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Cudowny świat
materiałów kompozytowych
– cz. III

C

oraz więcej osób, które
nigdy wcześniej nie
myślały o jakichkolwiek
zmianach estetycznych
zębów, prosi stomatologa
o ich wybielenie.

W czasach, w których mamy przyjemność żyć, białe zęby, a właściwie
jasny uśmiech, stały się synonimem
szczęścia, powodzenia i sukcesu. Mieć
piękny uśmiech jest – jak mówi młodzież – trendy. Dlatego też coraz więcej
osób, które nigdy wcześniej nie myślały
o zmianach estetycznych swoich zębów,
bo są na przykład zdrowe i wystarczająco ładne, przychodzi do stomatologa
i prosi o ich wybielenie.

MAGIA

WYBIELANIA
Zmieniając kolor zębów naszych pacjentów o kilka tonów w ciągu godziny lub
w ciągu kilku dni, w zależności od zastosowanej metody, osiągamy zazwyczaj
spektakularne sukcesy. Dostępne są dwa
podstawowe sposoby wybielenia.
Pierwszy, starszy, tzw. walking bleach,
oraz drugi, szybki z zastosowaniem

urządzeń, takich jak lampy diodowe
i laser. Są przypadki proste, gdy pacjent
ma zęby zdrowe, żywe i bez widocznych wypełnień. Co zrobić, gdy mamy
do czynienia z przebarwionymi zębami
martwymi, które stoją pomiędzy zębami żywymi i zdrowymi? Z doświadczenia wiemy, iż zębów martwych nie
można wybielać żadną z wymienianych
technik. Należy wtedy zastosować
tzw. wybielanie wewnętrzne. Do tego
celu przeznaczone są gotowe, fabryczne
preparaty lub środki do przygotowania
w gabinecie.
Aby przybliżyć ten temat, przedstawiam dwa przypadki. Jeden to mężczyzna, który postanowił nagle, że musi
coś zmienić w swoim wyglądzie. Drugi
przypadek stanowi elegancka kobieta,
której kompleksem od wielu lat były
zęby, a właściwie ich kolor.
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PIERWSZEGO
PRZYPADKU KLINICZNEGO
Pacjent zgłosił się z prośbą o wykonanie
koron porcelanowych na jedynki, gdyż
są trochę za ciemne (fot. 1). Po analizie
stwierdziliśmy, iż główną przyczyną takiego stanu jest nieprecyzyjne oczyszczenie kanału korzeniowego podczas
leczenia endodontycznego, ponadto
nieusunięcie miazgi z rogów komory
w części koronowej. Do tego dołączyła się próchnica, powodując znaczne
osłabienie struktury części koronowej
(fot. 2, 3).
Zaproponowałem odbudowanie zębów po wcześniejszym leczeniu endodontycznym przy pomocy materiałów
kompozytowych. Rozpoczęliśmy od powtórnego leczenia endodontycznego,
wypełniając korzeń metodą kondensacji termicznej gutaperki. Po kilku
dniach rozpoczęliśmy wybielanie wewnętrzne. W takim przypadku należy
zwrócić uwagę na konieczność perfekcyjnego zabezpieczenia wnętrza kanału
korzeniowego, aby uniknąć penetracji
preparatu wybielającego do ozębnej,
gdyż może to doprowadzić do resorpcji
zewnętrznej.
Temat ryzyka powstania resorpcji
zewnętrznej jest szeroko dyskutowany
w świecie dentystycznym, ponieważ
takie ryzyko faktycznie istnieje. Dlatego
należy z pacjentem omówić wszelkie
„za” i „przeciw” takiej procedury. Warto wziąć pod uwagę rozwiązania alternatywne. Pacjent musi wyrazić zgodę
na taką procedurę, znając ryzyko z nią
związane. Do nas, lekarzy, należy rzetelne i perfekcyjne postępowanie kliniczne, aby do resorpcji zewnętrznych
nie dopuścić, gdyż jedyne, co można
wtedy zrobić, to usunąć ząb i zastąpić
go na przykład implantem.
Po wybieleniu uzyskaliśmy zadowalający efekt, który otworzył drogę dla warstwowej rekonstrukcji z zastosowaniem
materiału kompozytowego. Odbudowę
należy oczywiście podeprzeć wkładem
koronowo-korzeniowym z włókien
szklanych. Natychmiast po usunięciu
czynnika wybielającego należy zastosować na przykład nietwardniejący wodorotlenek wapnia, w celu ustabilizowania sytuacji wewnętrznej w zębie i wyeliminować tlen ze struktur twardych
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Przypadek
pierwszy

