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Technika BEGO CAD/CAM

Czy poznałeś jakość prac
wykonanych w technologii
BEGO CAD/CAM?
Oferujemy indywidualne podbudowy do uznanych systemów implantologicznych, takich jak:
| BIOMET 3i | NOBEL | STRAUMANN | BEGO | FRIADENT | ZIMMER | ASTRA | CAMLOG |
•
•
•
•
•

jednoczęściowe i dwuczęściowe łączniki indywidualne w tej samej cenie!
śruba techniczna i kliniczna w komplecie
różne materiały (cyrkon, tytan, stopy chromowo-kobaltowe)
dodatkowo oferujemy korony, mosty oraz belki przykręcane do implantów
gwarancja 5 lat na podbudowę

Razem do sukcesu

Przedstawiciel BEGO w Polsce:
DENON DENTAL Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49 | 05-520 Konstancin-Jeziorna
telefon + 48 22 717 58 70 | denon@dental.pl
www.dental.pl | www.dentalshop.pl

Od wydawcy

Drodzy Czytelnicy!

Szanowni Państwo!
_Kiedy w latach 80. ubiegłego wieku oglądałem program „SONDA” prowadzony przez
wspaniałych redaktorów i pasjonatów techniki – panów Kurka i Kamińskiego, jeden z odcinków dotyczył ultranowoczesnej techniki transmisji obrazu za pomocą satelit. Mieliśmy wtedy
w Polsce tylko 2 programy telewizyjne. Redaktorzy pokazywali przypuszczalną przyszłość telewizji, gdzie odbiornikiem sygnału była antena w kształcie talerza. Podsumowaniem programu
były słowa: „Technologia ta, chociaż bardzo droga jest bardzo obiecująca. Życzmy sobie, aby
kiedyś trafiła pod strzechy…”. Dziś telewizja satelitarna jest wszędzie i nikogo nie dziwi. Co
więcej, nikt się nad jej fenomenem nawet nie zastanawia. Po prostu jest!
Kiedy na początku lat 90. ubiegłego wieku odbywałem staż w niemieckiej klinice dentystycznej w Kolonii zobaczyłem, że niektórzy lekarze utwardzają wypełnienia kompozytowe
jakimś magicznym błękitnym światłem. Przywiozłem taką lampę do Polski, ale tu nie było takich materiałów… Dzisiaj mało kto pamięta, że mogło być kiedyś inaczej. Lampy halogenowe,
diodowe, laserowe, plazmowe są normą.
Kiedy na początku lat 2000. pojawiły się cyfrowe aparaty fotograficzne, nikt nie wróżył im
przyszłości. Klisza była niepokonana. Przecież zdjęcia musiały być na papierze!!! Największe
ówczesne autorytety fotografii zapewniały, że cyfrowe zdjęcia NIGDY nie pobiją swoją jakością zdjęć analogowych. Kto z Was ma dzisiaj aparat fotograficzny na kliszę? Czy ktoś wyobraża sobie stomatologię bez radiowizjografii?
To, co dzieje się we współczesnej stomatologii to nie ewolucja… to REWOLUCJA!!!
Woody Allen powiedział kiedyś ważne zdanie na temat odnoszenia sukcesu w różnych działaniach: „80% sukcesu to UCZESTNICTWO”. Tylko od Ciebie zależy, czy weźmiesz udział
w REWOLUCJI!
W kwartalniku CAD/CAM przedstawiać będziemy najnowsze osiągnięcia technologiczne, informatyczne i materiałowe tworzone w służbie implantologii, radiologii i protetyki.
Będziemy pokazywać, jak technologia może być i jest używana w stomatologii. Będziemy
platformą łączącą Laboratorium Techniki Dentystycznej z Kliniką. Pokażemy sukcesy i porażki, aby ułatwić nam wszystkim osiąganie sukcesów.
Zapraszam do ciekawej lektury!

(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

Możliwości CAD/CAM _ Diagnostyka i planowanie

Tomografia komputerowa
i możliwości CAD/CAM
w planowaniu i leczeniu
trudnych przypadków
Autor_Tomasz Śmigiel

