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Od szczegółu do ogółu
także wyciski do przygotowania modeli 
diagnostycznych (fot. 6, 7, 8) i symulacji 
zmiany kształtu zębów poprzez wymo-
delowanie licówek z wosku (fot. 9, 10, 
11, 12, 13, 14, s. 35).

Planowanie leczenia 
Analizując modele i zdjęcia, doszedłem 
do wniosku, że oczywiście pomysł za-
stosowania pełnej ceramiki jest jak naj-
bardziej uzasadniony, ale do leczenia 
należy podejść bardziej kompleksowo. 
Stwierdziłem dużą różnicę w wysokości 
szyjek zębów, co w przypadku leczenia 
estetycznego ma kluczowe znaczenie, 
gdyż aby mówić o idealnym uśmiechu, 
musimy pamiętać o potrzebie osiągnię-
cia harmonii w estetyce „biało-różowej”, 
czyli zębowo-dziąsłowej (fot. 3b, 4a, 4b). 
Musimy pamiętać, że to poziom girlandy 
dziąsłowej w znacznym stopniu determi-
nuje długość i kształt przyszłych uzupeł-
nień ceramicznych.

Zaplanowaliśmy higienizację, wybiela-
nie zębów, leczenie ubytków próchnico-
wych, wymianę mostów na nowe w łuku 
górnym, wykonanie pełnoceramicznych 
koron typu ¾ na zęby 11, 12, 21, 22, 23, 
wykonanie implantu w okolicy brakują-
cego zęba 36 oraz nakładów pełnocera-
micznych na patologicznie starte zęby 
dolne. Stosowanie uzupełnień pełnoce-
ramicznych, takich jak licówki, inlaye, 
onlaye, jest dzięki zastosowaniu technik 
adhezyjnych metodą z wyboru w obec-
nych czasach.

Leczenie 
Po higienizacji i wybieleniu zębów wy-
konano mock-up (fot. 16, s. 35) na pod-
stawie modelu wax-up (fot. 9, 10, 11, 12, 
13, 14, s. 35). Dzięki takiej metodzie po-
stępowania pacjent może zobaczyć i oce-
nić na bardzo wczesnym etapie, w za-
sadzie bez dotykania wiertłem zębów, 
jaki można uzyskać efekt kosmetyczny. 

Wiele już powiedziano i wiele napisa-
no artykułów oraz książek na temat 
zasad estetyki w stomatologii. Wiemy, 
że powinniśmy się trzymać tzw. „zło-
tych proporcji” w kreowaniu idealnego 
uśmiechu. Wiemy o liniach symetrii pio-
nowych i poziomych twarzy, płaszczy-
znach i artykulacji. W związku z tym, 
iż ta wiedza jest ogólnie dostępna w wie-
lu publikacjach, postanowiłem skupić 
się na praktycznym zastosowaniu wspo-
mnianych zasad w naszej codziennej 
pracy i na podstawie opisanych przypad-
ków w tym i kolejnych numerach maga-
zynu chciałbym przedstawić, na co nale-
ży zwrócić uwagę, aby leczenie zostało 
wykonane zgodnie z wiedzą i sztuką 
lekarską oraz zasadami estetyki.

PRZYPADEK I 
Do gabinetu zgłosiła się elegancka kobie-
ta z prośbą o pomoc w poprawieniu swo-
jego uśmiechu. Po konsultacji i poznaniu 
historii dotychczasowego leczenia wyko-
nałem serię zewnątrz- i wewnątrzustnych 
zdjęć, aby lepiej poznać sytuację i ocenić 
możliwości, a później przygotować plan 
leczenia (fot. 1, 2, 3, 4, 5). Analiza stanu 
zębów na ekranie monitora daje zupełnie 
inne spojrzenie na zastaną sytuację oraz 
jest doskonałym narzędziem i sposobem 
dobrej komunikacji z pacjentem. 

Wysłuchałem cierpliwie informacji 
na temat oczekiwań i poznałem odczu-
cia pacjentki. Słyszała gdzieś, że ideal-
nym rozwiązaniem, by szybko poprawić 
uśmiech, są licówki porcelanowe. Tak 
jak w większości takich przypadków to, 
co z pozoru wydaje się proste, okazuje 
się „nieco” bardziej skomplikowane. 

Już podczas wstępnego badania moż-
na dostrzec, że podstawowym proble-
mem są zbyt krótkie wskutek starcia 
zęby (fot. 3b), nie mówiąc o dużej ilo-
ści osadów i ubytkach próchnicowych. 
Na wizycie konsultacyjnej pobraliśmy 

lek. stom. Tomasz Śmigiel

Fot. 1. Zdjęcie zewnątrzustne przedstawiające 
widok lekko rozchylonych ust; Fot. 2. Zdjęcie ze-
wnątrzustne przedstawiające widok ust mocniej 
otwartych; Fot. 3. Zdjęcie zewnątrzustne przed-
stawiające widok pojawiającego się uśmiechu