5

6

Fot. 1. Stan, w jakim pacjent
zgłosił się do gabinetu
Fot. 2. Zdjęcie zgryzowe,
pokazujące różnicę
kolorystyczną pomiędzy
zdrowymi i martwymi zębami
Fot. 3. Uwagę zwraca
nienaruszona powierzchnia
szkliwa. Problem koloru
pochodzi z głębokich warstw
zęba

7

Fot. 4. Zęby po zakończonym
procesie wybielania
wewnętrznego. Wodorotlenek
wapnia założony do komory
powoduje zmniejszenie
przewodzenia światła
i kredowy kolor zębów
Fot. 5. Zęby po wstępnej
odbudowie
Fot. 6. Radykalna zmiana
uśmiechu po 3 tygodniach
od rozpoczęcia leczenia
Fot. 7. Po 6 tygodniach,
po ustabilizowaniu koloru można
przystąpić do ostatecznego
ukształtowania licówki i kształtu
brzegu siecznego

8

Fot. 8. Po 3 latach nadal dobrze
funkcjonujące rekonstrukcje.
Kształt brzegu siecznego oraz
przezierność i charakteryzacje
zbliżone do ideału
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zęba, gdyż jest on inhibitorem polimeryzacji i adhezji (fot. 4, s. 42). Jak widać
na załączonym zdjęciu, wodorotlenek
wapnia w komorze daje nienaturalny,
kredowy kolor zębów. Tym nie należy
się przejmować, gdyż jest to tylko chwilowe i po wypłukaniu oraz odbudowie
wróci naturalna przezierność struktury
zęba.
W tak trudnych przypadkach, aby
zapobiec złamaniu korony zęba, czasami dzielę rekonstrukcję na dwa etapy.
W pierwszym odbudowuję ząb warstwowo z uwzględnieniem docelowego rozkładu kolorów (fot. 5, 6, 7), a następnie
po kilkunastu dniach po ustabilizowaniu się koloru, w drugim etapie modeluję powierzchnię licową. Taką procedurę stosuję tylko w ekstremalnych sytuacjach. Daje to nam możliwość ewentualnych korekt i poprawienia wyglądu
powierzchni licowej i „dopieszczenia”
detali. Najczęściej, tzn. w około 95%,
rekonstrukcje estetyczne są zabiegami
jednoetapowymi. Na przedstawionych
zdjęciach możemy ocenić, jak wyglądał
pacjent w momencie zgłoszenia i trzy
lata po wykonaniu zabiegu (fot. 8).

1

2

OPIS

DRUGIEGO
PRZYPADKU KLINICZNEGO
Młoda kobieta w dzieciństwie doznała
urazu, co spowodowało ubicie zębów
12, 11, 21 i konieczność ich dewitalizacji. Leczenie pourazowe miało miejsce
około 17 lat temu. Następnie podejmowano próby poprawy estetycznego wyglądu zębów materiałem kompozytowym. Pacjentka, mocno zdesperowana,
prosiła o wykonanie licówek porcelanowych lub koron (fot. 1, 2). Po zbadaniu
stwierdziłem, iż zęby, którymi mamy
się zająć, są w bardzo dobrej kondycji
i pomimo urazu oraz leczenia zdecydowana większość struktury części koronowej jest zachowana i zdrowa (fot. 3).
Przeanalizowałem stan pozostałych
zębów i stwierdziłem, że również nie
wymagają leczenia, gdyż są po prostu
zdrowe. Zaproponowałem pacjentce
leczenie minimalnie inwazyjne, czyli
rekonstrukcję zębów techniką warstwową i ich wybielenie. W związku z tym,
iż kluczowym aspektem determinującym możliwość wybielania wszystkich zębów były ciemne martwe zęby,
44
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Fot. 1. Stan, w jakim pacjentka
zgłosiła się do gabinetu
Fot. 2. Już przy niewielkim
uśmiechu widać, jak ciemne
są wszystkie zęby
7

