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Filozoa projektu systemu implantologicznego
ASTRA TECH EV oparta jest na naturalnym uzębieniu.
Dopasowanie elementu do danego miejsca zabiegowego
wsparte jest przez intuicyjny protokół chirurgiczny
oraz prosty przebieg procesu rekonstrukcji protetycznej.
• Unikatowe połączenie z możliwością umieszczania
łączników indywidualnych ATLANTIS CAD/CAM
w jednej, niepowtarzalnej pozycji
• Samonaprowadzające komponenty wyciskowe
• Wszechstronny asortyment implantów
• Elastyczny protokół nawiercania
Podstawą tego ewolucyjnego systemu
implantów pozostaje unikatowy ASTRA TECH
System Implant BioManagement Complex
W celu uzyskania większej ilości
informacji odwiedź www.jointheev.com
lub skontaktuj się z Zespołem Dentsply
Implants tel. +48 22 853 67 06

www.dentsplyimplants.com

Od wydawcy

Drodzy Czytelnicy!

Szanowni Państwo!
_„Nie ma czegoś takiego, jak branża technologiczna. Technologia napędza dziś wszystko.
Wspiera przedsiębiorców, którzy 5 lat temu bali się, że Internet położy kres ich działalności gospodarczej” – takie słowa wypowiedział w wywiadzie i przekonuje nas przedsiębiorca z Doliny
Krzemowej Aaron Levie.
Dalej mówi tak: „Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z różnymi firmami.
Wydawało nam się kiedyś, że żyjemy w bańce. Ale tak już nie jest. Nie ma czegoś takiego, jak
branża technologiczna, dziś wszystko się przenika. Technologia napędza dziś wszystko. To bardzo ciekawe czasy. Technologia wspiera dziś przedsiębiorców, którzy parę lat temu bali się, że
przyniesie im kres”.
Jakby się nad tym nie zastanawiać, gdzie się odwrócimy, wszystko staje się technologiczno-elektroniczne. Komputery są w samochodach, lodówkach, maszynkach do golenia, piecach
gazowych, ekspresach do kawy, piekarnikach, lampach polimeryzacyjnych, tomografach…
Można tak wymieniać bez końca, ale… w naszych „unitach” do pracy także! To jest koniec
czystej mechaniki czy pneumatyki. Trzeba się z tym pogodzić i zacząć przyzwyczajać do myśli,
że codzienne życie bez elektroniki, czyli bez technologii już nie istnieje.
Daje to kolejny argument, aby w rozwoju swojej praktyki i samodoskonaleniu zawodowym
zwracać coraz większą uwagę na jakość wykonywanych zdjęć do dokumentacji, uczyć się digitalizacji procesu zapisywania danych pacjenta i przebiegu leczenia w specjalnie do tego celu
stworzonych programach komputerowych. Idzie za tym także wyposażenie w nowy sprzęt
i wdrażanie technologii CAD/CAM w codziennej praktyce. Laboratoria coraz częściej zarzucają wykonywanie koron porcelanowych klasycznymi metodami, np. odlewania metalu metodą wosku traconego. Teraz dużo taniej, łatwiej, bezpieczniej jest wycinać gotowe konstrukcje
w centrach frezowania poza własnym laboratorium i tylko „wykańczać” pracę poprzez nałożenie
porcelany lub wręcz tylko glazury w przypadku ceramiki Press lub koron w pełnym kształcie
z tlenku cyrkonu. np. Prettau.
Kończy się kolejny wspaniały rok dla rozwoju cyfrowych technik w stomatologii. Kończy się
rok, w którym oddajemy w Wasze ręce 4. już numer polskiej edycji _CAD/CAM International
Magazine of Digital Dentistry. Przy tej okazji życzymy, aby Nowy Rok 2015 obfitował w kolejne
wspaniałe publikacje, ciekawostki i nowości, w kolejne wydarzenia i sukcesy!

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

Skanowanie.

• Jedna platforma oprogramowania od skanowania
poprzez projekt aż do frezowania

Planmeca PlanScan™

Projektowanie.

Planmeca PlanCAD™ Easy

Wytwarzanie.

Planmeca PlanMill™ 40

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

www.planmeca.pl

DSD _ Digital Smile Design

Cyfrowe projektowanie uśmiechu,
przeniesienie projektu
na model roboczy – część 2
Digital Smile Design, transferring data to the model – part 2
Autor_Bartosz Cerkaski

Streszczenie: Digital Smile Design (DSD) jest wielofunkcyjnym, wydajnym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na wykonywanie projektów
uśmiechu pozostających w harmonii z twarzą pacjenta. Przystępny protokół umożliwia precyzyjne zrozumienie zależności pomiędzy zębami, strefą
dziąseł i uśmiechem a twarzą. Istotą koncepcji jest ocena ilościowa defektów estetycznych i przeniesienie powstałego projektu na realny model
uzębienia pacjenta oraz wykonanie prototypu woskowego przyszłego uzupełnienia. Ścisła synchronizacja wymiarów rzeczywistych i cyfrowych
stanowi fundament wykonania bezbłędnych próbnych ustawień woskowych, prac tymczasowych, szablonów chirurgicznych i implantologicznych,
a także przewidywalnej ostatecznej pracy protetycznej.
Summary: Digital Smile Design (DSD) is a powerful mutlifunctional diagnostic tool for development of facially integrated smiles. Simple protocol
allows for thorough understanding the interrelarion between teeth, the gingiva, the smile and the face. Quantitative analysis of the esthetic defects
and precise data transfer to the cast model are the conept essentials. Accurate digital and analogue data synchronisation are fundamental for
diagnostic wax-up fabrication and predictable control of the clinical procedures, such as surgical stents, implant guides, temporaries and final
restorations.
Słowa kluczowe: cyfrowe projektowanie uśmiechu, planowanie leczenia, komunikacja, gipsowy model roboczy, wax-up, kalibracja cyfrowa.
Key words: Digital Smile Design, treatment planning, communication, cast model, wax-up, digital calibration.
_Cyfrowe technologie dominują w wielu aspektach naszego życia codziennego, nie
dziwi więc duży rozmach, z jakim wkroczyły
również do praktyk dentystycznych. Digital
Smile Design, koncepcja zainicjowana przez
Christiana Coachmana to innowacyjna metoda, która główny nacisk kładzie na wizualne zobrazowanie etapów i efektów leczenia.
Dzięki odpowiednio wykonanym zdjęciom
i filmom umożliwia stworzenie przewidywalnego projektu uśmiechu pozostającego
w doskonałej harmonii z twarzą pacjenta.
Praca obrazem rozpoczyna się już na poziomie diagnostyki i dzięki prowadzeniu standaryzowanej dokumentacji staje się punktem
odniesienia dla wszystkich kolejnych etapów
terapii. Zapis cyfrowej komunikacji w zespole stomatologicznym na etapie projektowania
jest udostępniony w wirtualnej chmurze również laboratorium dentystycznemu, wyznaczając nową kulturę relacji pomiędzy lekarzem a technikiem dentystycznym. Precyzja
i doskonała kontrola nad całym procesem
projektowania sprawia, że zaproponowane
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rozwiązania na etapie diagnostyki zwykle
w niewielkim tylko stopniu odbiegają od ostatecznego efektu końcowego. Dynamika leczenia zostaje odwrócona, pokazując jego skutek
jeszcze przed rzeczywistym rozpoczęciem
poszczególnych etapów.
W pierwszej części artykułu opisany został proces cyfrowego projektowania uśmiechu w harmonii z twarzą pacjenta. Pomiary,
analiza danych i rysowanie odpowiednich linii odbywa się na podstawie fotografii na monitorze komputera. Istotą koncepcji Digital
Smile Design jest przeniesienie powstałego
projektu na realny model uzębienia pacjenta.
Na modelu wykonany będzie prototyp woskowy przyszłego uśmiechu. Ścisłe zachowanie wymiarów rzeczywistych na poziomie projektu cyfrowego stanowi fundament
bezbłędnego wykonania zarówno próbnych
ustawień woskowych, prac tymczasowych,
jak i ostatecznej pracy protetycznej. Na tym
polu idea DSD dzierży niepodważalną pozycję lidera.

DSD _ Digital Smile Design

_Wymiary rzeczywiste
Do wykonania cyfrowego projektu uśmiechu nie jest konieczna znajomość wymiarów
struktur twarzy, ponieważ bazujemy raczej na
ocenie proporcji i ich wzajemnej relacji. Jest to
ocena w dużej mierze subiektywna, zależna od
stopnia wrażliwości osoby projektującej, poczucia estetyki, odzwierciedlająca także oczekiwania pacjenta. Aby rozpocząć jednak precyzyjną ocenę ilościową, niezbędne jest ustalenie
rzeczywistej wielkości jednego odcinka, który
będzie stanowił wartość referencyjną. W tym
celu mierzymy największy wymiar poprzeczny obu siekaczy centralnych (NWPSC) za pomocą suwmiarki w ustach pacjenta (Ryc. 1).
Alternatywnie pomiaru tego można dokonać
na gipsowym modelu diagnostycznym (Ryc. 2).
Doświadczenia wskazują, że pomiar tego odcinka daje najbardziej wiarygodne rezultaty.
Pomiar wielkości pojedynczego zęba siecznego
może być obarczony błędem paralaksy i przy
większej rotacji korony będzie skutkował
znacznymi przekłamaniami (Ryc. 3).

_Kalibracja cyfrowej linijki

żeniem linii symetrii twarzy (Ryc. 7). Linie
referencyjne stanowić będą stałe odniesienie
dla technika dentystycznego, spełniając 2
funkcje. Po pierwsze: jednoznacznie wskazują
kierunek długich osi przyszłych koron zębów.
Pozwala to praktycznie całkowicie wyeliminować rozbieżność pomiędzy pochyleniem
linii siekaczy w stosunku do linii pośrodkowej twarzy. Po drugie: linie referencyjne są
liniami bazowymi, od których technik będzie
dokonywał pomiarów, przenosząc projekt cyfrowy na model gipsowy.

Ryc.1_Pomiar rzeczywisty
NWPSC w ustach pacjenta.
Ryc. 2_Pomiar rzeczywisty
NWPSC na modelu gipsowym.
Ryc. 3_Pomiarowy błąd
paralaksy.

Ryc. 1

Na wewnątrzustnym zdjęciu łuku górnego
rysujemy linię, której końce są tożsame z punktami pomiaru NWPSC, dokonanego w rzeczywistości za pomocą suwmiarki (Ryc. 4).
Równolegle do linii umieszczamy cyfrową linijkę, którą skalujemy, zmieniając jej wielkość
tak, aby uzyskać odczyt zgodny z rzeczywistym wymiarem NWPSC (Ryc. 5). W ten sposób uzyskujemy wierne odtworzenie wymiarów rzeczywistych na ekranie komputera (Ryc.
6). Skalibrowaną linijkę cyfrową można teraz
powielać i wykorzystywać do wszelkich pomiarów z dokładnością nawet do 0,1 mm.
Ryc. 2

_Linie referencyjne
Przeniesienie projektu na model gipsowy
rozpoczynamy od ustalenia 2 prostopadłych
linii referencyjnych oraz bieżącej pozycji zenitów dziąsłowych zębów siecznych. Na zdjęciu wewnątrzustnym umieszczamy linię poziomą w pewnej odległości od zenitów zębów
siecznych. Zdjęcie było we wcześniejszych
etapach odpowiednio pozycjonowane, aby
uzyskać równoległość linii źrenic z poziomą
linią slajdu, zatem linia referencyjna będzie
również równoległa do linii harmonii uśmiechu. Pionowa linia referencyjna jest przedłu-

Ryc. 3
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Ryc. 4_Odcinek odpowiadający NWPSC naniesiony na
fotografię wewnątrzustną.
Ryc. 5_Zmiana wymiaru linijki cyfrowej na ekranie
komputera.
Ryc. 6_Skalibrowana linijka cyfrowa. Odczyt cyfrowy
pokrywa się z NWPSC.
Ryc. 7_Pozycja linii i punktów referencyjnych służących
do przeniesienia projektu DSD na model roboczy.

