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lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel

Doraźna pomoc
w trudnych przypadkach
periodontologicznych
A

dhezja daje nam możliwość niesienia pomocy
pacjentom zgłaszającym się
do gabinetu w sytuacjach
dla nich krytycznych, gdy
jedynym spsobem leczenia
może być ekstrakcja.

Problem jest wówczas istotny, gdy występuje w strefie estetycznej. Najczęściej
dotyczy on urazów zębów oraz ekstrakcji
ze wskazań periodontologicznych. Wykorzystanie szyny z włókien szklanych
pozwala na doklejenie brakującego zęba
podczas jednej wizyty. Możemy w tym
celu wykorzystać ząb własny pacjenta
lub wykonany z materiału kompozytowego.

PRZYPADEK 1
Pacjent, lat 64, zgłosił się do gabinetu
z powodu bólu rozchwianego zęba 41.
Dolegliwości powodowały strach pacjenta przed utratą zęba, zaś występowały głównie podczas jedzenia (fot. 1, 2).
W badaniu zewnątrzustnym stwierdzono trzeci stopień rozchwiania, kamień
nazębny i niedostateczną higienę. Braki
zębów w odcinku bocznym i widoczne
starcia świadczyły o znacznym przeciążeniu zębów siecznych, co dodatkowo
przyczyniło się do utraty zęba 41. Wskazane problemy omówiono z pacjentem,
zaplanowano leczenie mające na celu
poprawę higieny i odtworzenie braków.
W ramach doraźnego, ale długoterminowego leczenia postanowiono dokleić
ząb 41 jako przęsło do pozostałych zębów. Wykorzystano do tego celu taśmę
z włókien szklanych, równocześnie szynując pozostałe zęby, które oczyszczono
z kamienia i osadów.
W znieczuleniu nasiękowym usunięto ząb 41 (fot. 3), wyłyżeczkowano
zębodół, usuwając zmiany ziarninowe,
do zębodołu założono gąbkę kolagenową. Usunięty ząb oczyszczono, wiertłem
z nasypem diamentowym odcięto korzeń
i usunięto przykoronkową część miazgi,
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zaś od strony językowej utworzono poziomy rowek (fot. 4, 5). Ząb wytrawiono
(fot. 6). Wnętrze, wycięty rowek i powierzchnie styczne (miejsca, gdzie była
odsłonięta zębina) posmarowano primerem z systemu łączącego Opti Bond FL,
następnie na powierzchnie wytrawione
zaaplikowano bond i naświetlano przez
20 sekund lampą halogenową. Wnętrze
zęba wypełniono warstwowo materiałem
kompozytowym typu flow, każdą warstwę naświetlając lampą polimeryzacyjną. Materiałem kompozytowym, służącym do odbudowy, ukształtowano część
przydziąsłową zęba, nadając jej kształt
jajka (fot. 7). Ząb dopasowano do zębów
sąsiednich. Mając na uwadze późniejszy, poekstrakcyjny zanik kości i dziąsła,
dostawiony ząb został na ok. 1,5 mm zagłębiony w zębodole. Bardzo dokładnie
wypolerowano część dodziąsłową.
Po założeniu koferdamu (fot. 8), docięto odpowiednią długość taśmy z włókien
szklanych Ever Stick Perio. Zdecydowano zszynować zęby pacjenta, mocując
szynę od zęba 33 do 43. Szkliwo wytrawiano (fot. 9), powierzchnię zębiny
pokryto primerem, następnie bondem
systemu Opti Bond zgodnie z instrukcją producenta. Powierzchnię językową
zębów 43 i 42 pokryto płynnym materiałem kompozytowym, przyłożono taśmę i przy użyciu odpowiedniej szpatułki (Stick Stepper), blokującej dopływ
światła do zęba 42, naświetlono taśmę
w obszarze zęba 43 (fot. 10). Dzięki temu
pozostała część taśmy Ever Stick Perio
pozostała plastyczna. Rowek utworzony
wcześniej w zębie 41 wypełniono materiałem kompozytowym. Zanurzono
w nim taśmę z włókien szklanych, jedno-