_Czasami trafiają do nas zdesperowani
pacjenci oczekujący całkowitej rehabilitacji
estetyczno-funkcjonalnej. Najważniejszą rolą
lekarza jest dobre zdiagnozowanie, zaplanowanie i wykonanie leczenia. Trudnym aspektem w komunikacji z pacjentem jest też fakt,
że pacjent chce, by wszystko zostało zrobione
jak najszybciej. Ważne jest wówczas, aby nie
ulegać presji i umieć, występując z pozycji
autorytetu, uświadomić pacjentowi, że wieloletnich zaniedbań nie można wyleczyć w kilka dni.
Obecnie mamy szczęcie pracować w czasach, kiedy w diagnozowaniu i obrazowaniu
problemów mamy możliwość wykorzystania
wielu urządzeń, które pomagają także w komunikacji z pacjentem: pantomografii (OPG),
tomografii komputerowej (CBCT), planowania wirtualnego i wykonania elementów prac
protetycznych w systemach skanerów i wycinarek (CAD/CAM).
Pacjent w wieku 52 lat zgłosił się do
naszego gabinetu w 2008 r. W ramach konsultacji wykonano zdjęcia zewnątrz- i wewnątrzustne aparatem cyfrowym oraz OPG.
Diagnozując pacjenta, stwierdzono znaczne
zaniki kostne w miejscu braku zębów i wokół uzębienia resztkowego. Stwierdzono, że
obecnie funkcjonujące uzupełnienia protetyczne są w bardzo złym stanie, mają ponad
7 lat i są wykonane w niewłaściwym układzie
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zgryzowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o równoległość do linii źrenicznej. Ponieważ pacjent wyraźnie komunikował niechęć do uzupełnień ruchomych, w obecnych warunkach
anatomicznych możliwe było jedynie leczenie
implantologiczne. W związku z tym skierowano pacjenta na badanie tomografii komputerowej. Wykonane klasyczne badanie TK
pokazało wyraźnie, że zęby resztkowe mają
bardzo słabe zakotwiczenie kostne, a ich wykorzystanie nawet do wykonania teleskopów
jest bardzo wątpliwe. Na podstawie rozmów
z pacjentem i faktu, że głównym zgłaszanym
problemem była ruszająca się proteza dolna
oraz po analizie badania TK powstał następujący plan leczenia:
1. Sanacja jamy ustnej, wykonanie tymczasowej całkowitej protezy górnej we właściwym zgryzie.
2. Implantacja żuchwy z natychmiastowym
obciążeniem funkcjonalnym w systemie
Ankylos Syncone.
3. Obustronny zabieg sinus lift oraz implantacja szczęki po wykonaniu nowego badania TK z szablonem z ustawionymi zębami
z siarczanem baru, aby uzyskać widok zębów na TK i zaplanować przestrzenne rozmieszczenie implantów. Wykonanie mostu
przykręcanego do implantów.
4. Implantacja żuchwy – 2 dodatkowe implanty w pozycji 36 i 46, aby docelowo zamienić
protezę teleskopową na most przykręcany
do implantów.
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Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 7

Ryc. 10

Ryc. 6

Ryc. 5

Ryc. 8

Ryc. 9

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc.1_Zdjęcie uśmiechu pacjenta pokazuje wyraźnie skrzywioną płaszczyznę zgryzową.
Ryc. 2_Zdjęcie wykonane wewnątrzustnie z założonymi protezami w szczęce i żuchwie.
Ryc. 3_Po zdjęciu protez widoczny jest znaczny stan zapalny przyzębia, niewłaściwa higiena i zaniki dziąseł wokół zębów.
Ryc. 4_OPG – wstępna diagnostyka radiologiczna. Pomimo, że jest to obraz 2D, widoczne są znaczne zaniki kostne i brak stabilności
uzębienia resztkowego.
Ryc. 5_Tomografia komputerowa – trójwymiarowe obrazowanie w celu lepszej komunikacji z pacjentem, dzięki temu pacjent łatwiej rozumie
istotę i wagę problemu.
Ryc. 6_Aby pacjentowi zapewnić wykonanie protez natychmiastowych jeszcze przed ekstrakcjami pobieramy wyciski i ustalamy prawidłowy
zgryz.
Ryc. 7_Po sanacji pacjent otrzymuje nowy komplet protez tymczasowych w prawidłowym zgryzie.
Ryc. 8_OPG – obraz po sanacji oraz implantacji żuchwy z łącznikami teleskopowymi Ankylos Syncone.
Ryc. 9_Tomografia komputerowa z szablonem, gdzie zęby są z siarczanem baru, aby idealnie zaplanować pozycję implantów
z uwzględnieniem anatomii szczęki.
Ryc. 10_OPG po implantacji szczęki i założeniu dodatkowych implantów w żuchwie w pozycji 36,46. Pacjent cały czas korzysta z protezy
opartej na teleskopach.
Ryc. 11_Obraz szczęki po odsłonięciu implantów. Widoczne śruby gojące.
Ryc. 12_Po odkręceniu śrub gojących widoczne wnętrze implantów. Implanty założone subcrestalnie, więc niewidoczna jest platforma,
a wejście do implantów otoczone jest przez błonę śluzową skeratynizowaną, co zapewnia lepsze rokowanie dla trwałości całej odbudowy
protetycznej.
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Ryc. 13