_Przeniesienie linii referencyjnych
Na fotografii wewnątrzustnej, wykorzystując skalibrowaną wcześniej linijkę cyfrową, mierzymy odległość linii referencyjnej od
zenitów koron i zapisujemy uzyskaną wartość
na slajdzie (Ryc. 8). W kolejnym kroku oznaczamy linię symetrii modelu gipsowego, mierząc różnicę między linią pośrodkową twarzy
a linią pośrodkową zębów (Ryc. 9). Technik
dentystyczny, korzystając z tych pomiarów,
nanosi punkty na modelu, odmierzając suwmiarką analogiczną odległość od zenitu każdego zęba. Po połączeniu punktów uzyskuje
linię, która jednoznacznie odpowiada poziomej linii referencyjnej ze zdjęcia (Ryc. 10).
Tak przygotowany model jest czytelną bazą
do kolejnych etapów pracy.

Ryc. 4

Ryc. 5

_Transfer projektu
Projekt DSD wykonany na ekranie monitora zgodnie z zasadami ujętymi w części
pierwszej niniejszej publikacji stanowią obrysy kształtów przyszłych koron zębów naniesione na fotografię wewnątrzustną. Dodanie
linii referencyjnych oraz skalibrowanych linijek daje możliwość bardzo precyzyjnego przeniesienia wymiarów przyszłej pracy w odniesieniu do aktualnych koron zębów. (Ryc. 11).
Synchronizując fotografie wykonane w różnych projekcjach, możliwe staje się wykorzystanie na nich kalibrowanej linijki cyfrowej
i ilościowej oceny zasięgu przyszłych koron
we wszystkich wymiarach (Ryc. 12 i 13).

Ryc. 6

_Wax-up
Korzystając z zestawu fotografii i zharmonizowanego modelu roboczego, technik za pomocą suwmiarki ocenia dokładną ilość wosku,
którą należy nałożyć. Uwzględniane są wszystkie niezbędne informacje takie, jak: pozycje
brzegów dziąsłowych, redukcje brzegów siecznych, szerokość zębów, wydłużenia koron itp.

Ryc. 7
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Na tym etapie wszystkie detale do wykonania
precyzyjnego prototypu woskowego są łatwo
dostępne zarówno na slajdach, jak i na modelu.
Tak przygotowany wax-up diagnostyczny
staje się najważniejszym instrumentem w planowaniu leczenia (Ryc. 14.). Na jego podstawie w późniejszym czasie mogą być wykonywane szablony periochirurgiczne, szyny
ortodontyczne, szablony implantologiczne czy
indeksy do preparacji koron zębów.

_Mock-up

Ryc. 8

Kolejnym ważnym etapem protokołu DSD
jest kliniczna przymiarka prototypu woskowego. Pozwala ocenić, czy zaproponowane
rozwiązania estetyczne wpisują się w ogólną
harmonię twarzy pacjenta, spełniają prawidłowe funkcje fonetyczne i mimiczne (Ryc. 15).
Makieta wewnątrzustna wykonywana jest
z żywicy bisakrylowej na podstawie silikonowego indeksu pobranego z modelu, na którym
przygotowano prototyp woskowy lub jako
uzupełnienie tymczasowe, w zależności od
złożoności przypadku. Na tym etapie można
dokonywać drobnych korekt, nadawać indywidualną charakterystykę, spełniając oczekiwania pacjenta. Po akceptacji przez pacjenta
zaproponowanego projektu, przedstawiany
jest plan postępowania leczniczego i można
rozpocząć procedury kliniczne.
Idea DSD zakłada, że pacjent zna i akceptuje efekt końcowy leczenia jeszcze przed
przystąpieniem do niego. Jest to unikalne podejście przywracające pacjentowi znaczenie
w całym procesie leczenia. W skali rozwoju
stomatologii to rewolucyjne przesunięcie,
zmieniające świadomość własnych problemów i potrzeb stomatologicznych. Z klinicznego punktu widzenia zmienia się dynamika
działania całego zespołu, a ocena zakresu
prac, kolejności etapów i harmonogramu zaRyc. 8_Pomiar cyfrowy odległości zenitów koron
od poziomej linii referencyjnej.
Ryc. 9_Pomiar cyfrowy odległości linii
pośrodkowej twarzy od linii pośrodkowej zębów.
Ryc. 10_Transfer linii referencyjnych na model
roboczy.
Ryc. 11_Projekt DSD z naniesionymi
skalibrowanymi linijkami cyfrowymi
umożliwiającymi precyzyjną ilościową ocenę
defektów estetycznych.

Ryc. 9

Ryc. 10

Ryc. 11
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Ryc. 12_Ilościowa ocena relacji przednio-tylnej zębów
siecznych w stosunku do wargi dolnej.
Ryc. 13_Ilościowa ocena symetrii i harmonii łuku
górnego.
Ryc. 14_Wax-up na podstawie projektu DSD
– najważniejszy instrument w planowaniu leczenia
estetycznego.
Ryc. 15_Mock-up. Próba kliniczna prototypu uśmiechu.
biegów klinicznych jest jednoznaczna, a także
łatwa do oszacowania i przekazania pacjentowi. Daje pewność użycia najmniej inwazyjnych metod i redukcji minimalnej ilości
tkanek. Jeżeli wszystkie etapy projektowania
zgodnego z protokołem DSD będą precyzyjnie i dokładnie przeprowadzone, ostateczny
rezultat z dużym prawdopodobieństwem przekroczy oczekiwania pacjenta._

Ryc. 12

_autor
Bartosz Cerkaski
– dr n. med. UM
w Poznaniu w zakresie
stomatologii, specjalista stomatologii
zachowawczej
i endodoncji. Założyciel Akademii DSD.
Prowadzi prywatną praktykę "EndoEstetica"
ukierunkowaną na kompleksową rehabilitację
estetyczno-funkcjonalną oraz centrum edukacyjne
DentalSkills.pl. Wykładowca na kongresach
krajowych i zagranicznych. Członek Rady
Programowej Czasopisma PTE Endodoncja.pl,
Endodoncja w Praktyce,
CAD/CAM. International Magazine of Digital
Dentistry magazynu Roots. International Magazine
of Endodontology. Autor prac naukowych,
autor i koordynator programu zajęć endodoncji
przedklinicznej prowadzonych na Oddziale
Stomatologii UM w Poznaniu dla studentów
polsko- i anglojęzycznych. Staż naukowoszkoleniowy odbył na University of Michigan,
AnnArbor, USA. Aktywny członek American
Association of Endodontists, European Society of
Endodontology, a także Polskiego Towarzystwa
Endodontycznego. Członek założyciel Polskiego
Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej.
Członek Aktywny i przewodniczący Komisji
Endodontycznej Polskiej Akademii Stomatologii
Estetycznej (PASE).

Ryc. 13

Ryc. 14

Kontakt:
EndoEstetica
ul. Fabryczna 59, 62-031 Luboń.
E-mail: b.cerkaski@gmail.com

Ryc. 15
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Innowacje w stomatologii _ Teleskopy

Korony teleskopowe nowej ery
– część 2
New era of telescopic crowns – part 2
Autor_Tomasz Śmigiel

Streszczenie: Niniejszy artykuł opisuje przebieg i sposób przeprowadzenia pierwszych na świecie badań zastosowania koron teleskopowych
zaprojektowanych i wykonanych techniką CAD/CAM, gdzie pierwotne korony zostały wykonane z tlenku cyrkonu, a wtórne z acetalu. Badania
i testy zostały przeprowadzone przez MSc Tomasza Śmigiel na Uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie nad Menem w ramach studiów Master
of Science in Oral Implantology i są opisane w pracy dyplomowej Master Thesis pt.: „The retentive force evaluation of a novel retainer for
removable dentures”. Obserwacje kliniczne mają już ponad 6 lat. Skuteczność metody potwierdza zakończona właśnie druga faza badań na tym
uniwersytecie. Obecnie planowane są testy kliniczne w Niemczech. Autorami metody są tech. dent. Robert Michalik i lek. dent. MSc Tomasz
Śmigiel.
Summary: The following article describes the course and manner of conducting the first ever research concerning the application of telescopic
crowns designed and made by means of the CAD/CAD technique, in which the primary crowns were made from zirconia, while the secondary
ones were made from acetal. A series of research along with multiple tests were performed by Tomasz Śmigiel, MS, at J. W. Goethe University in
Frankfurt as part of his Master of Science Program in Oral Implantology and were described in his Master Thesis titled: „Retentive Force Evaluation
of a Novel Retainer for Removable Dentures”. Clinical observations have lasted for more than 6 years. Effectiveness of this method has just been
proved by the second phase of research done at the very same University. At present, clinical tests are being planned for realization in Germany.
The authors of this method are Robert Michalik who is a dental technician and Tomasz Śmigiel (MSc) who is a dentist.
Słowa kluczowe: CAD/CAM, korony teleskopowe, protetyka na implantach, tlenek cyrkonu, acetal, protezy teleskopowe.
Key words: CAD/CAM, telescopic crowns, dental implant prostheses, zirconia, acetal, telescopic prostheses.

_Jak powszechnie wiadomo, implanty
łączą się z kością bez elementu pośredniczącego, tzn. są sztywno zintegrowane, natomiast
każdy naturalny ząb jest umieszczony w kości
za pośrednictwem ozębnej. Posiada on więc
pewną amortyzację kompensującą jego ruch
spowodowany artykulacją, gryzieniem, żuciem.
Niezaprzeczalnym jest fakt, że współczesny człowiek żyje w świecie obciążonym
nadmiernym stresem. Ten stres przenosimy na
układ zgryzowy, powodując nadmierne i nienaturalne siły generowane podczas żucia i snu.
Istnieje choroba o nazwie bruksizm, ale są też
dysfunkcje i parafunkcje, które mogą uszkadzać twarde tkanki zębów, koron, przyzębie,
a nawet kości szczęki i żuchwy. Doprowadza
to do wielu powikłań w obrębie układu stomatognatycznego poprzez uszkadzanie tkanki
zęba, a czasami do jego ścierania i pękania.
Jest to także niekorzystne dla stawu skroniowo-żuchwowego.
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Protetyka oparta na implantach generuje
bardzo sztywne połączenia, co w wielu przypadkach kończy się uszkodzeniem pracy protetycznej lub samego implantu. Obciążenie
implantu przenosi się bez żadnej amortyzacji
bezpośrednio na kość, co jest coraz częściej
dyskutowane przez grono rehabilitantów
i osteopatów. Dlatego też możliwość zminimalizowania i amortyzacji tych oddziaływań
jest niezwykle ważna. Można to łatwo osiągnąć za pomocą elastycznych, syntetycznych
teleskopów „nowej ery” wykonanych w technologii CAD/CAM.
Techniką teleskopową zachwyciłem się
w 1993 r., kiedy jako student wydziału stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej wyjechałem na praktyki wakacyjne do Niemiec –
do Kolonii. Tam, pracując w gabinecie u boku
doświadczonego protetyka, mogłem poznać tę
technikę od strony praktycznej. Poznawałem
jej zalety. Słuchałem, jak pacjenci oceniają
zamianę protez częściowych akrylowych lub
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Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

szkieletowych na nowe protezy teleskopowe.
Zafascynował mnie ich entuzjazm i radość,
gdy nagle okazywało się, że mogą normalnie
gryźć, śmiać się, a często nawet głośno śpiewać. Oczywiście, prace te miały jedną podstawową wadę – były bardzo drogie, gdyż teleskopy wykonane były ze złota.

ron teleskopowych z filarów, gdyż brak było
możliwości „dorobienia” nowej czapki wtórnej do tej, która funkcjonowała w ustach
pacjenta. Było to bardzo frustrujące, gdy
z powodu ograniczeń technicznych trzeba
było zdejmować działającą dobrze koronę
pierwotną z zęba.

