
bezpośredniego i oczywistego odniesienia 
do przedmiotów i form. Jak mówiłem, abs-
trakcja jest oderwana od rzeczywistości. Jest 
bezprzedmiotowa. Bo ostatecznie abstrak-
cja ma na celu uwolnienie od naśladowania. 
Dlatego odbiorca obcuje z emocjonalnym 
występem artysty. Czuje obraz. Nie ogląda 
go. On go CZUJE. 

Malujesz od wielu lat. Wiem, że początki 
Twojej przygody z malarstwem sięgają końca 
lat 80. ubiegłego wieku. Jak to się wszystko 
zaczęło? 

Potrzeba chwili. Mój brat ma zdolności 
muzyczne. Ja nie. Musiałem więc znaleźć coś 
artystycznego dla siebie… A tak poważnie, to 
dla mnie forma ekspresji. Zacząłem rysować 
w szkolnym zeszycie. Malowałem okładki ze-
szytów itp. Zauważyła to moja nauczycielka 
plastyki. Zaproponowała, abym zrobił dekora-
cje na jakąś szkolną uroczystość. To był chyba 
początek. Później zacząłem zabawę z innymi 
formami, m.in. instalacjami ze stali, alumi-
nium, drewna, palet. 
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A czy to nie jest tak, że sztuka abstrak-
cyjna jest łatwiejsza? Jakieś kropki, plamy, 
kreski… Co innego sztuka figuratywna, re-
alistyczna. 

Oczywiście, że powierzchowne obcowa-
nie z abstrakcją ograniczy się zapewne do 
kształtów, plam, linii, ale w głębszej warstwie 
widać znacznie więcej. I tak też może zostać. 
Ale to są także emocje, może nawet przesła-
nie, ale z całą pewnością przynajmniej dozna-
nie estetyczne. A odpowiadając na pytanie 
wprost: jest wiele gatunków w każdej dziedzi-
nie – w sztuce, muzyce, filmie. Czy malarstwo 
figuratywne jest łatwiejsze, tego nie wiem. 
Wiem tylko, że każdy ma swoją drogę. Jednak 
faktem jest, że aby zająć się abstrakcją, trze-
ba mieć pojęcie o rysunku, światłocieniach, 
anatomii, itd., itd… Ja po prostu nie chcę od-
twarzać rzeczywistości, tylko ją tworzyć, ale 
też na swój sposób interpretować. Uważam, że 
abstrakcja definiuje rzeczywistość na nowo. 

Co jest Twoim zdaniem największą siłą 
sztuki? Nie mam na myśli wyłącznie malar-
stwa. 

Wiesz, powiem tak: każdy z nas ma inne 
doświadczenia. Każdy artysta ma pewnie inne 

powody, dla których tworzy. Jak już mówiłem, 
dla mnie sam proces twórczy jest najważniej-
szy. Efekt pewnie też, ale jest raczej wtórny 
– przy okazji. Taki „efekt uboczny” tworze-
nia. Każdy z nas inaczej też interpretuje rze-
czywistość. Gdzieś się urodził, wychowywał, 
był wrażliwszy bardziej albo mniej. Miał ro-
dzeństwo, starsze młodsze i tak dalej…Może 
kiedyś usłyszał jakąś piosenkę, która została 
w nim na zawsze. Może poczuł zapach gór-
skiego strumienia, który czuje do dziś. Może 
przeżył jakieś rozczarowanie, jakieś niezmie-
rzone szczęście albo nieopisaną tragedię. 
Każde z tych wydarzeń zostawia w nas ślad. 
Ale zrozum mnie dobrze: ja nie chcę pokazy-
wać, jak żyć i jak czuć. Moim jedynym ma-
rzeniem jest takie trącenie tej jednej struny 
Twoich emocji, która sprawi, że coś poczujesz. 
Że poczujesz coś nowego i będzie to całkiem 
nowe doznanie. Może popłynie Ci łza, a może 
się uśmiechniesz… A może zwyczajnie dobrze 
się poczujesz. O to w tym chodzi!_

Rozmawiał: Kornel Puziow

Więcej prac Grzegorza można obejrzeć na 
stronie: www.grisha-gallery.com
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Świat CAD/CAM  
bez tajemnic

_Współczesne czasy obfitują w nowinki 
techniczne, niemalże każdego dnia dowia-
dujemy się o nowym modelu samochodu czy 
telefonu. Ten wyścig nie omija również stoma-
tologii i techniki stomatologicznej. 