Ryc. 14

Ryc. 15

Ryc. 16

Ryc. 17

Ryc. 18

Ryc. 19

Ryc. 20

Ryc. 21

Ryc. 22

Ryc. 23

Ryc. 24

Ryc. 13_Założone transfery wyciskowe.
Ryc. 14_Aby perfekcyjnie przenieść do laboratorium obraz pola protetycznego wraz z pozycją zębów i zgryzu, przygotowano kopię protezy
z otworami, aby zmieścić transfery wyciskowe.
Ryc. 15_Wycisk masą Impregum Penta przed włożeniem transferów wyciskowych z analogami implantów.
Ryc. 16_Transfery i analogi implantów umieszczone w wycisku.
Ryc. 17_Odlany model z transferami pokazuje przestrzenne rozmieszczenie implantów i znaczną rozbieżność wynikającą z anatomii szczęki.
Ryc. 18_Widok na model z boku pokazuje wychylenie osi implantów, zwłaszcza w odcinku przednim, co należy wziąć pod uwagę, planując
odbudowę protetyczną.
Ryc. 19_Odlany model wraz z maską dziąsłową.
Ryc. 20_Profesjonalnie wykonany model jest odlany oddzielnie od podstawy i ma zamocowane wiele pinów w celu dobrej stabilizacji.
Unikamy dzięki temu następstw skurczu gipsu podczas twardnienia.
Ryc. 21_Kompletny model wraz z podstawą, zamontowanymi łącznikami i maską dziąsłową.
Ryc. 22_Model z łącznikami bez maski dziąsłowej.
Ryc. 23_Widok modelu bez maski dziąsłowej od strony przedniej pozwala lepiej ocenić oś implantów.
Ryc. 24_Próba łączników wraz z kluczami transferowymi w celu sprawdzenia pasywności i prawidłowości pozycji na modelu i w ustach.
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Ryc. 25

Ryc. 26

Ryc. 27

Ryc. 28

Ryc. 29

Ryc. 30

Ryc. 31

Ryc. 32

Ryc. 33

Ryc. 34

Ryc. 35

Ryc. 36

Ryc. 25_Pozycja łączników bez kluczy transferowych z PaternResin.
Ryc. 26_Widok wszystkich łączników, strona podniebienna wraz z kluczami z PR.
Ryc. 27_Po zdjęciu kluczy z PR. Konstrukcja pracy protetycznej to 4 łączniki typu MultiUnit do przykręcania i 4 łączniki do teleskopów
w odcinku przednim.
Ryc. 28_Ustawienie zębów w wosku na metalowej belce na modelu.
Ryc. 29_Widok konstrukcji od strony dodziąsłowej z wklejonymi czapkami teleskopowymi.
Ryc. 30_Próba konstrukcji w ustach, widok od frontu.
Ryc. 31_Zbliżenie w celu oceny precyzji pasowania konstrukcji.
Ryc. 32_Widok przylegania dwuczęściowych łączników po stronie lewej.
Ryc. 33_Widok przylegania dwuczęściowych łączników po stronie prawej.
Ryc. 34_Gotowa praca protetyczna na modelu.
Ryc. 35_Most przykręcany teleskopowy licowany akrylem.
Ryc. 36_Widok strony dodziąsłowej z 4 łącznikami do dokręcania i z wklejonymi czapkami teleskopowymi.
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Ryc. 37

Ryc. 38

Ryc. 39

Ryc. 40

Ryc. 41

Ryc. 42

Ryc. 43

Ryc. 44

Ryc. 45

Ryc. 46

Ryc. 47

Ryc. 48

Ryc. 49

Ryc. 50

Ryc. 51

Ryc. 37_Zbliżenie pokazujące artystyczny aspekt wybranych do tej pracy zębów kompozytowych.
Ryc. 38_Gotowa konstrukcja, strona prawa.
Ryc. 39_Gotowa konstrukcja, strona lewa. Widoczne otwory do dokręcania łączników.
Ryc. 40_Osadzony most w ustach. Widok od strony podniebiennej.
Ryc. 41_Kontrolne zdjęcie wykonane po 2 latach. Dobre przyleganie gwarantuje zdrowie dla śluzówki.
Ryc. 42_To co najważniejsze dla pacjenta: uśmiech po zakończeniu leczenia protetycznego szczęki.
Ryc. 43_Przygotowanie do pobrania wycisku do pracy protetycznej w żuchwie.
Ryc. 44_Wycisk z transferami i analogami implantów.
Ryc. 45_Model z maską dziąsłową i proponowanymi łącznikami.
Ryc. 46_Na modelu łączniki MU połączone żywicą PatternResin w celu sprawdzenia pasywności i zgodności pozycji na modelu i w ustach.
Ryc. 47_Precyzyjnie wykonany klucz musi mieć odpowiednią grubość, aby uniknąć możliwości odkształceń.
Ryc. 48_Widok od strony dodziąsłowej precyzyjnie wykonanego klucza PR.
Ryc. 49_Próba pasywności podczas dokręcania łączników, strona prawa.
Ryc. 50_Próba pasywności podczas dokręcania łączników, strona lewa.
Ryc. 51_Widok klucza w żuchwie.
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Ryc. 53