Gdy wróciłem do Polski, chciałem wykonywać zaawansowane prace protetyczne, ale
żaden z techników, których znałem w moim
mieście nie chciał się podjąć współpracy
w zakresie teleskopów. Dopiero, gdy poznałem Roberta Michalika, okazało się, że mam
do dyspozycji eksperta w tej dziedzinie.
Wykonaliśmy wspólnie z powodzeniem kilkaset teleskopów. Fascynowała mnie zawsze
precyzja i jakość przekazywanych pacjentom
uzupełnień. Większość z tych prac protetycznych funkcjonuje do dziś pomimo upływu kilkunastu już lat.

Nadzieja pojawiła się w na początku
XX w., kiedy to na rynku pokazano technikę
teleskopową w połączeniu: tlenek cyrkonu
jako korona pierwotna i złoto galwaniczne
jaka korona wtórna. Zaletą był fakt, że pacjent nie miał już złotych filarów w ustach,
ale białe, bardziej przyjazne dla przyzębia
i – co dla mnie najważniejsze – wykonane
w technologii CAD/CAM. Pozostawały jednak wady: koszt złota i nienaprawialność
prac.

Na przestrzeni mijających lat obserwowałem, jak funkcjonują teleskopy wykonane ze złota. Słuchałem, co mówią pacjenci,
serwisowałem prace protetyczne i rozwiązywałem pojawiające się czasami problemy.
Pojawiło się przemyślenie, że pacjenci są
bardzo zadowoleni z systemu teleskopów,
jednak przeszkadza im i czasem narzekają
na złoty kolor filarów. Gdy z jakichś powodów występowała konieczność zmiany protez, trzeba było wszystko wykonywać od
początku, łącznie ze zdjęciem „dobrych” ko-

Ryc. 1_Holger Zipprich
analizuje przebieg badania.
Ryc. 2_Zestaw gotowy do
badań. Implant laboratoryjny
z koroną pierwotną z tlenku
cyrkonu i nałożoną syntetyczną
koroną wtórną.
Ryc. 3_Zestaw badawczy
w trakcie testów.
Ryc. 4_Zestaw 2 implantów
laboratoryjnych osadzony
w żywicy oraz w roztworze
soli fizjologicznej z częścią
pracującą teleskopu.

Rewolucję miały przynieść efekty naszych
– tech. dent. Roberta Michalika i moich – rozmów, poszukiwań i doświadczeń. Pojawił się
pomysł, aby koronę wtórną wykonywać także
w technologii CAD/CAM, ale z elastycznego materiału. Zaletą podstawową miała być
bardzo łatwa produkcja i naprawialność teleskopów dzięki istnieniu w pamięci komputera
projektu tak korony pierwotnej, jak i wtórnej
oraz wyeliminowanie złota, co z kolei miało dać zdecydowanie niższą cenę. Zacząłem
testować nowe teleskopy w 2008 r. Od tego
czasu wykonałem wiele prac z zastosowaniem
teleskopów syntetycznych. Początkowo wy-
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Ryc. 5

Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 9

Ryc. 10

Ryc. 5_Skan łącznika w celu stworzenia bazy do projektu korony pierwotnej.
Ryc. 6_Projektowanie korony pierwotnej.
Ryc. 7_Wstępny plan korony wtórnej. Widoczna jako przezroczysta, część nad koroną pierwotną.
Ryc. 8_Projektowanie grubości korony wtórnej. Przekrój widoczny w dolnym prawym rogu.
Ryc. 9_Projektowanie toru wprowadzania i dystansu pomiędzy koroną pierwotną i wtórną.
Ryc. 10_Gotowy wirtualny projekt korony wtórnej na koronie pierwotnej.
konywaliśmy konstrukcje na zębach, potem
na implantach, aż w końcu okazało się, że
możemy wspaniale i bezpiecznie łączyć prace na implantach z zębami jako filarami. Moje
doświadczenia pokazują, że przyszłość należy
do technologii CAD/CAM.
Po 5-letnich obserwacjach klinicznych
postanowiłem zbadać nasze teleskopy laboratoryjnie. Okazją miały być możliwości, jakie
otworzyły przede mną studia podyplomowe na
Uniwersytecie im. W. Goethe we Frankfurcie.
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Długie miesiące starałem się przekonać
naukowców z tego uniwersytetu, aby wyrazili zgodę na zbadanie w tamtejszym laboratorium tej innowacyjnej metody. Po prawie
1,5 roku starań taką zgodę uzyskałem. Było
to o tyle niesamowite, iż w badaniu, jako
mój bezpośredni opiekun, wziął udział jeden
z najbardziej znanych na świecie inżynierów specjalistów w dziedzinie implantologii
Holger Zipprich (Ryc. 1). Przedmiotem badań
miał być zestaw korony pierwotnej wykonanej na implancie z tlenku cyrkonu wraz z ko-
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roną wtórną wykonaną w technologii indywidualizowanej CAD/CAM z acetalu (Ryc. 2).
Aby odtworzyć warunki przybliżone
do warunków panujących w jamie ustnej,
a z drugiej strony, aby kontynuować identycznie zaprojektowane badanie, jakie przeprowadził prof. Poul Weigl i opublikował wyniki w 2000 r. na temat teleskopów cyrkon/
galvano, zaprojektowałem zestaw do badań
zgodnie z wytycznymi (Ryc. 3). Zestaw został
umieszczony w maszynie testującej ZWICK
(Ryc. 4). Wszystkie elementy zostały zaprojektowane wirtualnie i wykonane w technologii CAD/CAM (Ryc. 5-10). Rezultatem wykonanych testów były wnioski zawarte w pracy
dyplomowej Master Thesis: „Wyniki tego badania in vitro pokazują, że nowe patryce acetalowe wymagają większej siły potrzebnej do
zdjęcia niż patryce wykonane ze złota galwanicznego. Siła retencji jest prawie niezależna
od symulowanej siły żucia” oraz konkluzja:
„W ramach ograniczenia tego badania można stwierdzić, że to acetalowe patryce mogą
być obiecującą i ekonomiczną alternatywą
dla patryc złotych. Ich kliniczne długoterminowe zachowanie musi być jeszcze zbadane
w randomizowanej prospektywnej klinicznej
próbie. Nowe mocowanie eliminuje wady,
które mogą pojawiać się podczas używania
konwencjonalnych materiałów. Nowy system

mocowania powoduje oczekiwanie wysokiego poczucia komfortu pacjenta. Zalety tej
metody to: niskie koszty, łatwa laboratoryjna
procedura, prosta naprawialność przez zastosowanie CAD/CAM, prosta wymiana zużytych elementów”.
Jak to się odbywa w praktyce klinicznej?
Przygotowanie filarów zębów przeprowadzamy podobnie, jak do klasycznych koron teleskopowych z zachowaniem zasad preparacji.
Na implantach łączniki przygotowywane
są indywidualnie jako teleskop pierwotny.
Można także zastosować łącznik standardowy, na który projektowana jest korona pierwotna z tlenku cerkonu. Dalszy etap także odbywa się wirtualnie i w komputerze projektuje
się korony wtórne indywidualnie dla danej
sytuacji klinicznej. Projektujemy dokładnie
frykcję poprzez dostosowanie dystansu pomiędzy koroną wtórną a pierwotną. Daje to
możliwość decydowania o sile utrzymania pojedynczego teleskopu w zależności od liczby
filarów i ich wysokości.
Procedura protetyczna od strony klinicznej jest taka sama, jak w przypadku klasycznych teleskopów. Rozpoczynamy od preparacji zębów lub pobrania wycisków z poziomu
implantów. Następnym krokiem jest próba
pierwotnych koron w wersji surowej i pobra-

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 13

Ryc. 14

Ryc. 11_Przykręcone łączniki
z tlenku cyrkonu podczas
oddawania pracy protetycznej
– most na teleskopach.
Ryc. 12_Zamknięcie otworów
nad śrubami mocującymi
łączniki za pomocą materiału
kompozytowego.
Ryc. 13_Przygotowane
do próby korony wtórne
wykonane z acetalu
w technice CAD/CAM.
Ryc. 14_Syntetyczne korony
wtórne założone na łącznikach
przed cementowaniem.
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Ryc. 15

Ryc. 16

Ryc. 17

Ryc. 18

Ryc. 19

Ryc. 20

Ryc. 15_Próba konstrukcji z tlenku cyrkonu
przed nałożeniem porcelany.
Ryc. 16_Surowa ceramika na konstrukcji
z tlenku cyrkonu bez maski dziąsłowej.
Ryc. 17_Gotowy most na modelu.
Ryc. 18_Widok mostu od strony dodziąsłowej
z wklejonymi koronami wtórnymi.
Ryc. 19_Gotowy most teleskopowy w ustach
pacjentki.
Ryc. 20_Gotowa praca protetyczna. Uśmiech
pacjentki po zakończeniu leczenia.
Ryc. 21_OPG po zakończeniu leczenia.
W żuchwie: korony teleskopowe wykonane
wcześniej ze złota. W szczęce: 8 implantów Xive.
Łączniki z tlenku cyrkonu. Stan po leczeniu.
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Ryc. 21
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nie wycisku pozycyjnego razem z koronami
pierwotnymi. Na tym etapie technik wykonuje
model roboczy i ostatecznie opracowuje korony pierwotne z zastosowaniem paralometru.
Jak wspominano wcześniej, koronami pierwotnymi mogą być też indywidualnie opracowane łączniki, np. z tlenku cykonu (Ryc. 11).
Teraz następuje etap przygotowania koron
wtórnych zgodnie z protokołem przedstawionym powyżej, tzn. po zeskanowaniu modelu
wraz z koronami pierwotnymi następuje projektowanie teleskopów wtórnych i ich produkcja w systemie CAD/CAM. Na tym etapie
mocowane są korony pierwotne (Ryc. 12-14).
Kolejne etapy to przygotowanie konstrukcji
(Ryc. 15), próba zgryzowo estetyczna (Ryc. 16
i 17) i przygotowanie ostatecznej pracy protetycznej. W zależności od przyjętego modelu
współpracy lekarz-technik następuje laboratoryjne lub kliniczne wklejenie teleskopów
wtórnych w konstrukcję. Teleskopy pierwotne
lekarz sekwencyjnie wkleja na filary lub implanty (Ryc. 18-21).