Artykuł przedstawia 
przypadek kliniczny 

leczenia zgodnego z wie-
dzą, sztuką lekarską 
i zasadami estetyki.
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Fot. 3a. Zdjęcie zewnątrzustne przedstawiające widok prawie pełnego uśmie-
chu; Fot. 3b. Analiza linii długości siekaczy do linii długości kłów. Zęby przed-
nie są za krótkie; Fot. 4. Zdjęcie wewnątrzustne przedstawiające widok zębów 
w pełnym zgryzie nawykowym; Fot. 4a. Analiza poziomu szyjek i długości koron 
klinicznych zębów w łuku górnym; Fot. 4b. Analiza strzałkowa girlandy dziąsłowej; 

Fot. 5. Widok na wzajemną relację zębów siecznych górnych i dolnych w całko-
witym kontakcie nawykowym; Fot. 6. Modele diagnostyczne, już na tym etapie 
wykonujemy model z twardego gipsu kl. IV; Fot. 7. Model zębów w łuku górnym, 
widok powierzchni żującej
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Po wcześniejszej analizie poziomu ko-
ści przy zębach przednich okazało się 
możliwe wykonanie elektromomii a nie 
gingiwektomii i w znieczuleniu nasięko-
wym, tak więc używając elektrotomu, 
wykonano zabieg delikatnej korekty 
girlandy dziąsłowej w celu uzyskania 
harmonii przebiegu linii szyjek zębów 
przednich (fot. 17).

Po kilkutygodniowym okresie goje-
nia (fot. 18) wykonano wycisk do mo-
stów, a potem koron pełnoceramicz-
nych w łuku górnym (fot. 19, 20, 21, 22, 
23, 24). Analiza na modelu wykonanej 
pracy była zadowalająca. Po usunięciu 
koron tymczasowych pacjentce przymie-
rzono nowe korony (fot. 25). Pierwsze 
wrażenia były całkiem pozytywne, ale 
po kilku minutach i kilku uśmiechach 
stwierdziliśmy wspólnie, że „coś” jest 
nie tak. Wprawdzie korony pasowały 
idealnie do stopnia preparacji i były 
pięknie wymodelowane, jednak dziw-
nie podpierały wargę, a symetria pomię-
dzy 11 i 21 była przekrzywiona (fot. 26, 
27, 28, s. 37). Pacjentka miała poczucie, 
że zęby są za duże i zbyt wystające. Oczy-
wiście można by spróbować polemizo-
wać, ale w naszym gabinecie jedną z naj-
ważniejszych rzeczy, które bierzemy pod 
uwagę, są odczucia pacjenta. W trakcie 
dalszej analizy stwierdziliśmy ponadto, 
że istnieje dysproporcja zgryzowa po-
między tym, co widzieliśmy na modelu 
i w ustach (fot. 30, 31, 32, s. 37). 

Postanowiłem odesłać korony do ko-
rekty. W laboratorium protetycznym 
okazało się, że korekta nie jest możliwa 
ze względu na technikę wykonania ko-
ron. Podjęliśmy w związku z tym decyzję 
o wykonaniu koron jeszcze raz. Należy 
zastanowić się oczywiście, skąd mógł 
się wziąć taki błąd. Przyczyn mogło być 
wiele: między innymi źle ustalony zgryz, 
niewłaściwie wykonany wycisk górny 
lub dolny, źle osadzone modele w ar-
tykulatorze, ale także to, że pacjentka 
mogła przesunąć żuchwę w trakcie re-
jestracji zgryzu, gdyż nie miała wtedy 
„swoich nawykowych podparć”, bo zęby 
były opracowane, a korony tymczasowe 
zdjęte i oczywiście zastosowano znie-
czulenie. 

Przyczyn mogło być oczywiście wię-
cej, ale te wymienione pokazują, jak bar-
dzo musimy być uważni w naszej pracy. 

Fot. 8. Model zębów w łuku dolnym, widok powierzchni żującej; Fot. 9. Modelowanie sugerowanego 
kształtu i proporcji zębów w górnym łuku; Fot. 10. Modelowanie sugerowanego kształtu powierzchni żującej; 
Fot. 11. Modelowanie sugerowanego kształtu zębów w odcinku przednim; Fot. 12. Modelowanie diagnostycz-
ne, widok strona lewa; Fot. 13. Modelowanie diagnostyczne, widok strona prawa; Fot. 14. Porównanie kształtu 
zębów w łuku górnym przed i po modelowaniu diagnostycznym; Fot. 15. Zdjęcie zewnątrzustne przedstawia-
jące widok prawie pełnego uśmiechu przed próbą modelowania; Fot. 16. Wykonany mock-up na podsta-
wie modelowania diagnostycznego i indywidualnej matrycy silikonowej (bez użycia obróbki mechanicznej 
i systemu łączącego); Fot. 17. Wykonanie pierwszej korony tymczasowej na podstawie indywidualnej matrycy 
silikonowej i korekta kształtu girlandy dziąsłowej elektrotomem
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Fot. 18. Widok girlandy dziąsłowej po korekcie i kilku tygodniach gojenia; 
Fot. 19. Pierwsze korony pełnoceramiczne na modelu; Fot. 20. Nowe korony i most 
17-14 z użyciem różowej ceramiki w celu pozornego skrócenia długości zębów 
w odcinku bocznym, na modelu strona prawa; Fot. 21. Nowe korony i most 26-24; 
Fot. 22. Naturalnie wymodelowana mikro- i makrostruktura powierzchni koron 