Ryc. 52

Ryc. 55

Ryc. 56

Ryc. 54

Ryc. 57

Ryc. 58

Ryc. 59

Ryc. 60

Ryc. 61

Ryc. 62

Ryc. 63

Ryc. 64

Ryc. 65

Ryc. 52_Ponieważ występowały naprężenia, klucz został rozcięty dyskiem separacyjnym.
Ryc. 53_Rozcięto wszystkie połączenia pomiędzy łącznikami.
Ryc. 54_Sklejanie rozciętego klucza w ustach w celu zapewnienia całkowitej pasywności.
Ryc. 55_Wirtualne modele. Ponieważ pozycja implantów 43,44 zmuszała do wykonania otworów do przykręcania w licówkach przez brzegi
sieczne, zmieniliśmy koncepcję na zastosowanie w tym miejscu innych łączników wraz z teleskopami.
Ryc. 56_Zaprojektowane czapki teleskopowe do wykonania w technice CAD/CAM.
Ryc. 57_Wirtualny model samej żuchwy.
Ryc. 58_Wirtualny model łączników z ustaloną równoległością toru wprowadzania.
Ryc. 59_Wirtualnie zaprojektowane czapki teleskopowe gotowe do wycięcia przez frezarkę.
Ryc. 60_Gotowe czapki teleskopowe przed wklejeniem w konstrukcję mostu.
Ryc. 61_Ustawione zęby w wosku przed próbą w ustach na modelu gipsowym.
Ryc. 62_Łączniki z kluczem transferowym z PatternResin na modelu.
Ryc. 63_Kontrola pasowania w ustach.
Ryc. 64_Widok zamocowanych łączników w ustach.
Ryc. 65_Próba ustawionych w wosku zębów na konstrukcji metalowej w ustach.
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Ryc. 66

Ryc. 67

Ryc. 69

Ryc. 70

Ryc. 72

Ryc. 71

_autor
Tomasz Śmigiel
– ukończył studia
w 1997 r. na Śląskim
UM. Autor wielu publikacji
w branżowych magazynach
stomatologicznych
i wykładowca na wielu
kongresach. W 2012 r.
uzyskał tytuł Master of
Science in Oral Implantology
na uniwersytecie im.
W. Goethego we
Frankfurcie na Menem
gdzie przeprowadził
badania laboratoryjne nad
innowacyjnym systemem
teleskopów syntetycznych.
Jest członkiem Zarządu
PASE.
Kontakt:
tomasz@smigiel.net
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Ryc. 66_Gotowa praca protetyczna.
Ryc. 67_Widok mostu od strony dodziąsłowej z wklejonymi łącznikami MU i 2 czapkami teleskopowymi.
Ryc. 68_Gotowy most przed zamontowaniem, widok od strony wargowej.
Ryc. 69_Widok mostów zamocowanych w ustach.
Ryc. 70_OPG po zakończeniu prac protetycznych.
Ryc. 71_Po zakończeniu leczenia układ warg i ust pacjenta stał się symetryczny i harmonijny.
Ryc. 72_Leczenie zakończone uśmiechem.
Leczenie w opisanym przypadku trwało
ok. 2 lat. Pacjent wykazał się zrozumieniem
i cierpliwością, widząc logikę i konsekwencję w planowaniu i prowadzeniu leczenia.
Zastosowanie w okresie przejściowym
protezy opartej na teleskopach w żuchwie
znacznie poprawiło komfort życia i pozwoliło ustalić właściwe relacje zgryzowe i estetyczne. Wykonane uzupełnienia protetyczne w formie kombinowanej przykręcane
teleskopowo znacznie poprawiają estetykę,
gdyż unikamy tworzenia otworów do przykręcania w licowych powierzchniach zębów
przednich. Takie rozwiązanie pozwala na
prosty dostęp do ewentualnych czynności
naprawczych, higienicznych i serwisowych

w przypadku jakichkolwiek problemów.
Zastosowanie diagnozowania trójwymiarowego tomografii komputerowej pozwala
w sposób bezpieczny i przewidywalny projektować plan leczenia i przyszłe prace protetyczne. Wykorzystanie technologii CAD/
CAM do wykonania teleskopów daje także
ogromny komfort lekarzowi i technikowi,
gdyż projekt teleskopowych czapek syntetycznych pozostaje w pamięci komputera
i umożliwia w dowolnym momencie wykonanie duplikatów bez konieczności pobierania skomplikowanych wycisków. Pacjent
pozostaje w stałym kontakcie z gabinetem,
zgłaszając się na wizyty kontrolne w celach
higienizacyjnych co 6 miesięcy._

Chirurgia ortognatyczna _ Zabiegi korekcyjne

Zastosowanie systemów
CAD/CAM w zabiegach
korekcyjnych szczęk
w chirurgii ortognatycznej
Autor_Konrad Walerzak