jeszcze nikt na świecie nie opublikował pracy naukowej na temat podobnej metody, tym
samym jesteśmy w pełnym znaczeniu tego
słowa pionierami tego sposobu wykonywania
wtórnych koron teleskopowych i leczenia na
świecie. Obecnie zakończyła się druga faza
zaawansowanych badań nad tą technologią
na Uniwersytecie im. Wolfganga Goethe we
Frankfurcie. Dostarczyliśmy wszystkie potrzebne elementy do przeprowadzenia testów.
Badania prowadził dr Richard Klein.
Mamy nadzieję, że nasze badania, a także
doświadczenia laboratoryjne i kliniczne skutecznie wypromują polską myśl techniczną na
świecie._
DTSC_A4_EN_Layout 1 04.02.14 14:23 Seite 1

Dzięki badaniom przeprowadzonym we
Frankfurcie, specjalista i opinion lider techniki teleskopowej w systemie cyrkon/galwano, prof. Paul Weigl zauważył nasze nowatorskie rozwiązanie przyznając, że taka
metoda swoimi wynikami nie odbiega od popularyzowanej przez niego techniki cyrkon/
galwano. Był to dla mnie największy stopień
uznania potwierdzający rewolucyjność naszej
koncepcji! Warto wspomnieć, że do tej pory
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Algorytmy postępowania
dla wykonywania indywidualnych
rozwiązań protetycznych
– część 1: łączniki indywidualne
Algorithms of performing individual systemic
prosthetic solutions – part 1: individual abutments
Autorzy_Jerzy Perendyk i Jacek Oksiński

Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania łączników indywidulanych dla rozwiązań protetycznych na implantach oraz
szczegółowo zmodyfikowane przez autorów postępowanie kliniczne i laboratoryjne wykonania łącznika indywidualnego dla implantów Ankylos CX
w systemie Atlantis.
Summary: The article presents the advantages of using customized individual abutments for the implant prosthetic solutions and presents in
details modified by authors clinical and laboratory procedures of preparing the individual abutment with the use of Atlantis System dedicated
for Ankylos CX implants.
Słowa kluczowe: łącznik indywidualny, profil wyłaniania, wirtualne planowanie, wyciski protetyczne, skanowanie laboratoryjne, CAD/CAM, stała
korona pełnoceramiczna.
Key words: individual abutment, the profile of emergence, virtual planning, prosthetic impressions, laboratory scanning, CAD/CAM, all-ceramic
permanent crown.
_Jednym z istotnych dylematów, przed
jakimi staje lekarz protetyk wykonujący leczenie w oparciu o implanty śródkostne jest dobór właściwego łącznika protetycznego. Należy
podkreślić, że przekładanie tej decyzji na laboratorium protetyczne jest istotnym błędem
w postępowaniu specjalistycznym, ponieważ
tylko lekarz ma możliwość pełnej oceny warunków pola protetycznego u pacjenta takich,
jak: biotyp tkankowy, możliwości modelowania tkanek miękkich, klinicznie mierzona wysokość przezdziąsłowa, położenie płaszczyzny
protetycznej implantu w stosunku do brzegu
kości wyrostka zębodołowego itp. Rolą lekarza
jest zatem przekazanie tych wszystkich informacji do laboratorium i zasugerowanie, jaki
typ łącznika należałoby zastosować, bowiem
ocena wykonywana tylko na podstawie modelu
gipsowego z zamontowanym analogiem implantu i maską dziąsłową jest niewystarczająca.
Mimo, że każdy system implantologiczny ma w swoich zasobach wiele łączników
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standardowych, które różnią się między sobą
szerokością i wysokością zarówno pod-, jak
i naddziąsłową oraz różnymi stopniami odchylenia od osi centralnej implantów, to jednak wielość sytuacji klinicznych nie zawsze
pozwala na optymalny dobór łącznika spośród oferowanych z katalogu systemowego.
Stąd też wiele systemów proponuje rozwiązania umożliwiające swobodne modelowanie
łączników metodą odlewania ze złota, tzw.
UCLA. Łączniki te w czasach, kiedy dostępne są nowocześniejsze technologie niż metody
odlewnicze stają się jednak coraz mniej popularne z powodu kosztów ich wykonania oraz
braku biokompatybilności.12 Innym rozwiązaniem, które również oferuje coraz więcej systemów implantoprotetycznych są tzw. łączniki
tytanowe do skanowania, które stanowią stopkę do klejenia indywidualnie projektowanej
struktury cyrkonowej. Łączniki te, mimo że
posiadają zalety łączników indywidualnych,
mają jednak gorsze właściwości mechaniczne
niż łączniki homogenne wykonane z tytanu

Implantoprotetyka _ Łączniki indywidualne

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 5

Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 9

i ich zastosowanie z tego powodu jest raczej
ograniczone do strefy estetycznej.
Innym sposobem wykonania łączników
indywidualnych dla większości nowoczesnych
systemów jest wprowadzenie technologii CAD/
CAM do ich projektowania i produkcji poprzez
wycinanie tych łączników z jednego kawałka
tytanu lub tlenku cyrkonu.7 Zastosowanie łączników indywidulanych w odbudowie protetycznej na implantach wykonywanych w technologii CAD/CAM ma wiele zalet.5 Można do
nich zaliczyć m.in. to, że łącznik:
_kształtowany jest w swojej części poddziąsłowej w sposób jak najbardziej optymalny

Ryc. 1_Łącznik gojący dwuczęściowy do systemu Ankylos, strona okluzyjna.
Ryc. 2_Łącznik gojący dwuczęściowy do systemu Ankylos, strona policzkowa.
Ryc. 3_Stan tkanek miękkich w okolicy implantu 36 po usunięciu łącznika
gojącego.
Ryc. 4_Transfer wyciskowy systemu Ankylos C/X do łyżki zamkniętej, widok
powierzchni policzkowej.
Ryc. 5_Transfer wyciskowy systemu Ankylos C/X do łyżki zamkniętej, widok
powierzchni okluzyjnej. Wejście dla klucza zamknięto materiałem kompozytowym
celem lepszego repozycjonowania w wycisku.
Ryc. 6_Wycisk na łyżce zamkniętej masą polieterową przed repozycjonowaniem
transferu wyciskowego.
Ryc. 7_Transfer wyciskowy wraz z repliką implantu zamontowany w wycisku
zamkniętym.
Ryc. 8_Wycisk zębów przeciwstawnych masą silikonową.
Ryc. 9_Rejestrat zwarciowy silikonowy.

CAD/CAM

4_2014

19

Implantoprotetyka _ Łączniki indywidualne

dla podparcia tkanek miękkich, zapewniając
najlepszy z możliwych profil wyłaniania,
_w części naddziąsłowej modelowany jest pod
kątem planowanej konstrukcji protetycznej
(korony lub filaru mostu) i przypomina kikut
oszlifowanego zęba,
_modelowany indywidulanie pozwala na
skompensowanie niedokładności położenia
osi implantu w stosunku do płaszczyzny
horyzontalnej i niedokładności w angulacji
implantu w płaszczyźnie wertykalnej,
_posiada projektowany indywidulanie optymalnie położony brzeg preparacji tak, że
stopień dla posadowienia korony znajduje się
minimalnie poddziąsłowo lub dodziąsłowo,
co ma istotne znaczenie w profilaktyce zapaleń okołowszczepowych typu cementitis,1-3
_wykonany jest z homogennego i biokompatybilnego materiału – tytanu lub tlenku cyrkonu.12

Jednym z dostępnych obecnie systemów
umożliwiających wykonanie indywidualnie projektowanych łączników zindywidualizowanych jest Atlantis firmy Dentsply.4,6
System ten umożliwia wykonanie zarówno
pojedynczych indywidualizowanych łączników dla różnych systemów implantologicznych, jak również oferuje wykonanie
różnej wielkości suprastruktur przykręcanych z poziomu implantów lub łączników
typu Multi Unit (tzw. Atlantis ISUS, który
zostanie opisany w drugiej części artykułu).
Nowością systemu jest to, że po raz pierwszy umożliwiono wykonywanie łączników
indywidualnych również dla systemów z interfejsem stożkowym pomiędzy implantem
a łącznikiem (Ankylos CX). Łączniki dla
implantów Ankylos CX posiadają śrubę nieprzelotową, toteż dotąd jedynym sposobem
ich indywidualizacji była obróbka skrawa-

Ryc. 10

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 13

Ryc. 14

Ryc. 15

Ryc. 10_Izolacja wycisku do wykonania maski dziąsłowej.
Ryc. 11_Wykonanie maski dziąsłowej.
Ryc. 12_Usunięcie nadmiarów maski dziąsłowej.
Ryc. 13_Model roboczy z maską dziąsłową.
Ryc. 14_Przykręcenie skan lokatora do repliki implantu Ankylos C/X w modelu roboczym.
Ryc. 15_Model ze skan lokatorem, widok ze skanera.
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Ryc. 16

Ryc. 17

Ryc. 18

Ryc. 19

Ryc. 20

Ryc. 21

Ryc. 22

Ryc. 23

Ryc. 24

Ryc. 16_Skan komputerowy, widok modelu i skan lokatora.
Ryc. 17_Skan komputerowy, widok modelu z kęskiem zwarciowym.
Ryc. 18_Okno dialogowe zamówienia filaru protetycznego.
Ryc. 19_Wirtualny obraz planowanego łącznika dla systemu Atlantis C/X w oprogramowaniu ATLANTIS-VAD.
Ryc. 20_Projekt łącznika Atlantis w stosunku do zębów przeciwstawnych widoczny w oprogramowaniu ATLANTIS-VAD.
Ryc. 21_Łącznik indywidualny Atlantis dla implantu Ankylos C/X.
Ryc. 22_Filar protetyczny na modelu z maską dziąsłową, strona okluzyjna.
Ryc. 23_Filar protetyczny na modelu ze zdjętą maską dziąsłową.
Ryc. 24_Indywidualny transfer wyciskowy z poziomu łącznika na modelu gipsowym.
niem. Łączniki indywidulane wykonywane
dla implantów Ankylos CX stanowią przełom w dotychczasowym postępowaniu protetycznym. Istotą systemu Atlantis jest projektowanie łącznika wsteczne w stosunku
do planowanej nadbudowy protetycznej tak,

aby uzyskać pod każdym względem jego
optymalny kształt.
Autorzy artykułu jako jedni z pierwszych
rozpoczęli pracę z systemem Atlantis dla implantów Ankylos CX i wprowadzili je jako
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Ryc. 25

Ryc. 26

Ryc. 27

Ryc. 28

Ryc. 29

Ryc. 30

Ryc. 25_Łącznik indywidualny Atlantis dla implantu Ankylos C/X, widok od strony okluzyjnej.
Ryc. 26_Łącznik indywidualny Atlantis dla implantu Ankylos C/X, widok od strony policzkowej.
Ryc. 27_Indywidualny transfer wyciskowy z poziomu łącznika przed pobraniem wycisku.
Ryc. 28_Indywidualny filar protetyczny połączony z repliką implantu Ankylos C/X.
Ryc. 29_Wycisk zamknięty masą silikonową z indywidualnym transferem wyciskowym z poziomu łącznika.
Ryc. 30_Filar protetyczny wraz z analogiem implantu umieszczony w wycisku w indywidualnym transferze wyciskowym.
rutynowe postępowanie w swojej praktyce
klinicznej i laboratoryjnej. Aby osiągnąć zadowalający rezultat kliniczny, procedura postępowania w przypadku implantów o połączeniu stożkowym łącznika z implantem typu
Ankylos CX wymagała pewnych modyfikacji
w stosunku do założeń przedstawianych przez
producenta, dlatego przedstawiamy szczegółowo etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego. Zostaną one przedstawione na podstawie prostej odbudowy pojedynczego braku
zębowego w żuchwie.
Osiągnięcie dobrego efektu funkcjonalno-estetycznego wymaga zastosowania odpowiedniej śruby gojącej. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie szerokiego łącznika
gojącego modelującego tkanki miękkie, aby
stworzyć jak najbardziej anatomiczny kształt
przyszłej korony. Ponieważ dokładność każ-
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dej z metod wyciskowych nie jest idealna,
w pierwszym etapie zawsze pobieramy łatwiejszy do wykonania wycisk z poziomu
implantu metodą łyżki zamkniętej, rejestrat
zwarciowy oraz wycisk zębów w łuku przeciwstawnym.8-11 Istotnym elementem jest
przekazanie do laboratorium informacji dotyczących tkanek miękkich (biotyp) oraz określenie, jak głęboko poniżej poziomu kości
wyrostka zębodołowego znajduje się płaszczyzna protetyczna implantu. Praca na tym
etapie trafia do laboratorium protetycznego,
gdzie modele są odlewane i montowane w artykulatorze. Model, który będzie skanowany
zawiera analog implantu i maskę dziąsłową.
Po zamontowaniu tzw. skan lokatorów i zeskanowaniu modelu, wypełniany jest formularz
zamówienia na łącznik. Zawiera on wszystkie
niezbędne informacje dotyczące sposobu wyko-
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Ryc. 31