8

Fot. 3. Zęby 12, 11, 21
są martwe, uraz wiele lat
temu. Widoczne nieestetyczne
rekonstrukcje w zębach
przednich
Fot. 4. Próbne wybielenie
wewnętrzne zęba 21 pokazuje,
że mamy szansę poprawić
jakość uśmiechu pacjentki
technikami ultrazachowawczymi
Fot. 5. W zbliżeniu widać, jak
równomiernie wybielił się ząb 21
Fot. 6. Po udanej próbie
z zębem 21 wybielono
wewnętrznie zęby 12, 11

9

10

Fot. 7. Równomierne wybielenie
zębów martwych i kontrast
z zębami żywymi pozwalają
rozpocząć wybielanie zębów
metodą tradycyjną
Fot. 8. Stan po wybieleniu
Fot. 9. 4 tygodnie po wybieleniu
efekt jest nadal stabilny.
W zębach 12, 11, 21 nadal
znajduje się wodorotlenek
wapnia
Fot. 10. Odbudowany ząb 11
Fot. 11. W powiększeniu
widoczny odtworzony brzeg
sieczny z charakteryzacjami

11

12

Fot. 12. Zaraz po zdjęciu
koferdamu zęby żywe
są jeszcze mocno odwodnione,
a wypełnienia wydają się być
ciemniejsze. Po 24 godzinach
kolor wypełnień i zębów
wyrówna się
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14
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Fot. 13. Kontrola po tygodniu
od wykonania rekonstrukcji
Fot. 14. Kolor zębów żywych
i martwych oraz zastosowanych
materiałów kompozytowych
są idealnie dopasowane
Fot. 15. Kontrola po 2 latach
od rekonstrukcji
Fot. 16. Nawet po 3 latach nadal
istnieje doskonała harmonia
kolorystyczna
Fot. 17. Refleksy świetlne
na powierzchni wypełnień
pokazują, jak idealna jest
gładkość użytego materiału
kompozytowego
Fot. 18. Idealna integracja
materiału kompozytowego
na połączeniu z zębem nawet
po 3 latach

postanowiłem zrobić próbę ich wybielenia. Zakończyła się ona prawdziwym
sukcesem (fot. 5). Otworzyło to nam
drogę do dalszego wybielenia zębów
martwych 12, 11 (fot. 6, 7). Następnie
zastosowaliśmy wybielanie zębów metodą kombinowaną, czyli wybielanie
w gabinecie oraz w celu utrwalenia
i podtrzymania efektu pacjentka dostała nakładki i żel wybielający do domu
(fot. 8, 9).
Po okresie stabilizacji koloru odbudowałem estetycznie zęby: najpierw
11 (fot. 10, 11), a następnie 12 i 21
(fot. 12). Kontrole na przestrzeni 4 lat
potwierdziły, iż nasz plan leczenia był
w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem.
Pacjentka ma dużo jaśniejszy uśmiech,
46

a zęby są dalej własne, bez ingerencji
protetycznej (fot. 13-18).

PODSUMOWANIE
Chciałbym jeszcze raz wspomnieć o ryzyku powstania resorpcji zewnętrznych
po niewłaściwie przeprowadzonym
wybielaniu wewnętrznym. Jeszcze raz
podkreślam, że to ryzyko naprawdę
istnieje.
Należy wewnętrznie wybielać zęby,
trzymając się ściśle protokołu tej procedury.
Powyższe przypadki potwierdzają
fakt, iż żyjemy w „cudownym świecie
materiałów kompozytowych”. Dobre
badanie wstępne, rozmowa z pacjentem, poznanie jego oczekiwań dają

nam możliwość wykorzystania wiedzy
i umiejętności w sposób często minimalnie inwazyjny. Co ciekawe, proszę
zwrócić uwagę na to, iż pacjenci prosili o zrobienie licówek lub koron porcelanowych w celu poprawy wyglądu,
a zrobiliśmy coś zupełnie innego. Często
na wykładach powtarzam, że to my, lekarze, decydujemy, jaką procedurę zastosować, a przedstawiając pacjentowi
plusy i minusy kilku rozwiązań, pomagamy im podjąć decyzję najlepszą w danej
sytuacji i zgodną z naszymi sugestiami.
Pacjent jest wtedy zadowolony, że bierze
udział w procesie planowania.

*Prywatna praktyka stomatologiczna
„Śmigiel s.c.” w Katowicach