_Powstanie czasopisma dotyczącego zastosowania technologii CAD/CAM w stomatologii jest naturalną odpowiedzią na rewolucyjne zmiany dokonujące się na tym polu.
Dlatego też propozycja napisania artykułu
odnoszącego się do chirurgii szczękowej spotkała się z moim natychmiastowym aplauzem.
Obserwując z jednej strony postępującą
specjalizację dziedzin stomatologii, widzimy
z drugiej strony potrzebę całościowego spojrzenia na tzw. pacjenta stomatologicznego.
Wielu z nas zapewne zastanawia się, gdzie
są granice takiego pacjenta i jak się okazuje
nigdy nie „kończy się” on ani na zębie, ani
na jamie ustnej. Z tego względu w niniejszej
pracy przybliżam kilka zagadnień związanych z kształtowaniem ludzkiej twarzy,
szczególnie gdy jest ona zdeformowana wadą
gnatyczną, zwłaszcza że obserwujemy coraz
większe potrzeby podejmowania tego typu
działań.
Korekty chirurgiczne deformacji szkieletu
twarzy wydają się być jednymi z większych
wyzwań współczesnej chirurgii szczękowej
i całej zawartej w niej stomatologii rekonstrukcyjnej (Ryc. 1). Powodzenie tych operacji zależy nie tylko od umiejętności operatora,
lecz nawet w większej mierze od określenia
ostatecznego planu leczenia. W ciągu ostatniego półwiecza poczyniono w tym obszarze znaczne postępy w zakresie technicznych
czynników takich, jak:
_osteosynteza stabilna (stosowane płytki pozwalają na ustalenie pozycji szczęki czy
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żuchwy w zaplanowanej pozycji dającej nie
tylko efekt prawidłowego zgryzu, ale i niejako wymuszenia pożądanego profilu twarzy,
Ryc. 2),
_nóż piezoelektryczny (ograniczenie krwawienia oraz możliwości urazu naczyń i nerwów przechodzących przez przecinany segment kostny, Ryc. 3),
_zminimalizowanie urazu operacyjnego –
nowe dostępy chirurgiczne,
_dystrakcja kości twarzoczaszki (Ryc. 4),
_zastosowanie materiałów kościozastępczych.
Ogromne znaczenie miała również ewolucja diagnostyki radiologicznej (Ryc. 5), gdzie
z sumacyjnych zdjęć dwuwymiarowych przeszliśmy do trójwymiarowych badań tomograficznych z wykorzystaniem mniej obciążającego pacjenta CBCT (Ryc. 6). Znacznego
postępu dokonano w technice znieczulenia
ogólnego (lepsze monitorowanie i precyzyjniejsze, odpowiednie dla danego pacjenta
podawanie leków anestetycznych), czyniąc je
znacznie bezpieczniejszym i pozwalającym
chirurgowi na przeprowadzenie zabiegu zgodnie z założonym planem (Ryc. 7).
Celem leczenia na obecnym etapie wiedzy stało się nie tylko uzyskanie prawidłowego zgryzu (Ryc. 8), ale również osiągnięcie prawidłowych proporcji twarzy (Ryc. 9),
zdrowe przyzębie (Ryc. 10), odpowiedni
profil górnych dróg oddechowych (Ryc. 1113), zdrowe stawy skroniowo-żuchwowe,
stabilne wyniki leczenia i – co bardzo ważne – satysfakcja pacjenta (Ryc. 14). Takie
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Ryc. 4

Ryc. 7

Ryc. 3

Ryc. 2

Ryc. 1

Ryc. 5

Ryc. 8

Ryc. 6

Ryc. 9

Ryc. 1_Efekty zmiany profilu twarzy w wyniku osteotomii dwuszczękowej.
Ryc. 2_Płytki do osteosyntezy stabilnej.
Ryc. 3_Zastosowanie noża piezoelektrycznego.
Ryc. 4_Efekt poszerzenia szczęki w wyniku jej dystrakcji.
Ryc. 5_Przyrost liczby danych wynikający z rozwoju technik diagnostycznych.
Ryc. 6_CBCT – diagnostyka.
Ryc. 7_Znieczulenie ogólne.
Ryc. 8_Wyniki leczenia wady zgryzu klasy II.
Ryc. 9_Zmiana kryteriów oceny wyników leczenia, z podkreśleniem prawidłowych proporcji twarzy.
właśnie upodmiotowienie pacjenta, danie
mu większego udziału decyzyjnego w całym
planowaniu korekty gnatycznej uwidoczniło
słabość tradycyjnych metod na płaszczyźnie
komunikacyjnej. Dodatkową osią tych zmian
stało się odejście od analiz twarzoczaszki
opartych na analizie tkanek twardych w kierunku analiz opartych o tkanki miękkie, tzw.
STCA – soft tissue cephalometric analysis
(Ryc. 15).
Niepomijalnym problemem stała się wręcz
wzajemna niespójność dużej liczby analiz
cefalometrycznych opartych na podstawie
czaszki. Tak więc to tkanki miękkie stano-

wią o poddawanym ocenie profilu czy też
proporcjach twarzy pacjenta. Oczywistym
następstwem wydaje się więc przejście od
tradycyjnych, opartych na podstawie czaszki,
dwuwymiarowych metod planowania zabiegów gnatycznych do trójwymiarowych modeli
cyfrowych, dających możliwość wizualizacji
wyników leczenia na poziomie tkanek miękkich. Systemy takie składają się z:
_urządzenia dającego możliwość stworzenia
trójwymiarowego, cyfrowego modelu kośćca twarzoczaszki oraz zarysu tkanek miękkich w naturalnym ustawieniu głowy (NHP
– natural head position) i jest to najczęściej
CBCT,