Większość pracowni techniki denty-
stycznej nie wyobraża sobie dzisiaj pracy 
urządzeniami dostępnymi przed kilku laty. 
Największym zainteresowaniem cieszą się 
obecnie systemy CAD/CAM, które przeży-
wają prawdziwy rozkwit. Systemy te charak-
teryzują się przeniesieniem pracy technika 
dentystycznego w sferę wirtualną. Aby było 
to możliwe, większość systemów wyko-
rzystuje do tych celów kilka komponentów. 
Przykładem są tu urządzenia produkowane 
przez światowego lidera w dziedzinie stoma-
tologii i techniki dentystycznej – firmę KaVo 

GmbH, która już 10 lat temu wprowadziła na 
rynek polski i europejski swój system CAD/
CAM KaVo Everest, tzn.:
_Elektroniczny łuk twarzowy KaVoArcusDigma 

– urządzenie, które umożliwia przeniesienie 
warunków zgryzowychz ust pacjenta do rze-
czywistości wirtualnej.

_Skaner KaVoArctica– urządzenie, które po-
zwala na uzyskanie modelu szczęki i żuchwy 
pacjenta w postaci cyfrowego pliku (Ryc. 1).

_Oprogramowanie KaVoMutliCAD pozwa-
lające na projektowanie wszystkich uzupeł-
nień protetycznych stosowanych w obecnej 
technice dentystycznej, jak również pozwala 
na wykorzystanie wirtualnego artykulato-
ra, który korzysta z danych pozyskanych za 
pomocą elektronicznego łuku twarzowego 
KaVoArcusDigma.

_Frezarka KaVoArctica lub KaVo Everest 
(Ryc. 2 i 3) – maszyny, które frezują lub 
szlifują uzupełnienia protetyczne zaprojek-
towane przez technika w oprogramowaniu 
KaVoMultiCAD.

_ArcusDigma II USB

Elektroniczny łuk twarzowy systemu 
ARCUS DIGMA II pozwala na precyzyjny 
zapis badania przemieszczenia żuchwy pa-
cjenta w czasie rzeczywistym dzięki innowa-
cyjnemu technologicznie systemu emisji fal 
ultradźwiękowych. 4 emitery fal i 8 mikrofo-
nów odbiorczych umożliwia niespotykaną do-
kładność prowadzenia pomiarów. System po-
zwala na szybką diagnostykę zakresu ruchów 
żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym, jak 
również na komputerowe przetworzenie tych 
danych w celu zastosowania ich w trakcie le-
czenia protetycznego pacjentów. 

Natychmiastowa analiza umożliwia wy-
konanie diagnostyki funkcjonalnej stawu 
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skroniowo-żuchwowego, a także określenie 
przyczyny i pochodzenia dolegliwości bólo-
wych związanych ze stawem. Możliwe staje 
się dzięki temu zaplanowanie, poprowadzenie 
i ocena skuteczności leczenia zaburzeń funk-
cji stawu skroniowo-żuchwowego u pacjenta 
w dużo krótszym czasie i z dużo większą pre-
cyzją.

_Skaner stomatologiczny 3D 
KaVo ARCTICA

Nie ma znaczenia, czy skanowana geome-
tria jest prosta, czy skomplikowana, skaner 
KaVo ARCTICA spełni oczekiwania użyt-
kowników. Skaner ten przygotowany jest do 
odwzorowywania modelu nawet w najbar-
dziej krytycznych obszarach dzięki wykorzy-
stywaniu projekcji światłem paskowym.
_skaner stomatologiczny 3D jest szybki i do-

kładny dzięki automatycznemu ustawiane-
mu kątowi skanowania,

_ skaner jest wyjątkowo elastyczny dzięki 
generowaniu plików w otwartym formacie 
STL, co umożliwia załadowanie ich w do-
wolnym oprogramowaniu CAD,

_skaner wyjątkowo dokładny dzięki wyko-
rzystywanej technologii światła paskowego.