Ryc. 32

Ryc. 33

Ryc. 34

Ryc. 35

Ryc. 36

Ryc. 31_Podbudowa cyrkonowa do licowania porcelaną.
Ryc. 32_Widoczne zamknięcie podbudowy cyrkonowej z łącznikiem tytanowym.
Ryc. 33_Gotowa korona na filarze protetycznym przed glazurowaniem.
Ryc. 34_Korona PFZ, widok od strony okluzyjnej.
Ryc. 35_Korona PFZ, widok od strony policzkowej.
Ryc. 36_Korona PFZ zacementowana na łączniku implantu w okluzji z zębami przeciwstawnymi.
nania łącznika zgodnie z życzeniem zamawiającego takie, jak: rodzaj materiału, kompresja
tkanek miękkich, profil wyłaniania, angulacja,
wysokość okluzyjna, głębokość posadowienia
poddziąsłowo stopnia dla korony itp. Następnie
formularz ten (tzw. Atlantis WebOrder) łącznie ze skanami przesyłany jest do Centrum
Projektowania i Frezowania Atlantis. W odpowiedzi na zamówienie otrzymujemy wirtualny
projekt łącznika do akceptacji w programie
Atlantis VAD. W zależności od tego, czy projekt spełnia nasze oczekiwania, czy też wymaga zmian, do Centrum Projektowania wysyłana
jest określona informacja. Po ostatecznym zaakceptowaniu projektu łącznika, zamówienie
otrzymuje status realizacji i łącznik przekazywany jest do produkcji. Po kilku dniach łącznik
trafia do laboratorium, gdzie jest sprawdzany
na modelach gipsowych i odsyłany do kontroli
klinicznej.

Mimo, że w większości wypadków łącznik nie wymaga korekt, to zdarza się, że klinicznie korygowane są pewne jego elementy
(np. położenie stopnia dla korony). Na kluczu do pozycjonowania przenosi się łącznik
i ustawia w platformie protetycznej implantu
oraz przykręca w ustalonej pozycji śrubokrętem dynamometrycznym. Następnie pobierany jest drugi wycisk z indywidualnie
przygotowanym transferem wyciskowym
na łyżce zamkniętej, tym razem z poziomu
łącznika. Takie postępowanie ma wiele zalet: pozwala na uniknięcie błędu pozycjonowania stożka w platformie protetycznej
implantu, umożliwia dokładne opracowanie powierzchni stycznych przyszłej korony
w stosunku do zębów sąsiadujących oraz dokładnie odwzorowuje stan tkanek miękkich
i ich kompresję po przykręceniu łącznika.
Następnie, po pobraniu wycisku, do łączni-
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ka przykręcany jest drugi analog implantu,
łącznik jest osadzany w wycisku i odlewany
w laboratorium kolejny model z maska dziąsłową. Tak więc laboratorium ma do dyspozycji 2 modele robocze, które jednak mogą
nieznacznie różnić się między sobą. Na
drugim modelu przygotowywana jest ostatecznie korona. Łącznik jest skanowany, następnie projektowana jest w systemie CAD/
CAM czapka korony, wycinana z bloczku
cyrkonowego, synteryzowana i następnie
odsyłana do ceramisty w celu napalenia warstwowo porcelany dentystycznej. Gotowa
praca (łącznik i korona) przesyłana jest do
kliniki celem ostatecznego osadzenia w jamie ustnej pacjenta podczas kolejnej wizyty.
Zaprezentowane postepowanie kliniczne,
mimo że wydłuża proces wykonania korony

o dodatkową wizytę kliniczną oraz o konieczność wykonania dodatkowego modelu, zostało
sprawdzone przez nas przez lata pracy z systemem Ankylos, nawet w czasach, kiedy nie
były dostępne łączniki indywidualne i daje
bardzo dobre rezultaty kliniczne. Należy pamiętać, że wykonanie pod każdym względem
optymalnej pracy protetycznej na implancie
o połączniu stożkowym łącznika z implantem
w porównaniu do implantów o połączniu typu
stawu rzekomego, stwarza znacznie więcej
problemów ze względu na małą tolerancję położenia łącznika w implancie w stosunku do
innych systemów. Z tego powodu przedstawione postępowanie pozwala uniknąć wielu
błędów laboratoryjnych i klinicznych wykonawstwa pracy protetycznej._
Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.
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Praktyczne wykorzystanie
nowoczesnych technologii cyfrowych
w planowaniu i leczeniu
Practical use of modern digital technologies in dental
planning and treatment
Autor_Jacek Chmielewski
Streszczenie: Świadomi pacjenci oczekują przewidywalnych wyników. Z pomocą idzie technologia i nowoczesne systemy wspomagające proces
leczenia na każdym etapie – zaczynając od diagnozy, poprzez planowanie, wykonanie i końcowy efekt. Nowoczesne technologie to nie zbędny
luksus – to konieczność. Takie możliwości daje nam technologia i cyfryzacja na każdym etapie naszej pracy.
Summary: Conscious patients expect predictable results. With the help of modern technology and digital solutions the treatment is predictable:
diagnosis, planning and final result. Currently, modern digital solutions are no more a luxury – it is necessity. Digitalization gives us new possibilities
at every stage of our work.
Słowa kluczowe: CAD/CAM, nowoczesna technika dentystyczna, licówki, uzupełnienie protetyczne.
Key words: CAD/CAM, modern dental technology, veneers, restoration.
_Pacjenci odwiedzający gabinety stomatologiczne w dzisiejszych czasach są coraz bardziej świadomi, a tym samym coraz
bardziej wymagający, nie tylko jeśli chodzi
o estetykę pracy, ale także rozwiązania techniczne, które oferuje współczesna stomatologia, również cyfrowa. Codziennością staje
się wykorzystywanie techniki CAD/CAM
do wykonywania prac protetycznych, coraz
bardziej popularne są skanery wewnątrzustne, zastępujące klasyczne wyciski, częściej
podczas projektowania przyszłego uśmiechu
wspomagamy się programami komputerowymi umożliwiającymi szczegółową analizę
twarzy i kształtu przyszłych zębów.

Ryc. 1-4_Gotowa praca
Prettau Zirkonzahn na modelu.
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Kończą się czasy, kiedy pacjent w gabinecie kupował tzw. kota w worku i musiał w pełni zaufać lekarzowi prowadzącemu i współpracującej z nim pracowni protetycznej, choć
i oni nie byli w stanie przewidzieć efektu
końcowego swojej pracy. Obecnie sprawdzonych i wypracowanych jest wiele metod diagnostyki stawu skroniowo-żuchwowego, systemu mięśni żujących i problemów, z którymi
zgłasza się pacjent. Dzisiaj, zanim dojdzie do
ostatecznej odbudowy protetycznej, pacjent
przechodzi przez wiele etapów przygotowawczych, mających na celu wykonanie pracy protetycznej nie tylko jak najbardziej estetycznej,
ale także funkcjonalnej, która będzie rehabili-

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4
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Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 5 i 6_Struktura PMMA i część do dziąsłowa gotowej pracy.
Ryc. 7_Struktury dolnych mostów Prettau Zirkonzahn przed synteryzacją.
Ryc. 8a-c_Wybarwione struktury dolnych mostów przed synteryzacją.
Ryc. 5

Ryc. 8a

Ryc. 8b

Ryc. 8c

tować cały narząd żucia i pozwoli zapomnieć
o problemie, z jakim zgłosili się do lekarza
dentysty.
W niniejszym artykule, na przykładzie
pacjentki, która zgłosiła się do jednej z klinik współpracującej z naszym laboratorium,
przedstawiono procedury, jakimi kierowaliśmy się podczas rehabilitacji zgryzu.
Wszystkie prace rozpoczynamy zawsze od
analizy przypadku, uzmysłowienia sobie tego,
jakie problemy widoczne są już na pierwszy
rzut oka, a które dostrzegamy dopiero po wnikliwej analizie narządu żucia pacjenta. W tym
przypadku, z racji odległości kliniki od laboratorium, uwagi i spostrzeżenia wymieniane
były droga mailową, przy pomocy pełnej dokumentacji zdjęciowej.
Im więcej szczegółów uda się wychwycić
podczas tych pierwszych analiz, tym łatwiej
przebiega praca w na późniejszych etapach.

Ryc. 10

Ryc. 9_Suprastruktura Prettau
Zirkonzahn po synteryzacji.

Ryc. 9

Laboratorium wraz z dokumentacją zdjęciową
otrzymuje często zdjęcie panoramiczne rtg,
a jeśli to możliwe – tomografię komputerową
CT i oczywiście, wyciski orientacyjne sytuacji
wyjściowej. Nie wyobrażam sobie dziś wykonania prawidłowej odbudowy protetycznej dla
anonimowego pacjenta, którego technik dentystyczny „zna” tylko na podstawie modeli gipsowych. Nie zawsze uda się zaprosić pacjenta
do pracowni, ale w dobie cyfryzacji fotografii
nie jest problemem wykonanie sekwencji zdjęć

Ryc. 11

Ryc. 10-12_Suprastruktura
po synteryzacji na modelu
roboczym.

Ryc. 12
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pacjenta, chociażby przy użyciu smartphone’a.
Zdjęcia te służą do wnikliwej analizy przypadku z użyciem programów komputerowych.
Nasze laboratorium korzysta z Digital Smile
Design. Jest to świetne narzędzie nie tylko do
analizy, ale także do samokontroli zgodności
kolejnych etapów z pierwotnym projektem.
W opisywanym przypadku sytuacja wyjściowa to proteza całkowita szczęki i braki
skrzydłowe żuchwy. Podstawą wszystkich
rekonstrukcji zgryzowych jest ustalenie tzw.
centralnej relacji (CR), w tym przypadku została wykorzystana metoda deprogramacji
opracowana przez dr. Kois'a.

Ryc. 14-19_Projektowanie
CAD/CAM dolnych mostów
i licówek.

28

Pierwsza deprogramacja pozwoliła na
przygotowanie wax-up we właściwej pozycji
stawów skroniowo-żuchwowych. Projekt ten
posłużył nie tylko do przygotowania uzupełnień tymczasowych w postaci nowej protezy

Ryc. 14

Ryc. 15

Ryc. 16

Ryc. 17

Ryc. 18

Ryc. 19
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Ryc. 13

Ryc. 13_Suprastruktura Prettau Zirkonzahn
oraz model roboczy z widocznymi łącznikami
indywidualnymi Atlantis.
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Ryc. 20-24_Górna
suprastruktura Prettau
Zirkonzahn przed synteryzacją,
przygotowanie i barwienie.