CAD/CAM

1_2014

15

Chirurgia ortognatyczna _ Zabiegi korekcyjne

Ryc. 10

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 13

Ryc. 14

Ryc. 16

Ryc. 17

Ryc. 15

Ryc. 18

Ryc. 10_Przyzębie – warstwa kości wyrostka zębodołowego szczególnie narażona na przeciążenia i zanik w trakcie niewłaściwego leczenia
ortodontycznego.
Ryc. 11_Efekt poszerzenia górnych dróg oddechowych w projekcji strzałkowej u pacjentki z zespołem bezdechu sennego o etiologii
gnatycznej.
Ryc. 12_Pacjentka z zespołem snu z bezdechem przed i po leczeniu ortognatycznym.
Ryc. 13_Zmiana objętości górnych dróg oddechowych w wyniku wysunięcia masywu szczęki i żuchwy.
Ryc. 14_Dokumentacja fotograficzna wyniku leczenia wykonana przez pacjentkę usatysfakcjonowaną wynikami leczenia.
Ryc. 15_Analiza cefalometryczna STCA wg Arnetta.
Ryc. 16_Oprogramowanie Dolphin Imaging.
Ryc. 17_Rekonstrukcja twarzy pacjentki z III klasą szkieletową przed leczeniem z wykorzystaniem oprogramowania Dolphin.
Ryc. 18_Przewidywany wynik leczenia tylko z osteotomią żuchwy.
_oprogramowania umożliwiającego nałożenie fotograficznego obrazu tkanek
miękkich na powierzchnię w/w modelu,
(Ryc. 16),
_przeprowadzenia wirtualnego zabiegu chirurgicznego, uwzgledniającego odmienność
anatomiczną każdego pacjenta z wizualizacją wyników leczenia, (Ryc. 17- 20),
_cyfrowego wygenerowania szyn lub szablonów zabiegowych przenoszących zaprezentowany plan, leczenia zaakceptowany przez
pacjenta, na salę operacyjną (Ryc. 21),
_urządzenia wytwarzającego wspomniane
szyny w technice frezowania lub drukowania 3D,
_oceny osiągniętych wyników (Ryc. 22-24).
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Odnosząc się do deklarowanego szerokiego spojrzenia na „pacjenta stomatologicznego”
nie sposób nie wskazać kolejnego pola z jednej strony dzielącego specjalistów, z drugiej
– wskazującego na pilną potrzebę ich współpracy. Zagadnienie związane jest z pacjentami
manifestujacymi wadę gnatyczną, jednocześnie posiadającymi braki w uzębieniu. Lekarze
protetycy często odbudowują uzębienie takich
pacjentów kompensując, pogłębioną brakami
wadę. Chirurdzy zaś odmawiają często leczenia ze względu na niewystarczającą stabilizację i obawy o trwałość wyników leczenia.
Techniki CAD/CAM pozwalają na stworzenie
platformy komunikacyjnej dla lekarzy i pacjentów, pozwalającej opracować wspólny plan

Chirurgia ortognatyczna _ Zabiegi korekcyjne

Ryc. 19

Ryc. 20

Ryc. 21

Ryc. 22

Ryc. 23

Ryc. 24

Ryc. 19_Przewidywany wynik leczenia
z osteotomią dwuszczękową.
Ryc. 20_Przewidywany wynik leczenia
z osteotomią dwuszczękową i genioplastyką
redukcyjną zaakceptowany przez pacjentkę.
Ryc. 21_Wygenerowana komputerowo płytka
operacyjna przenosząca ustalone z pacjentem
parametry przesunięć szczęk na salę operacyjną.
Ryc. 22_Wynik leczenia: profil twarzy przed i po
zabiegu.
Ryc. 23_Wynik leczenia: warunki zgryzowe przed
i po zabiegu.
Ryc. 24_Wynik leczenia: rekonstrukcja powłok
twarzy przed i po zabiegu.
leczenia oraz stworzenie szablonów lub prefabrykowanie tymczasowych uzupełnień stałych
dających stabilne oparcie dla szczęk w trakcie
ewentualnego zabiegu. Pozwalają także na
szybkie wykonanie uzupełnień protetycznych
po zabiegu. Jak zatem widać z przybliżonej
powyżej tematyki, systemy CAD/CAM mają
szansę stać się w najbliższym czasie swoistym
spoiwem dla wysokowyspecjalizowanych
dziedzin stomatologii, poszerzając jej zakres
o kształtowanie twarzy pacjenta z niebagatelnym wpływem na jego życie._

_autor
Dr n. med. Konrad Walerzak jest
absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie,
specjalista I stopnia z chirurgii stomatologicznej,
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.
Ukończył liczne kursy krajowe i zagraniczne.
Autor wystąpień na kongresach w zakresie
chirurgii szczękowo-twarzowej.
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Projektowanie uśmiechu
na podstawie zdjęcia twarzy
– nowa metoda planowania
interdyscyplinarnego
leczenia stomatologicznego
Autorzy_Marco Del Corso, Alain Méthot
pożądanego efektu końcowego. Wiele z opublikowanych artykułów dotyczących stomatologii estetycznej omawia te same zasady
projektowania uśmiechu: złotą proporcję, architekturę dziąseł, profil wyłaniania i kształt
w odniesieniu do anatomii twarzy. Zasad tych
przestrzegano od lat, bez znaczącego postępu
w zakresie techniki lub prezentacji możliwości leczenia.
Ryc. 1

Ryc. 1_Przykład symulacji
uśmiechu, którą można w kilka
minut przeprowadzić i pokazać
pacjentowi, korzystając
z oprogramowania Dental GPS.