_Frezarka KaVoArctica 
lub KaVo Everest 

Idealne rozwiązanie dla pracowni prote-
tycznych i gabinetów stomatologicznych:

_połączenie frezowania i szlifowania w jednej 
maszynie pozwala uzyskać dużą elastycz-
ność, precyzję i ochronę inwestycji,

_dzięki szerokiej gamie wykonywanych wy-
pełnień protetycznych k i dużej różnorod-
ność materiałów frezarka ARCTICA stale 
zapewnia maksymalną wydajność i jakość,

_frezarka ARCTICA jest kompatybilna ze 
wszystkimi komercyjnymi skanerami sto-
matologicznymi, a tym samym daje pełną 
elastyczność,

_maszyna zapewnia maksymalne bezpie-
czeństwo inwestycji oraz dużą elastyczność 
na przyszłość ze względu na szeroki zakres 
zastosowań i dużą paletę materiałów.

_Oprogramowanie KaVomultiCAD

To doskonałe rozwiązaniem dla począt-
kujących i zawansowanych użytkowników. 
Intuicyjna nawigacja sprawia, że użytkow-
nik nie ma żadnych problemów z projekto-
wanie wypełnień protetycznych. Tworzenie 
konstrukcji jest bardzo łatwe i szybkie dzię-
ki wstępnie zdefiniowanym parametrom, 
które użytkownik może dowolnie zmie-
niać. Rezultat to optymalne efekty projektu. 
Oprogramowanie KaVomultiCAD zintegro-
wane z nowoczesnym środowiskiem sprzę-
towym wykorzystuje w pełni możliwości 
komputera do szybkiej wizualizacji i reali-
zacji. Oprogramowanie KaVomultiCAD jest 
w pełni kompatybilne ze wszystkimi syste-
mami CAD/CAM wykorzystującymi otwarte 
pliki STL._

KaVoPolska Sp. z o.o.
Biuro i sala pokazowa:
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Tel.: (22) 395 54 60 (61)

Serwis: 
ul. Pomorska 251, 
lok. 405 
92-213 Łódź
Tel.: (42) 675 75 33 (35) 

_kontakt
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Cyfrowe wyciski w klinice

_Biższe spojrzenie na rozwiązania 
cyfrowego wycisku przy użyciu 
skanera 3Shape TRIOS®

Coraz więcej dentystów używa systemów 
cyfrowego pobierania wycisków, ponieważ 
nowa technologia ułatwia tę czynność, zapew-
nia lepsze wyniki kliniczne, zwiększa zado-
wolenia pacjentów i gwarantuje szybki zwrot 
inwestycji. Skaner wewnątrzustny 3Shape 
TRIOS® pozwala na realizację pełnego cyfro-
wego przepływu prac, pobieranie precyzyjnych 
wycisków i umożliwia duże spektrum zastoso-
wania w wielu wskazaniach stomatologicznych. 

„Konwencjonalne wyciski po prostu nie 
mają porównania z  jakością skanowania 
TRIOS” – dr Marcel Naaijkens, Clinic M.J.M. 
Naaijkens, Berkel-Enschot, Netherlands

_Korzyści dla lekarzy i pacjentów 

Wewnątrzustne skanowanie oferuje wiele 
korzyści w stosunku do metod konwencjonal-
nych – jedna z głównych zalet to zwiększona 
dokładność wycisku. Dokładność zapewniana 
przez cyfrowy wycisk jest niezmienna podczas 
całego procesu przepływu pracy w gabinecie: 
od kliniki, poprzez projekt w laboratorium, do 
końcowej produkcją. W ten sposób duża do-

kładność na początku skutkuje lepszym dopa-
sowaniem odbudowy, ograniczeniem potrzeby 
szlifowania i mniejszą liczbą późniejszych 
korekt. Metoda cyfrowa sprawia, że pobiera-
nie wycisku jest wygodne, szybkie i łatwe. Nie 
trzeba stosować jakichkolwiek materiałów wy-
ciskowych, a dentysta oszczędza na kosztach 
materiałów i wysyłce wycisków. 