Ryc. 20

Ryc. 21

Ryc. 22

Ryc. 23

całkowitej górnej i częściowej protezy dolnej, dzięki czemu pacjentka mogła zobaczyć,
co
nasz zespół chce jej zaproponować i jakie
Ryc. 24
rozwiązania techniczne trzeba będzie wykorzystać, ale także dał obraz tego, w których
miejscach powinny zostać wszczepione implanty, aby podczas projektowania odbudów
protetycznych nie napotkać nieprzewidzianych trudności.
Pacjentka zaakceptowała projekt pracy
zarówno od strony estetycznej, jak i proponowanych rozwiązań technicznych bazujących

Ryc. 25

Ryc. 27

głównie na implantoprotetyce. Zostały wykonane nowe protezy tymczasowe, w tym proteza X-ray do badania tomografii komputerowej
CT. Ułatwiło to lekarzowi implantującemu
optymalne umiejscowienie implantów względem zaprojektowanej pracy protetycznej.
Po okresie integracji implantów przystąpiliśmy do wymiany górnej protezy całkowitej na prowizoryczną strukturę PMMA,
odbudowującą nie tylko pełny łuk zębowy,
ale także odbudowę utraconej odpowiedniej
wysokości tkanek miękkich. I ponownie,
nieocenionym narzędziem okazał się system
CAD/CAM, bez którego powielenie centralnej relacji oraz kształtów wszystkich zębów
byłoby bardzo żmudnym i czasochłonnym
zadaniem. CAD/CAM daje nam możliwości
dowolnego przeprojektowywania zarówno

Ryc. 26

Ryc. 28

Ryc. 25-28_Projektowanie
CAD/CAM górnej struktury
Prettau Zirkonzahn.
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Ryc. 30

Ryc. 29

Ryc. 29_Rejestracja
Centralnej Relacji
z wykorzystaniem
deprogramatora Kois’a.
Ryc. 30 i 31_Efekt ostateczny.

Ryc. 29, 30 i 31 – autor:
dr Jan Pietruski

Ryc. 31

podłoża protetycznego, jak i nieograniczonego wpływu na pracę protetyczną. Doskonałą
funkcją jest możliwość powielania kształtów,
tzw. situ-scan umożliwiający skopiowanie dowolnego kształtu i formy zęba. Dzięki skanom
sytuacyjnym mieliśmy możliwość wyfrezowania struktury PMMA bez zmiany CR oraz
kształtów protezy całkowitej z możliwością
naniesienia wszelkich korekt wykonanych
w gabinecie stomatologicznym. Struktura
ta została zaplanowana i oparta na indywidualnych łącznikach tytanowych Atlantis
Dentsply. Pozwoliło to na ostateczne skorygowanie takich szczegółów, jak: odpowiedni
przebieg girlandy różowego kompozytu imitującego dziąsło, dopasowanie odpowiedniej
długości i kształtu części podniebiennej zębów przednich dla prawidłowej dykcji oraz
korektę pierwszych kontaktów zgryzowych.
Wszystkie korekty były przeniesione do ostatecznej pracy za pomocą situ-scan.

_autor
Jacek Chmielewski
– tech. dent. od 1996 r., specjalizujący się w pracach pełnoceramicznych, pełnych
rekonstrukcjach zgryzu, rehabilitacjach stawu skroniowo-żuchwowego.
Od 2008 r. zafascynowany nowymi technologiami cyfrowymi w protetyce:
CAD/CAM, architektura komputerowa uśmiechu, fotografia cyfrowa.
Od 2013 r. absolwent Vienna School of Interdyscyplinary Dentistry prof. Slavicka,
członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).
Kontakt:
SMILES Architekci Uśmiechu Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 26/2, 81-781 Sopot
E-mail: office@smiles.com.pl
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Dopracowanie najdrobniejszych szczegółów na etapie tymczasowej struktury PMMA
zaoszczędziło czas i energię w dopasowywaniu ostatecznej pracy protetycznej. Do
ostatecznej odbudowy został wykorzystany
monolityczny cyrkon o zwiększonej przezierności – Prettau Zirkonzahn.
Owszem, cały proces odbudowy szczęki
rozciągnięty był mocno w czasie, ale na każdym z etapów pracy pacjent wie, jaki będzie
efekt końcowy tych przygotowań, począwszy od
pierwszych wizualizacji, poprzez wax-up/mock-up, protezy tymczasowe, prowizoryczne struktury PMMA, a skończywszy na gotowej pracy
cyrkonowej. Żaden z etapów nie jest zaskoczeniem (może poza pierwszymi: wizualizacja,
wax-up/mock-up), a pacjent przez cały proces
ma wiele czasu na doskonalenie najdrobniejszych szczegółów swojego nowego uśmiechu.
Drugim etapem rehabilitacji było wykonanie
w tej samej procedurze dolnych mostów w odcinkach bocznych żuchwy oraz 2 licówek na zęby
33, 43 z materiału e.max Ivoclar. Bez technologii
CAD/CAM proces ten nie mógłby przebiegać
tak sprawnie i tak precyzyjnie. Licówki e.max
na dolnych kłach także zostały wykonane w tej
technologii, projekt i przygotowanie form woskowych wykonano przy użyciu komputera, następne etapy wykonano klasyczną metodą Press.
Nowoczesny technik dentystyczny to nie
tylko precyzyjny rzemieślnik, który musi znać
i „czuć” materiały, z których tworzy. To coraz bardziej architekt projektujący za pomocą
komputerów nic innego, jak właśnie uśmiech.
A uśmiech to jeden z największych atrybutów
wpływających na wizerunek każdego z nas._
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Praktyka _ CAD/CAM w gabinecie

Co CAD/CAM zmienia w gabinecie?
Autor_Michał Pelc

_Nowoczesne technologie, także w gabinecie stomatologicznym to nieodzowny
element współczesnej codzienności. Kto za
nimi nie podąża, zostaje w tyle, daleko za
innymi. Często, zanim nauczymy się w pełni
korzystać z nowoczesnych urządzeń, stracimy sporo czasu, nerwów i zapału. Niekiedy
zniechęcamy się na długi czas. Z pewnością
jednak, nowości i nowinki technologiczne to
coś, co trzeba poznać, spróbować, nauczyć
się, zdobyć doświadczenie – przede wszystkim po to, by wiedzieć. Wiedza i praktyka pozwolą wybrać takie rozwiązania, które będą
najlepsze dla nas, naszego gabinetu i naszych
pacjentów.
W niniejszym artykule przedstawiam własne doświadczenia i opinie, które powstały
w wyniku kilkumiesięcznego wykorzystywania systemu CAD/CAM w praktyce.

_Wady i ograniczenia
System CAD/CAM w gabinecie to nie
„samograj”. Jeżeli ktoś uważa, że będzie miał
dzięki temu mniej pracy, mniej obowiązków,
mniej elementów do nadzoru, to się myli. Nie
jest to system, który umożliwia zupełnie beztroskie działanie.
Ryc. 1_Wygojone dziąsło wokół
implantu reg. 46 Straumann.

Ryc. 1
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Jeżeli ktoś nie jest biegły w technice
komputerowej, nie lubi tego typu urządzeń,

to nie będzie zadowolony. By wykonać jakąś
pracę, trzeba sporo „klikania”. W dużych
pracach, np. przy wykonaniu estetycznie całego odcinka przedniego, stworzenie projektu zajmuje ok. 40 godz.! Tyle czasu zabiera
to mnie – użytkownikowi, który dość dobrze
zna się na komputerach, jest w pierwszej
„100” graczy Playstation w Polsce i uwielbia technikę. Mimo, że obecnie (podobno)
system ten jest bardzo łatwy do opanowania
i intuicyjny.
Nie zawsze wszystko idealnie się udaje.
Czasami projekt, który na monitorze wygląda świetnie, w ustach pacjenta wygląda źle.
Można jednak od razu to skorygować i wykonać nową pracę poprawioną – to duża zaleta.
Konieczna jest reorganizacja pracy gabinetu. Oczywiście, jeżeli chcemy wykonać
pracę przy fotelu, tzw. chair side prosthetic.
Tu czasami godzina na wykonanie całości
pracy to za mało, nawet dla zaawansowanych
użytkowników. Jeśli np. planujemy wykonanie koronę górnej „szóstki”, chcemy ją wykonać z e.max i pomalować, by nadać pełną
charakteryzację pracy: opracowanie zęba
(5-10 min), skan (2-3 min), projekt (5-10 min),
wycinanie z bloczka (8-12 min), przymiarka
w ustach pacjenta (1 min, choć można ten
etap pominąć), opracowanie z osadzeniem
na masie ogniotrwałej (5-10 min), malowanie
(5-10 min), wypalanie w piecu (18-22 min),
cementowanie pracy (10 min) – łącznie:
59-88 min. Analogicznie wykonanie pracy
poprzez wycisk zajmuje połowę mniej czasu, ale pacjent musi przyjść jeszcze raz. Jest
to przykład pracy z e.max, ale wycięcie pracy
z materiału, np. Empress skraca czas procedury o niemal połowę. Będzie to jednak praca
polerowana, a nie glazurowana i malowana.
Często w odcinkach bocznych to wystarcza.
Wg badań pod mikroskopem elektronowym,
w pracy glazurowanej po 2-3 latach pojawiają
się mikropęknięcia glazury. W polerowanych
pracach tego zjawiska nie ma.
Dobrze pomyśleć o asystach wyszkolonych do pomocy w pracy w systemie oraz
osobie, która pomoże nam w wykonaniu tech-
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Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 5

nicznym pracy – szczególnie, jeśli „nie czujemy” estetyki prac pełnoceramicznych.
Koszty!!! System CAD/CAM to droga
inwestycja. Oprócz samego urządzenia, potrzebne jest wsparcie techniczne, aktualizacje
oprogramowania itp. To generuje koszty, ale
dość szybko się „zwraca”.
Koszty materiałów – oprócz samego
bloczka, z którego praca jest wycinana, trzeba
doliczyć koszty wierteł, płynu do chłodzenia,
masy ogniotrwałej, pinów mocujących, glazury, farb, prądu itp.
Świadomość ciągłego uczenia się, odkrywania nowych „tricków” i sposobów wykonania pracy – czasami to, co u 10 pacjentów
wychodzi świetnie, u kolejnego będzie wymagało poprawek. Oprogramowanie aktualizowane jest często i to znowu zmusza do nauki
czegoś nowego. Dla niektórych może być to
wadą, dla mnie jest zaletą.
Nie wykonamy wszystkich prac, np. dużych mostów (od 5 pkt.) lepiej nie robić.
Możliwość błędu w takich przypadkach drastycznie rośnie.

Odpowiadamy za całość pracy – wcześniej
ta odpowiedzialność była dzielona z technikiem (porcelana i korona).

_Zalety i dlaczego
MUSZĘ TO MIEĆ?

Ryc. 2_Korona e.max oraz
Tibase.
Ryc. 3_Skrystalizowany
i pomalowany e.max.
Ryc. 4 i 5_Baza tytanowa
sklejona z koroną.