Ryc. 2a_Przypadek kliniczny:
młoda pacjentka, cierpiąca
wcześniej z powodu refluksu
żołądkowo-przełykowego,
zgłosiła się do kliniki z erozjami
szkliwa, recesjami dziąseł
i problemami estetycznymi.
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_Stomatologia estetyczna opiera się na
zaufaniu lekarzowi, tradycyjnej próbnej odbudowie z wosku oraz artystycznych modyfikacjach uzupełnień tymczasowych w jamie
ustnej, przeprowadzanych w celu uzyskania

Ryc. 2a

Obecnie dostępnych jest wiele opcji
wstępnego projektowania najbardziej pożądanego uśmiechu dla danego pacjenta, m.in.
obrazowanie komputerowe, diagnostyczna
odbudowa z wosku na modelach lub po prostu rysowanie na zdjęciu pacjenta. Przez dziesięciolecia lekarze dentyści stosowali różne
programy komputerowe w celu wstępnego
obrazowania, przewidywania i planowania zabiegów estetycznych. Wiele tych programów
odeszło w niepamięć, ponieważ opracowanie
odpowiednich wytycznych diagnostycznych,
rynkowych lub klinicznych zajmowało zbyt
dużo czasu.
W niniejszym artykule przedstawiamy
wykorzystanie oprogramowania Dental GPS,
opracowanego i sprawdzonego w ciągu ostatnich 5 lat. System ten wykorzystuje parametry
zarejestrowane na jednym cyfrowym zdjęciu
całej twarzy, wykonanym przed leczeniem
w celu wsparcia lekarza podczas diagnostyki
sytuacji estetycznej oraz automatycznie ge-
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Ryc. 2b

Ryc. 2c

neruje wirtualną próbną odbudowę idealnego uśmiechu w ciągu zaledwie klku minut.
Opis uśmiechu jest następnie przesyłany do
pracowni, gdzie technik precyzyjnie tworzy
lub przebudowuje nowy estetyczny uśmiech
(Ryc. 1).

_Od diagnozy do projektu uśmiechu
System w ciągu paru minut generuje wirtualną próbną odbudowę i opis dla pracowni
z wykorzystaniem cyfrowego łuku twarzowego, który dokładnie rejestruje położenie linii
pośrodkowej zębów i twarzy wraz z płaszczyzną zwarciową, aby zapobiec pochyleniu lub
przesunięciu uzębienia. System do diagnostyki i planowania leczenia wykorzystuje także
M Ruler – algorytm, który analizuje na zdjęciu cyfrowym najlepsze położenie wszystkich
zębów szczęki w celu zaprojektowania uśmiechu. W przeciwieństwie do Złotej Proporcji,
która opiera się tylko na jednym stosunku
liczbowym, 1:618, M Ruler określa dla każdego pacjenta jego unikalną proporcję, wykorzystywaną podczas projektowania uśmiechu.
Wykorzystano program komputerowy
do diagnostyki, planowania i wprowadzenia
zmian dotyczących położenia, kształtu, wymiarów i proporcji zębów. Podstawową zaletą
tego narzędzia jest możliwość szybkiego zaprezentowania pacjentowi propozycji zmiany
estetyki oraz czynnego włączenia go w proces
planowania leczenia. Precyzja, z jaką wszystkie współrzędne stworzonej komputerowo
dwuwymiarowej symulacji proponowanego
leczenia są przenoszone na trójwymiarową
próbną odbudowę, pozwala lekarzowi prowadzącemu, wszystkim zaangażowanym specjalistom oraz technikowi dentystycznemu
uzyskać dostęp i wymieniać się informacjami
dotyczącymi planu leczenia, stanu trwającego
leczenia oraz ostatecznego efektu. W razie
zaistnienia konieczności korekty w środku
procedury leczenia można stosunkowo łatwo

Ryc. 2d

poinformować o tym wszystkie zaangażowane osoby i uzyskać ich zgodę.

_Diagnoza

Ryc. 2b-d_Odbudowa zębów
szczęki i żuchwy miała na
celu zachowanie tkanek oraz
poprawę efektu estetycznego.