 
Komfort pacjentów podczas wizyty jest 

również większy. Cyfrowy wycisk jest szyb-
ki i nie powoduje dyskomfortu spowodowa-
nego przez masy wyciskowe znajdujące się 
w ustach. Zaawansowane skanery, jak 3Shape 
TRIOS®, nie wymagają używania proszku do 
rozpylania na zębach. Dokładność i szybkość 
rozwiązania cyfrowego zmniejsza ogólny czas 
pracy na fotelu z pacjentem, co ma ogromne 
znaczenie dla większości pacjentów.

Wyciski w kolorze zapewniają korzy-
ści kliniczne. 3Shape oferuje zarówno ska-
ner TRIOS2 Standardowy i TRIOS®Color. 
RealColor Technology™ w TRIOS®Color uła-
twia tworzenie obrazów skanowania w wyglą-
dzie prawdziwych zębów i dziąseł. Naturalne 
kolory zapewniają doskonałe wrażenia skano-
wania i ułatwiają dentystom rozróżnianie ty-
pów materiałów odtwórczych (metali, emalii, 
kompozytów, itp.), rozpoznają obszary krwa-
wienia, przejścia na zębach i pozwalają na 
łatwą identyfikację linii brzeżnej w zwiększo-
nej szczegółowości (Ryc. 2).

_Zaprojektowane tak, 
aby skanowanie było proste 

Wielu dentystów, którzy próbowali praco-
wać z innymi skanerami jest zaskoczonych, że 
pobranie wycisku skanerem TRIOS® jest takie 
proste. Technologia pozwala na łatwe przeno-
szenie końcówki wzdłuż zębów, więc skaner 
rejestruje wrażenie w czasie rzeczywistym. Nie 
ma potrzeby przykładania skanera w określo-
nej odległości i pod kątem w celu utrzymania 
ostrości. TRIOS® zawiera szeroki wachlarz in-
teligentnych narzędzi, które ułatwiają kontrolę 
i zapewniają wysoką jakość pracy, gdy pacjent 
jest jeszcze na fotelu (Ryc. 2). Końcówka skane-
ra może być sterylizowana w autoklawie, a tak-

Ryc. 1
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że posiada zintegrowany podgrzewacz antym-
gły, który automatycznie zapewnia optymalną 
temperaturę dla niezakłóconego i krystalicznie 
czystego skanowania.

_Automatyczny pomiar podczas  
skanowania

Podczas skanowanianowy TRIOS®Color 
automatycznie, niezawodnie i konsekwentnie 
mierzy różne kolory pojawiające się na całej 
powierzchni zębów i przechowuje wszyst-
kie wartości razem z cyfrowym wyciskiem. 
Dentyści pomijają dodatkowy krok ręcznego 
pobierania koloru, używając przewodnika. 
Lekarz ma jednak możliwość oceny i zazna-
czenia odpowiednich obszarów dla laborato-
rium. Pełne informacje o kolorach są wysy-
łane z wzornikiem kolorów do laboratorium 
razem z wyciskiem i laboratorium może dalej 
analizować kolory samodzielnie. 

_Zdjęcia HD podczas skanowania  

Z nowym TRIOS® dentyści mogą wykony-
wać zdjęcia wysokiej rozdzielczości podczas 
skanowania. Takie zdjęcia może służyć do za-
znaczenia linii brzeżnej i służy dokumentacji 
i komunikacji z pacjentem. Zdjęcia wykonywa-
ne skanerem TRIOS® są automatycznie pako-
wane i wysyłane z wyciskiem do laboratorium 
cyfrowego.

_Szeroki zakres wskazań  
stomatologicznych dla zwiększenia 
zakresu działania twojej praktyki

3Shape TRIOS® obsługuje szeroki za-
kres wskazań stomatologicznych, które den-
tyści mogą zaoferować swoim pacjentom. 

Specjalnie opracowane przepływy pracy ska-
nowania dostarczają wyciski cyfrowe, które 
są optymalnie dopasowane do dedykowanych 
schematów projektowania CAD w laborato-
rium i wyników klinicznych. TRIOS® obsłu-
guje projektowanie koron, mostów, wkładów 
i licówek, preparację podśluzówkową i przy-
padki implantologiczne. 

