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Fot. 1. Widok nieestetycznego uśmiechu. Zęby krótkie, ciemny kolor zębów; Fot. 2. Starcie zębów – zbliżenie

lek. stom. Tomasz Śmigiel*

Cudowny świat
materiałów kompozytowych
P

rezentujemy Państwu
pierwszą część
cyklu „Praktyczny
poradnik stomatologa”.
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Mamy ogromne szczęście, pracując w czasach, można nawet powiedzieć w epoce
adhezji. Wypełnienia estetyczne wykonujemy z zaawansowanych technologicznie, światłoutwardzalnych materiałów
kompozytowych. Obecnie możemy je stosować zarówno w odcinku przednim, jak
i w bocznym. Najlepsze efekty uzyskujemy, stosując tak zwaną warstwową
technikę nakładania kompozytu, gdzie
oddzielnie tworzymy wewnętrzne struktury zęba/zębinę i pokrywamy warstwą
sztucznego szkliwa o odpowiedniej przezierności. Stosując technikę warstwową,
redukujemy do minimum (w zależności
od liczby oraz wielkości zastosowanych
warstw) skurcz polimeryzacyjny, który
nadal jest jedną z największych wad materiałów kompozytowych. Dzięki nim
możemy odtwarzać estetyczne cechy
naturalnych zębów, takie jak plamki, pęknięcia, przezierności. Wszystko po to, aby
upodobnić wypełnienie do zęba naturalnego. Ważna jest precyzja, rodzaj użytego
materiału oraz niewątpliwie doświadczenie lekarza.
Wskazania do stosowania materiałów
kompozytowych są coraz szersze: ubytki
próchnicowe, urazowe zniszczenie zę-

bów, odbudowa po leczeniu endodontycznym, diastemy, wrodzone wady
i przebarwienia, korekta kształtu i położenia zębów.
Przeciwwskazań jest coraz mniej. Należy jednak ostrożnie podchodzić do zastosowania materiałów kompozytowych jako
ostatecznej odbudowy w rozległym zniszczeniu tkanek zęba, ubytkach sięgających
głęboko poddziąsłowo, gdzie wątpliwe jest
zachowanie odpowiednich warunków dla
techniki adhezyjnej. Wskazane jest wtedy wykonanie ekstruzji ortodontycznej
lub chirurgicznego wydłużenia korony
klinicznej, aby ubytek z poddziąsłowego
stał się dodziąsłowy, co umożliwia zastosowanie techniki adhezyjnej. W przypadkach dużych destrukcji twardych
tkanek zęba zdecydowanie wskazane jest
wykonanie nakładu ceramicznego typu
inlay/onlay lub korony porcelanowej.
To, co bardzo lubię w materiałach
kompozytowych, to możliwość tymczasowego przemodelowania zębów,
aby wizualizować np. zmianę kształtu,
przedłużenie brzegu siecznego, by pacjent mógł zobaczyć w przybliżeniu,
jaki efekt możemy uzyskać. W sytuacji
gdy zęby w odcinku przednim są bardzo
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Fot. 3. Model; Fot. 4. Wax up; Fot. 5. Matryca silikonowa na modelu; Fot. 6. Matryca silikonowa w ustach; Fot. 7. Odbudowa tymczasowa w ustach na matrycy
bez systemu łączącego; Fot. 8. Odbudowa tymczasowa w ustach, aby pokazać
pacjentowi, co możemy uzyskać ostatecznie i by sprawdzić długość i kształt zę-
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bów, jakie odbudujemy; Fot. 9. Zdjęty fragment odbudowy tymczasowej brzegów
siecznych; Fot. 10. Stosujemy taką technikę, jeżeli pacjent nie jest pewien, czy
efekt będzie dobry. Możemy pokazać sytuację kontrastową, tzn. połowa wydłużona, a druga to sytuacja wyjściowa
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Fot. 11. Przygotowana matryca stosowana w precyzyjnej technice warstwowej;
Fot. 12. Odbudowana warstwa szkliwna od strony podniebiennej; Fot. 13. Kolejne
warstwy zębinowe i charakteryzacje; Fot. 14. Kształtowanie powierzchni rekonstrukcji przy pomocy specjalistycznych nakładaczy silikonowych; Fot. 15. Po zdjęciu koferdamu, przed polerowaniem; Fot. 16. Po wypolerowaniu; Fot. 17. Po ostatecznym
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wypolerowaniu widoczne cechy charakterystyczne naturalnego brzegu siecznego
zębów, tzn. przezierność, „opalescencja” oraz harmonia kształtu siekaczy górnych
w stosunku do wargi dolnej; Fot. 18. Odtworzony piękny uśmiech dzięki zastosowaniu techniki warstwowej. W porównaniu do stanu sprzed zabiegu (fot. 1), uśmiech
stał się młodzieńczy, gdyż dłuższe zęby charakterystyczne są dla ludzi młodych
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zniszczone lub gdy chcemy mocno zmienić ich kształt, pobieramy wyciski, aby
w laboratorium protetycznym przygotować model zębów, na którym technik wykona modelowanie przyszłego kształtu
zębów z wosku. Na podstawie modelu
przygotowujemy matrycę silikonową,
która będzie szablonem do precyzyjnej
odbudowy zębów w ustach.