pełnoceramicznych decyduje o naturalnym wyglądzie koron; Fot. 23. Pełnocera-
miczne korony na siekacze górne, widok od strony wargowej; Fot. 24. Pełnocera-
miczne korony na siekacze górne, widok od strony powierzchni do cementowania; 
Fot. 25. Pierwsza próba koron i mostów 
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Fot. 26. Ewidentnie za długie i za duże korony 13,12. Przechylona symetria; Fot. 27. Próba, za bardzo wystają-
ce zęby przednie; Fot. 28. Korony za mocno wypychają wargę; Fot. 29. Grupa siekaczy jest nieproporcjonalna, 
przechylona symetria, siekacze krótsze od kłów; Fot. 30. Brak kontaktu pomiędzy siekaczami; Fot. 31. Analiza 
relacji na modelu wykonanych koron z zębami dolnymi; Fot. 32. Widok relacji góra-dół w nawykowym zgryzie 
pacjentki; Fot. 33. Ceramika w stanie „surowym”, czyli bez ostatecznej glazury; Fot. 34. Korony 3 miesiące 
po ostatecznym zacementowaniu. Wyrównana linia szyjek zębów przednich powoduje harmonijny kształt i dłu-
gość zębów; Fot. 35. Analiza kreskowa długości wyrównanych szyjek zębów przednich; 

Do drugiej próby otrzymałem ceramikę 
w stanie „surowym”, czyli bez ostatecz-
nej glazury (fot. 33). Próba przebiegła 
pozytywnie pod względem precyzji pa-
sowania i odczuć estetycznych moich 
oraz pacjentki. Ponownie wysłaliśmy 
korony do laboratorium w celu nałoże-
nia glazury. 

Po ostatecznym adhezyjnym zacemen-
towaniu koron i mostów dokonaliśmy 
analizy kształtu girlandy dziąsłowej 
i uśmiechu (fot. 34, 35). Na zdjęciach 
widzimy znaczną poprawę w stosunku 
do sytuacji wyjściowej (fot. 38, 39). O ja-
kości wykonanej pracy zawsze świad-
czy niezmienność uzyskanego efektu 
w czasie oraz niezmienne zadowolenie 
pacjenta (fot. 40, 41). 

Zaraz po zakończeniu leczenia zę-
bów w łuku górnym można było zająć 
się wykonaniem wspomnianych w pla-
nie leczenia nakładów porcelanowych 
na startych zębach dolnych. Dopiero 
w tym momencie możliwe było zrobie-
nie rekonstrukcji z zachowaniem zasad 
artykulacji i okluzji. Dzięki adhezji jest 
to obecnie procedura z wyboru w naszej 
praktyce, gdyż nie trzeba robić koron 
porcelanowych, które wymagają dużo 
bardziej radykalnej preparacji i dalsze-
go usuwania zdrowych tkanek zęba 
(fot. 42, 43).

Podsumowanie 
Muszę przyznać, iż pacjentka była osobą 
bardzo wymagającą, o jasno sprecyzowa-
nych potrzebach i odczuciach. Dlatego 
też wszystkie etapy planowania i wizyta 
pacjentki w laboratorium, a zwłaszcza 
spotkanie z technikiem wykonującym 
tę pracę protetyczną zakończyły się suk-
cesem. Tak jak wspomniałem wcześniej, 
ważnym aspektem naszej pracy powinno 
być szanowanie zdania i odczuć pacjen-
ta, a o klasie laboratorium protetyczne-
go, z którym pracujemy, świadczą roz-
wiązania takich sytuacji (na szczęście 
sporadycznych), w których nie wszystko 
idzie „gładko”. Współpraca z technikiem 
to proces dynamiczny, który podlega 
stałej ewolucji i powinien opierać się 
na wzajemnej nauce i szacunku. 

Praca wykonana we współpracy z Labo-
ratorium Protetycznym Inter-Dent z War-
szawy
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Fot. 36. Uśmiech subtelny 12 miesięcy po zakończeniu leczenia; Fot. 37. Re-
fleksy świetlne powodują, iż zęby dzięki swej mikrostrukturze wyglądają bardzo 
naturalnie; Fot. 38. Analiza linii długości siekaczy do linii długości kłów. Ewidentnie 
zęby przednie są za krótkie; Fot. 39. Analiza zmiany długości brzegów siecz-
nych w stosunku do sytuacji wyjściowej fot. 38; Fot. 40. 18 miesięcy po za-

kończeniu leczenia; Fot. 41. Dzięki precyzji i dbałości o przyzębie widoczne 
brodawki dziąsłowe wypełniające przestrzenie międzyzębowe po 24 miesiącach 
od zakończenia leczenia; Fot. 42. Przygotowane na modelu overlaye na zęby 
dolne zgodnie z zasadami estetyki i artykulacji; Fot. 43. Nakłady ceramiczne 
12 miesięcy po zacementowaniu
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