_Opcje konfiguracyjne TRIOS®Cart  
oraz TRIOS® Pod 

3Shape oferuje TRIOS® w 2 opcjach konfi-
guracyjnych: zintegrowany wózek na kółkach 
(Ryc. 5) lub TRIOS® Pod (Ryc. 4). TRIOS® 
Pod umożliwia skanowanie ręcznym skane-
rem z użyciem wybranych komputerów prze-
nośnych. Rozwiązanie oferuje wysoki stopień 
mobilności i elastyczności dla dentystów pra-
cujących w wielu lokalizacjach lub dla klinik 
o ograniczonej przestrzeni. TRIOS® Pod po-
zwala użytkownikom kontrolować skanowanie 
z iPada lub na innych wyświetlaczach w klinice, 
takich jak monitory zintegrowane przy fotelu.

_Skuteczne narzędzia komunikacji 

Jedną z najbardziej oczywistych zalet tech-
nologii cyfrowych wycisków jest nowa i łatwa 
opcja dzielenia się informacjami między kli-
niką a laboratorium. Te ulepszone możliwo-
ści współpracy przyspieszają dostawę prac 
i przyczyniają się do uzyskania optymalnych 
rezultatów. Dentysta i laboratorium mogą ła-
two komunikować się on-line i omówić waż-
ne kwestie dotyczące pracy. Mogą podzielić 
się informacjami nt. wycisku, zdjęć projektu, 
plików podglądowych 3D, zasugerowania li-
nii brzeżnej. 3Shape zapewnia również inte-
ligentną aplikację iOS App, która umożliwia 
użytkownikom dostęp i komunikację zawsze 
i wszędzie – za pomocą komputera, tabletu, 

Ryc. 2_Naturalne kolory uzyskane za pomocą 
skanera TRIOS®Color.
Ryc. 3_Skaner TRIOS® posiada wbudowane 
narzędzie do badania zgryzu. Kody kolorów 
informują lekarza, czy jest wystarczająco dużo 
miejsca na planowaną odbudowę, dzięki czemu 
możliwa jest korekta przed wysyłką do laboratorium. 
Inne narzędzia to regulacja zbieżność i rozbieżności, 
linii brzeżnej, dodawanie komentarzy i wiele więcej. Ryc. 3Ryc. 2
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smartfona, z przychodni, laboratorium lub 
w czasie podróży.

_Pobieranie cyfrowych wycisków –
przyszłość klinik stomatologicznych 

Dziś odbudowa na podstawie konwen-
cjonalnego pobranego ręcznie wycisku jest 
nie lada wyzwaniem. Niepowtarzalna jakość 
wycisku zbyt często prowadzi do powtórek, 
gorszych wyników klinicznych i zwiększa 
liczbę korekt podczas wizyt gabinetowych. 
Kwestią czasu jest zanim cyfrowe wyciski 
staną się standardem w klinikach na całym 
świecie. Niezawodne rozwiązanie cyfrowe do 
pobierania wycisków, takie jak TRIOS®, roz-
wiązuje wiele problemów poprzez zapewnie-
nie dokładnych wycisków. Szeroki zakres za-
stosowań klinicznych daje więcej możliwości 
biznesowych, poszerzone możliwości leczenia 
i szybki zwrot inwestycji. 

Technologia pozwala również na efektywną 
współpracę z laboratoriami i kompletny, cyfro-
wy obieg dokumentów – począwszy od wizyty 
pacjenta w gabinecie, a kończąc na finalnym le-
czeniu (Ryc. 6). Otwarta technologia skanowa-
nia w TRIOS® pozwala mu dopasować się do 
każdej konfiguracji laboratorium – kiedy klini-

ka współpracuje z laboratorium dentystycznym 
lub laboratorium znajduje się w klinice. 