Wszystko robimy sami, mając w pełni
wpływ na wynik pracy, ale mamy możliwość poprawek – koszty niewielkie, a satysfakcja ogromna. W moim gabinecie
poprawiam częściej niż w czasach „sprzed
CAM/CAM”.
Czas! Możemy wykonać pacjentowi
wszystkie korony na jednej wizycie, jednego
dnia. Będzie to bardzo męczące, ale wykonalne. Dzięki temu mamy w zasadzie niemal
nieograniczone możliwości w planowaniu leczenia.
Doskonały efekt marketingowy. Widok
wycinanych zębów oraz ich wcześniejszy
projekt, w którym pacjent może uczestniczyć
i sam sugerować np. kształt zębów, to coś nieocenionego. Bywa, że pacjenci nagrywają telefonem proces wycinania zębów.
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Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8

Ryc. 9

Ryc. 10

Ryc. 11

Ryc. 6-8_ Wprowadzenie
korony i jej dokręcenie.
Ryc. 9-11_ Wykonanie
koron tymczasowych
natychmiastowych z materiału
Telio.
Ryc. 12_Profil dziąsła wokół
implantu 46 (Straumann BL).
Ryc. 13_Przymiarka TiBase'a.
Ryc. 14_Próba korony e.max
w postaci nieskrystalizownej.
Ryc. 15 i 16_Gotowa korona
przykręcona do implantu.

Ryc. 12

Archiwizacja projektu i modelu. Nie trzeba przechowywać modeli gipsowych, wszystko jest cyfrowo zapisane w komputerze.
W każdej chwili można pracę wykonać
ponownie. Ma to istotne znaczenia u pacjen-

Ryc. 13

Ryc. 15

34

Dokładność wycinania. Mamy prawie
bezstratne przeniesienie informacji z urządzenia skanującego do frezarki. Ryzyko przekłamania podczas wykonania modelu jest
w zasadzie wyeliminowane. Ile razy zdarzało się, że na modelu praca idealnie pasowała,
a w ustach pacjenta już nie?

4_2014

Wspaniała funkcja edukacyjna. Możemy
graficznie pokazać pacjentowi stan jego zębów. Nie każdy pacjent od razu zrozumie, dlaczego należy wykonać u niego rekonstrukcję
zwarcia. Pokazanie mu aktualnego stanu zębów w trójwymiarze znacznie ułatwia tłumaczenie przebiegu leczenia. Mamy możliwość
wycinania pracy z różnych materiałów: mate-

Ryc. 14

Ryc. 16

CAD/CAM

tów, u których wykonujemy prace ryzykowne,
np. cienkie onlaye. W przypadku pęknięcia,
pacjent zgłasza ten fakt telefonicznie, możemy wykonać wtedy taką samą pracę, a pacjent
odbierze gotową.
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Ryc. 17

Ryc. 18

Ryc. 19

Ryc. 21

riałów tymczasowych (które w opinii wielu lekarzy są nawet zbyt ładne) po najnowsze materiały hybrydowe, połączenia dwukrzemianu
litu z cyrkonem i polimerem. Dzięki temu, to
my decydujemy jaki rodzaj materiału najlepiej
będzie pasował do danej pracy. Wykonując
pracę u technika, nie każdy lekarz dokład-

_autor

Ryc. 20

Ryc. 22

nie opisuje materiał, z którego praca ma być
wykonana. W przypadku koron pełnoceramicznych mamy do dyspozycji bogatą paletę
ceramiki.

Ryc. 17-22_Korony
tymczasowe z materiału
CadTempMulti (Vita).

Korony na implantach możemy wykonać
sami. Muszę przyznać, że wychodzą doskonale, gdyż nie tylko projektujemy kształt
samej korony, ale również mamy możliwość
projektowania profilu wyłaniania implantu
z dziąsła.
Redukcja kosztów pracowni technicznej.
Koszt wykonania pracy w stosunku do kosztów pracy laboratorium to mniej niż połowa
– posiadanie takiego sprzętu ma duże uzasadnienie.

Dr n. med. Michał Pelc
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

System CAD/CAM zmusza do nauki wykonania prac ze strony technicznej, ale również lepiej pokazuje, jakie błędy wykonujemy
podczas opracowania zębów, uczy jak ustawiać zęby prawidłowo w zwarciu itp._
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Wydarzenia

Więcej niż technologia!
_18 października br. w podwarszawskim Józefowie odbył się kongres poświęcony nowoczesnym technologiom w stomatologii, współorganizowany przez firmy 3Shape
i Robocam.
Konferencję rozpoczęto prezentacjami
firm. W dalszej części dr Magdalena Jaszczak
przedstawiła możliwości zastosowania skanera wewnątrzustnego. Tech. dent. Agnieszka
Jasek wraz ze współpracującym zespołem
(dr Istvan Tanczos i dr Anna Skibińska) dzieli-

ła się swoimi doświadczeniami z pracy skanerem Trios. Z wykładem wystąpił też gość specjalny – charyzmatyczny Nasser Shademann,
który w swojej prezentacji pt.: „Da Vinci is
comming back” przekonywał słuchaczy, że
warto być w swojej pracy artystą.
Konferencja zakończyła się pokazem możliwości skanerów i konkursem skanowania na
czas, podczas którego każdy mógł sprawdzić
swoje umiejętności na modelach i „pacjentach” – innych uczestnikach spotkania._

Nowe oblicza implantologii
_W dn. 9-10.01.2015 r. w Centrum
Konferencyjnym Muranów w Warszawie
odbędzie się pierwsza konferencja The
Essence of Beauty pt.: „Nowe oblicza implantologii”.
O tym, jak współczesna implantologia
przekłada się na piękno uśmiechu pacjenta mówić będą wybitni prelegenci z Francji
i Izraela oraz uznani specjaliści z Polski.
Dyskusja o nowych obliczach implantologii
obejmie zarówno aspekty związane z chirurgią, tkankami miękkimi, jak i protetyką na
implantach, uwzględniając technologię CAD/
CAM. Prelegenci konferencji to uznani implantolodzy i periodontolodzy z bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym.
Uczestnicy, oprócz udziału w konferencji,
mogą również zapisać się na warsztaty: za-
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awansowane techniki wyciskowe w implantoprotetyce, podstawy szycia chirurgicznego
w zabiegach implantologicznych i regeneracyjnych oraz digital dentistry w implantologii i protetyce – warsztat z wykorzystaniem
skanerów wewnątrzustnych. Po wykładach
można wziąć udział w szkoleniu z zakresu
zarządzania tkankami miękkimi wokół naturalnych zębów – ćwiczenia na modelach zwierzęcych lub w warsztatach dotyczących zaawansowanych metod sterowanej regeneracji
i augmentacji kości. Konferencję uatrakcyjnią
warsztaty z Akademią Nikona, która przybliży uczestnikom zagadnienia fotografii stomatologicznej.
Ideą, która przyświeca organizatorom
konferencji jest to, co niekiedy zdaje się schodzić na dalszy plan – komfort i jakość życia
pacjenta. „Esencja piękna każdego człowieka
objawia się w jego uśmiechu, a naszą wspólną misją jest, aby to piękno w każdej osobie
uwidaczniać” – podsumowuje Jacek Nitecki,
CEO MIS Poland.
Organizatorem wydarzenia jest MIS Poland.
Szczegółowy program i formularze rejestracyjne dostępne są na stronie: www.teob.pl._
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Wiesław Królikowski · Prezes Zarządu
Halina Królikowska · Wiceprezes Zarządu
Denon Dental

Pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia i samych sukcesów
w nadchodzącym roku 2015
życzy Denon Dental
Razem do sukcesu
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CS Solution
– nowy skaner wewnątrzustny
Carestream Dental CS 3500
Autor_Michał Dragan

_Skanery wewnątrzustne stają się coraz
bardziej popularne w branży stomatologicznej, a wyciski cyfrowe zastępują konwencjonalne. Popyt na skanery wewnątrzustne jest
większy niż kiedykolwiek z kilku powodów:
_pacjenci nie lubią smaku tradycyjnego materiału wyciskowego,
_jednowizytowe zabiegi są mniej czasochłonne,
_pacjenci chcą widzieć efekt końcowy leczenia już podczas pierwszej wizyty.
_kiedy pacjent może zobaczyć końcowy efekt
leczenia, częściej decyduje się na jego rozpoczęcie.
Korzystając z obrazów 3D generowanych
przez skaner wewnątrzustny CS 3500, dentysta może zaplanować i wyfrezować uzupeł-

nienie protetyczne dla pacjentów w gabinecie
za pomocą frezarki gabinetowej CS 3000,
bez korzystania z pomocy laboratorium dentystycznego, uzyskując anatomiczny kształt
uzupełnienia protetycznego. Zwiększa to
wydajność lekarza i umożliwia wykonanie
uzupełnień protetycznych dla pacjenta podczas jednej wizyty. Zaawansowana technologia gwarantuje poprawność każdego skanu,
a wirtualne wyciski jeszcze nigdy nie były
tak łatwe do pobrania. CS 3500 jest skanerem
otwartym, co umożliwia wysyłanie plików
ze skanera w formacie STL do dowolnego
laboratorium protetycznego, jeśli lekarz nie
ma frezarki w swojej praktyce lub napotka
skomplikowany przypadek ze specyficznymi
wymaganiami i materiałami. W porównaniu
z metodami konwencjonalnymi, dzięki wyciskom cyfrowym lekarze dentyści mogą zaoszczędzić czas, a jednocześnie produkować
wysokiej, jakości uzupełnienia protetyczne.
Czym skaner CS 3500 różni się od innych
skanerów wewnątrzustnych? CS 3500 rozwiązuje typowe problemy, które często napotykano podczas używania dotychczasowych
urządzeń, tj.: konieczność używania pudru
podczas skanowania, skomplikowane oprogramowanie, ciężkie wózki, lusterka parujące
podczas skanowania, a także niska prędkość
skanowania.
Skaner CS 3500 jest innowacyjny, ponieważ nie wymaga zewnętrznej grzałki, jest
bezpudrowy i nie posiada wózka. Może być
podłączony bezpośrednio do komputera stacjonarnego lub laptopa, dzięki czemu można
łatwo przemieszczać się z nim z pomieszczenia do pomieszczenia. Dodatkowo, CS 3500
posiada unikalny system naprowadzania
światła podczas procesu skanowania obrazu.
Skaner oferuje również wysokiej rozdzielczości kamerę 2D, dzięki której można robić zdję-
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cia w naturalnych kolorach w formacie jpg. CS
3500 zawiera również narzędzie do wyznaczania granicy preparacji. Funkcje te zostały
zaprojektowane w celu poprawy komunikacji
między dentystą i laboratorium oraz przyspieszenia procesu skanowania.
Oprócz zapisywania obrazów 2D, skaner
CS 3500 zapisuje również wysokiej rozdzielczości obrazy 3D, które mogą pomóc dentyście
w wizualizacji naturalnej struktury zęba oraz
tkanek miękkich, a dzięki temu ułatwić wyznaczenie granic preparacji. Skaner charakteryzuje się wysokim kątem skanowania do 45° oraz
głębokością skanu od -2 do 13 mm. Funkcje te
pomagają uczynić proces skanowania wydajnym oraz bardziej precyzyjnym. Wewnętrzna
grzałka dodatkowo przyczynia się do efektywnego skanowania, zapobiegając parowaniu
końcówki. Inne skanery wymagają dokowania
skanera w wózku celem utrzymania odpowiedniej temperatury końcówki podczas pracy, co
może wydłużyć czas skanowania. Lekka konstrukcja urządzenia sprawia, że skanowanie
pełnego łuku jest procedurą łatwą i przyjazną.