ESTET YCZNA

fot. autor

S TOMATOLOGIA

1-2/2011

Przypadek 1
1

2

3

4

5

6

7

8

1 Stan przed leczeniem 2 Znaczna ruchomość zęba 3 Usunięty ząb 41 4 Wycięty rowek od strony językowej 5 Opracowana komora zęba 6 Wytrawianie zęba
7 Ukształtowana część dodziąsłowa zęba 41 8 Założony koferdam

27

S TOMATOLOGIA

T

ESTET YCZNA

Przypadek 1
9

10

W Ó J

P

R Z E G L Ą D

S

T O M A T O L O G I C Z N Y

cześnie ustawiając ząb w odpowiedniej
pozycji, naświetlono.
Pozostałe zęby pokryto kompozytem
typu flow. Ważne jest, aby warstwa kompozytu flow nałożona na powierzchnię
językową zębów pozostała niespolimeryzowana, taśma powinna być dociśnięta do zębów i nasączona kompozytem.
Wykorzystując wspomnianą szpatułkę,
naświetlano taśmę ząb za zębem. Ponieważ możemy kontrolować szynę, jej
ułożenie powinno dokładnie przylegać
do powierzchni zęba (fot. 11, 12). Powstałe zagłębienia (fot. 13) wypełniono materiałem kompozytowym typu flow. Taśmę
na całej powierzchni pokryto materiałem
kompozytowym i wypolerowano (fot. 14).
Usunięto koferdam (fot. 15). Nauczono
pacjenta, jak posługiwać się nicią Super
Floss Oral B, termin kontroli wyznaczono za 3 tygodnie (fot. 16).

PRZYPADEK 2
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9 Wytrawianie zębów pacjenta 10 Wykorzystanie szpatułki Stick Stepper 11 12 Stan po umocowaniu szyny
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Pacjent, lat 73, zgłosił się do gabinetu
z powodu obawy przed utratą rozchwianego zęba 41 (fot. 1, 2, s. 30). Kilka lat
wcześniej stracił ząb 31.
Pacjenta znieczulono nasiękowo, usunięto kamień i osady, wypiaskowano
zęby piaskarką profilaktyczną i wypolerowano. Ząb 31 usunięto, zębodół wyłyżeczkowano. Do zębodołu założono gąbkę kolagenową. Odcięto korzeń (fot. 3,
s. 30) i po usunięciu miazgi z komory
wypełniono wnętrze zęba płynnym materiałem kompozytowym, formując odpowiedni kształt części dodziąsłowej (fot. 4,
s. 30). Wycięto rowek od strony językowej
– miejsce na szynę z włókna szklanego.
W osłonie koferdamu doklejono ząb przy
użyciu szyny Ever Stick (fot. 5, 6, s. 30).
Także w tym przypadku zdecydowano
równocześnie zszynować siekacze, łącząc je z kłami (fot. 7, 8, s. 30).
Takie rozwiązanie jest niewątpliwie
postępowaniem tymczasowym, ale długoterminowym. Należy zwrócić uwagę
pacjenta na przyczynę powstania choroby. Istotne jest poinstruowanie go, jak
powinien oczyszczać zęby w tym miejscu, ponieważ szyna znacznie to utrudnia. Należy też zadbać o to, by materiał
kompozytowy, którym pokrywamy szynę od strony językowej, był dobrze wypolerowany, a jej kształt nie utrudniał
oczyszczania zębów.
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13 Wypełnienie wgłębień płynnym kompozytem 14 Wypolerowany kompozyt 15 Stan bezpośrednio po zdjęciu koferdamu 16 Kontrola po 3 tygodniach
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2 Stan przed leczeniem 3 Usunięty ząb 4 Ukształtowana część dodziąsłowa 5 Założony koferdam 6 Stan po umocowaniu szyny 7
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8 Stan po zdjęciu kofer-