Ortodonci mogą również skorzystać z po-
tencjału tej technologii. Skaner TRIOS® do-
kładnie zapisuje pełne łuki i obrazuje szcze-
gółowo zgryz w bardzo szybki i łatwy sposób. 
Cyfrowy wycisk zapewnia rewelacyjną bazę 
wyjściową dla cyfrowych modeli, planowania 
leczenia i projektowania CAD. 3Shape oferuje 
TRIOS® dla ortodoncji – oprogramowanie słu-
żące także do symulacji leczenia, wirtualnych 
konfiguracji i analiz._

Więcej informacji: 
www.3shapedental.com/TRIOS

Ryc. 4

Ryc. 6

Ryc. 5

Ryc. 4_TRIOS® Pod.

Ryc. 5_3Shape TRIOS® Cart 
configuration.

Ryc. 6_TRIOS Complete 
Digital Workflow.

Fabryka produkcyjna 3Shape znajduje się 
w Polsce. Wobec szybkiego wzrostu sprzedaży 
i zwiększającej się liczby pacjentów, firma 
3Shape podjęła ważny krok w celu stworzenia 
nowych wymiarów usprawnionej, wydajnej 
i przyjaznej środowisku produkcji skanerów 
3D dla branży stomatologicznej i do innych 
zastosowań. Nowy zakład produkcyjny 
3Shape zwiększył swoją powierzchnię do 
3500 m2. Nowy obiekt ma specjalne obszary 
podłogowe, zaawansowane narzędzia i zespoły 
wysokowykwalifikowanych techników – 
dedykowane szeroko zakrojonym badaniom 
i kontroli jakości produktu w celu zapewnienia 
jak największej dokładności pomiarów każdej 
jednostki przed pakowaniem i przygotowanym 
do wysyłki. „Zbudowaliśmy nasz ośrodek 
produkcyjny nie tylko na dziś, ale także na 
przyszłość” – mówi Flemming Thorup, prezes 
3Shape. „Nasz nowy zakład produkcyjny 
dodatkowo zaprojektowany jest tak, aby 
spełnić rygorystyczne wymogi prawne, które 
regulują produkcję urządzeń medycznych” 
– dodaje. W fabryce 3Shape w Polsce 
wdrożono niedawno program „Polityka 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska” 
w celu promowania zdrowego i bezpiecznego 
środowiska pracy, a jednocześnie minimalizacji 
zużycia zasobów i negatywnego wpływu 
na środowisko. „Pierwsze korzyści z tzw. 
programu going greento pozytywny wpływ na 
środowisko i społeczność” – mówi Michael 
Toxværd Petersen, VP Supply Chain w 3Shape. 
„Drugą korzyścią jest współpraca z klientami, 
którzy stosują kryteria odpowiedzialności za 
środowisko naturalne jako podstawowe przy 
wyborze dostawcy i producenta” – dodaje.

_info



Technika 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

Czy poznałeś jakość prac
wykonanych w technologii
BEGO CAD/CAM?

DOWOLNY ŁĄCZNIK 

560.00 PLN
Z DWIEMA ŚRUBAMI

W KOMPLECIE

Wojciech Królikowski
Key Account Manager

Denon Dental

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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Informacje rynkowe _ Planmeca

Nowy, otwarty system  
CAD/CAM Planmeca dla dentystów 
i pracowni protetycznych

_Planmeca  wprowadza  na  rynek 
otwarty  system  CAD/CAM dla dentystów 
i pracowni protetycznych, uzupełniając 
swoją ofertę handlową o kolejny zaawanso-
wany technologicznie sprzęt dentystyczny. 
Dentysta lub pracownia może wybrać całą 
procedurę pracy lub tylko jej poszczególne 
elementy, zgodnie z zapotrzebowaniem. Jest 
to możliwe dzięki unikalnym rozwiązaniom 
zastosowanym przez firmę Planmeca i otwar-
tym interfejsom pomiędzy urządzeniami 
i oprogramowaniem. To unikalne rozwiąza-
nie zawiera wszystkie niezbędne narzędzia 
do otwartej stomatologii CAD/CAM – od 
precyzyjnej, kompaktowej frezarki po za-
awansowane oprogramowanie CAD.