Skaner wyposażony jest w jednorazowe końcówki, które mogą być sterylizowane
w autoklawie do 30 razy. CS 3500 posiada
końcówki w 2 rozmiarach dla dorosłych oraz
dla dzieci i dorosłych z mniejszymi ustami.
Skaner automatycznie wykrywa, która końcówka jest używana. Wiele konkurencyjnych
skanerów ma stałe metalowe końcówki w jednym rozmiarze.
Jak zapewnia producent, po wprowadzeniu
skanera CS 3500 do codziennej praktyki lekarza dentysty, uzupełnienia protetyczne nigdy
już nie będą takie same. Skaner CS3500 jest
najłatwiejszym w obsłudze skanerem, co czyni go najbardziej na świecie przyjaznym dla
dentysty. Nie bez przyczyny światowa kampania marketingowa odbywa się pod hasłem
„Welcome to New Reality”. Nowe rozwiązania zostały zaprojektowane, aby maksymalnie
usprawnić pracę dentystów. Innowacyjność
systemu CS Solution polega na jego otwartości – dzięki temu użytkownik może zakupić
cały system lub zintegrować poszczególne
jego części wg własnych potrzeb._

_kontakt
Optident
M. Foubert, D. Stój S.J.
Ul. Jeździecka 12
53-032 Wrocław
Ul. Biały Kamień 5
02-593 Warszawa
Tel.: 693 388 688
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CEREC – jedna wizyta
wiele możliwości!
w 1985 r. na uniwersytecie w Zurichu, system
wdrożono już do ponad 40 000 praktyk stomatologicznych na świecie, w tym do kilkudziesięciu w Polsce. W ciągu 30 lat CEREC
był sukcesywnie udoskonalany i testowany.
Na przestrzeni lat powstały setki publikacji
naukowych opisujących precyzję, pasowanie,
a nawet przeżywalność prac wykonanych systemem CEREC w okresie 10 lat. Dzięki powszechnej akceptacji przez środowisko dentystów systemem CEREC wykonano już ponad
30 mln odbudów.

_Zastosowanie technologii CAD/CAM
bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym cieszy się na całym świecie coraz
większym uznaniem. Postęp, który dokonał
się w dziedzinie cyfrowej protetyki na przestrzeni ostatnich lat jest ogromny, w związku
z tym lekarze dentyści coraz częściej poszukują w rozwiązaniach CAD/CAM sposobu na
ułatwienie i zoptymalizowanie pracy, podniesienie jakości świadczonych usług, a także
skrócenie czasu leczenia.
Od 30 lat wiodącym i najpowszechniej
stosowanym na świecie systemem CAD/
CAM jest CEREC, produkowany przez firmę Sirona Dental. Od pierwszej prezentacji

40

CAD/CAM
4_2014

CEREC (CERamic REConstruction) jest
kompletnym systemem CAD/CAM, w skład
którego wchodzi konsola projektowa wyposażona w kamerę wewnątrzustną oraz frezarka,
dzięki której można wycinać w pełni anatomiczne odbudowy w krótkim czasie. Obecnie
system CEREC pozwala na wykonywanie
bardzo wielu prac, tj.: inlay, onlay, overlay,
korona, korona częsciowa, endokorona, wkłady koronowo-korzeniowe, licówki, mosty do
4 pkt., łączniki induwidualne, korony przykręcane, uzupełnienia tymczasowe do 6 pkt.,
modele, belki implantologiczne, szablony chirurgiczne, podbudowy z tlenku cyrkonu i podbudowy metalowe.
Najnowsza kamera CEREC Omnicam pozwala na niezwykle dokładne odzwzorowanie
pola protetycznego w naturalnych kolorach bez

Informacje rynkowe _ Sirona

konieczności użycia kontrastującego proszku.
Kompaktowa główka oraz niewielka waga kamery pozwala na bezproblemowe i łatwe pobieranie cyfrowego wycisku. Szybkość i dokładność idące w parze z komfortem dla pacjenta
wyraźnie stanowią o przewadze skanu wewnątrzustnego nad tradycyjnym wyciskiem.
Dzięki procesowi CAD/CAM nie ma możliwości przeciągnięcia wycisku, nie ma skurczu masy wyciskowej, a także rozszerzalności
gipsu, z którego odlewany jest model, dzięki
czemu eliminujemy wszelkie niedokładności,
które występują w procesie konwencjonalnym.
Oznacza to, że jakość prac wykonanych systemem CEREC jest najwyższa i trudna do osiągnięcia tradycyjnymi metodami.
Po zeskanowaniu, pobrane dane przetwarzane są w oprogramowaniu CEREC Software
na cyfrowy model, na którym zostanie zaprojektowana odbudowa. Oprogramowanie jest
prawdziwym sercem systemu. Wyjątkowo
intuicyjne i proste w obsłudze, jednocześnie
oferuje ogromne możliwości o ogromnej wartości klinicznej. Oprogramowanie zostało dopracowane zgodnie z sugestiami i opiniami
tysięcy użytkowników, dzięki czemu świetnie
sprawdza się w gabinecie, a do jego obsługi
nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy
informatycznej. Jedyne co dentysta musi wykonać, to poprawnie oznaczyć margines preparacji – poprawne zdefiniowanie przełoży się
bezpośrednio na szczelność pracy. Dokonuje
się tego w bardzo dużym powiększeniu, dzięki czemu margines określany jest z wielką precyzją. CEREC Software dzięki unikalnemu
i opatentowanemu algorytmowi Biogeneric
sam stworzy w pełni anatomiczną odbudowę
pod indywidualny zgryz. Oprogramowanie
nie wykorzystuje informacji z bazy danych
zębów, lecz analizuje powierzchnie okluzyjne
zębów sąsiadujących i na tej podstawie definiuje idealną dla danego pacjenta propozycję
odbudowy. Po tym jak oprogramowanie stworzy projekt pracy, można ją w dowolny sposób
kształtować za pomocą całego wachlarza narzędzi. Możliwości, jakie daje projektowanie
komputerowe są tak szerokie, jak wyobraźnia
lekarza.

wać odbudowy. Podstawowym materiałem,
z którego wykonywane są pojedyncze prace
jest ceramika skaleniowa (feldszpatowa), która cechuje się wysokim stopniem estetyki oraz
właściwościami mechanicznymi zbliżonymi
do uzębienia naturalnego. Materiałem, który
zyskał ostatnio rzesze zwolenników jest ceramika szklana oparta o dwukrzemian litu.
Pozwala ona na wykonanie nie tylko odbudów
pojedynczych, ale również koron przykręcanych, mostów 3-4 pkt. oraz cienkich licówek
(do 0,3 mm). Warto wspomnieć o możliwości
frezowania prac tymczasowych z PMMA,
a także prac z tlenku cyrkonu. Otrzymane za
pomocą systemu CEREC odbudowy poddaje się końcowemu wykończeniu. W odcinku
bocznym najczęściej jest to polerowanie z wykorzystaniem narzędzi obrotowych, gumek
i past polerskich. W odcinku przednim, gdzie
estetyka gra kluczową rolę, można dokonać
charakteryzacji kolorystycznej, a następnie
wypalić odbudowę w piecu.

_kontakt
Sirona
– biuro i salon pokazowy
ul. Poleczki 35, Warszawa
Tel.: (22) 255 56 60
e-mail:
biuro.poland@sirona.com
www.sirona.pl

System CEREC trwale odmienił oblicze
protetyki i stał się niezwykle wydajnym narzędziem w codziennej pracy w gabinecie.
CEREC stanowi najlepsze wsparcie dla tysięcy lekarzy na całym świecie, dla których
priorytetem są: najwyższa jakość, precyzja,
wysoki stopień estetyki oraz zadowolenie pacjentów._

Ostatnim krokiem jest frezowanie odbudowy ze specjalnie przygotowanych, silnie
sprasowanych i homogenicznych bloczków
ceramicznych. Proces wycinania trwa dla pełnoceramicznych koron ok. 10-12 min, a dla odbudów typu inlay/onlay 6-8 min. Istnieje wiele
różnych bloczków, z których można wykony-
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Planmeca PlanScan®
– skaner wewnątrzustny zintegrowany
z unitem stomatologicznym
_Planmeca oferuje pełny zakres otwartych rozwiązań CAD/CAM dla dentystów
i techników dentystycznych, wzbogacony teraz o pierwszy na świecie skaner wewnątrzustny zintegrowany z unitem stomatologicznym
– Planmeca PlanScan®. Unikalna integracja

skanera z unitem stomatologicznym Planmeca
gwarantuje płynny przepływ pracy, a dane
uzyskane podczas skanowania są dostępne
w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na tablecie zainstalowanym przy fotelu.

_Sprawny przepływ pracy podczas
skanowania
Ultraszybki i dokładny skaner Planmeca
PlanScan® może być łatwo zintegrowany
z każdym cyfrowym unitem Planmeca. Dzięki
unitowi wyposażonemu w tablet o rozdzielczości Full HD, zespół dentystyczny ma stały
i optymalny dostęp do danych pobieranych
w czasie rzeczywistym podczas skanowania.
Takie rozwiązanie pozwala skupić się na obszarze leczenia bez jakichkolwiek zakłóceń.
Skaner zapewnia także praktyczne wskazówki dźwiękowe w celu zapewnienia optymalnego przechwytywania danych.

_Unikalne skanowanie przy pomocy
sterownika nożnego
To, co wyróżnia Planmeca PlanScan® na
tle innych skanerów, to możliwość łatwego
kontrolowania jego pracy za pomocą bezprzewodowego sterownika nożnego unitu. Dzięki
temu rozwiązaniu użytkownik ma wolne ręce,
co ułatwia skanowanie i pracę z pacjentem
podczas zabiegu. Sterowanie nożne umożliwia łatwe przełączanie między widokami
preparacji, przeciwstawnym i policzkowych
i dzięki temu dentysta bez żadnych zakłóceń
może skupić się tylko na skanowaniu. Praca
ze skanerem przy pomocy sterownika nożnego gwarantuje nienaganną kontrolę zakażeń.

_Łatwe i elastyczne stosowanie
Planmeca PlanScan® został zaprojektowany dla efektywnego i sprawnego przepły-
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wu pracy – używa się go podobnie jak każdy
inny instrument dentystyczny, który jest wykorzystywany przez różnych użytkowników.
Skanery typu „plug-and-play” mogą być łatwo
instalowane w różnych unitach stomatologicznych i różnych pomieszczeniach. Elastyczny
system licencjonowania pozwala, aby różne
fazy pracy CAD/CAM (skanowanie, projektowanie i produkcja) mogły być wykonywane
jednocześnie przez różnych użytkowników.
„To naprawdę innowacyjny produkt, który
gwarantuje sprawny i bezproblemowy przebieg pracy w gabinecie oraz pozwala skoncentrować się dentyście na leczonym pacjencie.
System zbudowany jest na naszej platformie
oprogramowania Planmeca Romexis® – pierwszym na świecie oprogramowaniu łączącym
CAD/CAM i obrazowanie rtg. Oznacza to, że
wszystkie zdjęcia i skany są łatwo dostępne
za pośrednictwem jednego interfejsu użyt-

kownika. Wspólnie z naszymi innymi rozwiązaniami Planmeca CAD/CAM™, Planmeca
PlanScan® przyczynia się do lepszej opieki
nad pacjentem i pomaga w zwiększeniu produktywności kliniki” – mówi Jukka Kanerva,
wiceprezes Planmeca dział Dental Care Units
i CAD/CAM._

_kontakt
Kol-Dental Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa
Product Manager ds. CAD/CAM
Tel.: 505 242 684
E-mail: lukasz.utko@koldental.com.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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