WYPEŁNIENIA ESTETYCZNE:
POSTĘPOWANIE KLINICZNE
W prezentowanym przypadku i w wielu
podobnych, np. zmiany położenia zęba,
zamykania diastem, stosowanie znieczuleń nie jest konieczne, bo preparacja jest
minimalna lub wręcz niepotrzebna. Podstawa to doskonała komunikacja z pacjentem. Musimy pamiętać, iż ludzie nie
zdają sobie sprawy, jak będą wyglądać
po np. nieznacznym wydłużeniu zębów.
Pacjentka, którą opisuję, chciała „coś”
zmienić w swoim uśmiechu, lecz bała się
licówek (fot. 1, 2). Postanowiłem więc
zobrazować, jaki uzyskamy efekt, tłumacząc, że to jest tylko próba i tak naprawdę
do niczego nie zobowiązuje. To znaczy,

że po wykonaniu próby możemy zrezygnować z wykonania rekonstrukcji bez
szkody dla zębów. Dlatego wykonaliśmy
modele diagnostyczne oraz wax up w laboratorium (fot. 3, 4). Następnie przygotowaliśmy matrycę silikonową (fot. 5) i bez
stosowania systemu łączącego tymczasowo wydłużyłem brzegi sieczne (fot. 7, 8).
Pacjentka zobaczyła proponowany efekt
w lustrze, ale w związku z tym, że ciągle
nie była pewna, zdjąłem dobudowany
„kompozytowy brzeg sieczny” (fot. 9) i ponownie podałem lustro (fot. 10). Wówczas
pozbyła się obaw i wątpliwości. Warto
dodać, iż nawet minimalne wydłużenie
brzegów siecznych (o około 1 mm) daje
tak radykalną zmianę uśmiechu.
Następnie w osłonie z koferdamu
na podstawie matrycy silikonowej
(fot. 11) nakładamy kolejne warstwy
materiału kompozytowego, rozpoczynając od szkliwa na stronie podniebiennej
(fot. 12). Warstwa po warstwie nakładamy kolejne porcje, tworząc stratyfikacje,
aby upodobnić odbudowę do zębów naturalnych. Kształtujemy przezierności,
opalescencje, można użyć pędzelków
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i farbek w celu nadania indywidualnych
cech rekonstrukcji (fot. 13, 14). Całość
odbudowy zamknięta jest szkliwnym
materiałem kompozytowym. Dzięki tej
technice uzyskujemy wrażenie trójwymiarowości, a co za tym idzie praktycznie
naśladujemy naturę (fot. 15-18).
Trwałość wypełnień wykonanych z materiałów kompozytowych jest określana
na poziomie 3-7 lat. Po tym czasie może
pojawić się konieczność wymiany tych
wypełnień ze względu na zmieniające się
z upływem czasu: gładkość, połysk, kolor,
i kształt, co wynika ze struktury materiału
kompozytowego, który w dużym uproszczeniu jest tworzywem zbliżonym swoimi
cechami do plastiku. Elastyczność materiałów kompozytowych podobna jest
do zębiny. Twardość, a co za tym idzie
odporność na ścieranie jest mniejsza
niż szkliwa naturalnego, ale naukowcy
stale pracują nad udoskonaleniem tych
materiałów i wszystko wskazuje na to,
że im się to uda.

*Prywatna praktyka stomatologiczna „Śmigiel”
w Katowicach
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