_ Zintegrowana procedura 
pracy dla dentystów 

Planmeca PlanScan™ jest cyfrowym ska-
nerem wycisków do superszybkiego skano-
wania bez proszku. Szybki i dokładny ska-
ner tworzy cyfrowe wyciski od jednego zęba 
po pełny łuk. Otwarte dane STL na wyjściu 
oznaczają, że zeskanowane dane mogą być 
wysłane do dowolnej pracowni protetycznej 

do obróbki CAD. Planmeca PlanScan jest 
pierwszym skanerem zintegrowanym z uni-
tem dentystycznym. Opcjonalnie jest dostęp-
ny w wersji wolnostojącej i może być podłą-
czony np. do laptopa.

Ponadto Planmeca oferuje dentystom 
otwartą aplikację programową CAD do proste-
go projektowania 3D. Planmeca PlanCAD™ 
Easy jest zintegrowany z oprogramowaniem 
Planmeca Romexis® i jest znakomitym narzę-
dziem do projektowania prac protetycznych, 
poczynając od indywidualnych wkładów, po 
pełne korony i mosty. Gotowy projekt moż-
na wysłać do Planmeca PlanMill™ 40, nowej 
frezarki stomatologicznej przeznaczonej m.in. 
do prac pełnoceramicznych. 4-kątowe urzą-
dzenie jest bardzo szybkie i dokładne.

_ Zintegrowana procedura pracy 
dla pracowni protetycznych

Laboratoriom protetycznym Planmeca 
oferuje Planmeca PlanScan™ Lab, szybki 
i niewymagający obsługi skaner laboratoryj-
ny do skanowania modeli. Faza projektowania 
jest wykonywana w otwartym programie dla 
laboratoriów Planmeca PlanCAD™ Premium, 
a następnie gotowy projekt jest przesyłany 
do Planmeca PlanMill™ 50, 5-kątowej fre-
zarki przeznaczonej dla pracowni protetycz-
nych. Alternatywnie pracownia może zamó-
wić szybką i niezawodną usługę obrabiania 
w centrum frezowania Planmeca CAD/CAM 
– PlanEasyMill™, oferujące szeroki zakres 
materiałów i szybką usługę.

„Nasze rozwiązanie CAD/CAM jest  
unikalne, ponieważ system jest zupełnie 
otwarty i elastyczny” – mowi Jukka Kanerva, 
Dyrektor Działu Dental care units and  
CAD/CAM w Planmeca Oy, dodając: 
„Dentyści i laboratoria mogą wybrać całą pro-
cedurę pracy, korzystając z jej zintegrowania 
lub wybrać tylko niezbędne elementy i wysłać 
otrzymane, otwarte dane do swoich partnerów. 
To jest pełna cyfrowa perfekcja”._

Kol-Dental  
Spółka z o.o. S.K.A. 

ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa 
tel.: (22) 514 62 00

_kontakt
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case report _ CAD/CAM in implantology

Skanowanie.

Projektowanie.

Wytwarzanie.

Planmeca PlanMill™ 40

Planmeca Chairside CAD/CAM™

Zintegrowany przepływ pracy
•	Otwarte rozwiązania dla całej stomatologii cyfrowej

•	Łatwe i precyzyjne projektowanie odbudów typu: 

inlay, onlay, licówki, korony i mosty

•	Jedna platforma oprogramowania od skanowania 

poprzez projekt aż do frezowania

Planmeca PlanScan™

Planmeca PlanCAD™ Easy

www.planmeca.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel.: +48 505 242 684

Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 04-769 WARSZAWA - ul. Cylichowska 6 
tel.: (0-22) 514-62-00, fax: (0-22) 514-62-24, INFOLINIA: 0 801 390 015 

www.koldental.pl
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O wydawcy _ CAD/CAM

Rada Naukowa:

dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski

dr n. med. Bartosz Cerkaski

tech. dent. Robert Michalik
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PROJEKTOWANIE FREZOWANIE

C
S 
35

00

SKANOWANIE

Wszystko czego potrzebujesz dla stWorzenia
perfekcyjnej odbudowy protetycznej

InnowAcyjny SkAner 3d cAd/cAM cS 3500

bez  
wózkabez  

mas wyciskowych

bez  
patrzenia w monitor

bez  
limitów

bez  
pudru

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. 
Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12, tel. 71 781 84 62, 501 242 101, www.optident.pl

Welcome to the new reAlity