Diagnozę uzyskuje się po prostym zaimportowaniu zdjęcia twarzy do oprogramowania GPS. Program określa najlepsze parametry uśmiechu dla danego pacjenta.
Wykonuje się zdjęcie twarzy pacjenta
dokładnie od przodu, ustawiając soczewkę
w linii nosa pacjenta (Ryc. 2a). Do wykonania zdjęcia twarzy ustawia się głowę pacjenta w taki sposób, aby płaszczyzna pozioma
frankfurcka była równoległa do podłogi. Linia
łącząca źrenice nie ma znaczenia, ponieważ
często jedno oko leży niżej niż drugie. Długa
oś twarzy i linia górnej wargi stanowią płaszczyzny referencyjne w procesie diagnostyki
i planowania leczenia.
Operator dostosowuje cyfrowy łuk twarzowy, zaproponowany przez program,
w taki sposób, aby pasował do brzegów siecznych i do linii pośrodkowej zębów pacjenta.
Następnie rotuje się cyfrowy łuk twarzowy,
tak aby dopasować go do długiej osi twarzy
w osi pionowej oraz do wargi górnej w płaszczyźnie poziomej (Ryc. 3).
Zdjęcie jest automatycznie pomniejszane,
tak aby siatka M Ruler została nałożona na
twarz. Ułatwia to lekarzowi rozpoznanie asymetrii twarzy lub szczęk, nieprawidłowo ustawionych zębów, zaburzeń architektury dziąseł, nieprawidłowego pochylenia osi zębów,
zaburzeń linii pośrodkowej zębów lub wskazań do leczenia chirurgicznego szczękowo-twarzowego i/lub ortodontycznego (Ryc. 4).
Bez danych dotyczących twarzy pacjenta nie jest możliwa właściwa ocena uśmiechu pacjenta i jego harmonii z twarzą.
Niezbędny element diagnostyki stanowi
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Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 5

Ryc. 6

Ryc. 3_Cyfrowy łuk twarzowy
stworzony przez program
dostosowuje się do brzegów
siecznych i linii pośrodkowej
zębów pacjenta.
Ryc. 4_Po ustawieniu
łuku twarzowego, system
automatycznie wykonuje zbliżenie
na jamę ustną z szablonem
M Ruler nałożonym na zęby
pacjenta.
Ryc. 5_Siatka M Ruler ułatwia
diagnostykę asymetrii twarzy
i zębów w celu zapewnienia
najbardziej estetycznego
położenia i kształtu zębów
oraz projektu uśmiechu
dopasowanego do ram, jakie
tworzy twarz pacjenta.
Ryc. 6_M Ruler pomaga
lekarzowi podczas tworzenia
wirtualnej próbnej odbudowy dla
zaprojektowanego najlepszego
uśmiechu, wykorzystując
specjalne biblioteki. Efekt jest
precyzyjny, ponieważ obraz
jest kalibrowany odpowiednio
do rozmiarów zębów siecznych
szczęki.
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ocena asymetrii twarzy i uzębienia. Jako
praktycy musimy mieć na uwadze całościową estetykę, wykorzystując w pracowni wygląd całej twarzy (Ryc. 5). Zdjęcia
uśmiechu w zbliżeniu ułatwiają projektowanie nowego uśmiechu, ale zdjęcie całej
twarzy jest potrzebne do oceny uśmiechu
jako elementu twarzy pacjenta.

_Symulacja
Oprogramowanie komputerowe tworzy
symulację w postaci wirtualnej próbnej odbudowy. Lekarz wykorzystuje wirtualną próbną odbudowę w procesie diagnostycznym do
oceny odpowiednich dla pacjenta opcji terapeutycznych, takich jak leczenie ortodontyczne, korony protetyczne, implanty, mosty oraz
całkowite lub częściowe protezy ruchome.
Proces ten ułatwia lekarzowi zaprezentowanie
i omówienie z pacjentem podczas konsultacji
różnych opcji (Ryc. 6).
Podczas diagnostyki i planowania leczenia wykorzystywane jest narzędzie M Ruler.
To narzędzie diagnostyczne, stosowane podczas projektowania uśmiechu, wykorzystuje
algorytm oparty na szerokości siekaczy przyśrodkowych szczęki oraz szerokość górnego

łuku zębowego pacjenta do prezentacji idealnego ustawienia wszystkich zębów widocznych w uśmiechu (Ryc. 7). Każdy pacjent
ma indywidualną dla siebie szerokość łuku
zębowego szczęki oraz szerokość siekaczy
przyśrodkowych. Ustawione w najlepszej pozycji zęby szczęki powinny znajdować się pomiędzy tymi liniami, jeśli chodzi o szerokość
górnego łuku i szerokość siekaczy przyśrodkowych. Te pionowe linie pomagają lekarzowi określić podczas projektowania uśmiechu
optymalne położenie górnego łuku i zębów
względem twarzy pacjenta oraz jego warg
i dziąseł.
Symulację stworzoną przez program komputerowy lub wirtualną próbną odbudowę
uzyskujemy w ciągu zaledwie kilku minut.
Pomagają one (lub ukierunkowują) lekarza
praktyka podczas określania możliwości terapeutycznych, które można podczas tej samej
konsultacji omówić z pacjentem.
W tym konkretnym przypadku klinicznym sugerowana symulacja obejmowała wydłużenie siekaczy przyśrodkowych w celu
stworzenia linii uśmiechu odpowiadającej
przebiegowi dolnej wargi i uzyskania lepszych proporcji uśmiechu. Zalecono również
rozjaśnienie zębów (Ryc. 8).
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_Komunikacja
z pracownią protetyczną
Po wykonaniu wirtualnej próbnej odbudowy z wosku poinformowano pacjentkę o możliwościach terapeutycznych, w tym o możliwości niepodejmowania leczenia, a także
o zagrożeniach, korzyściach i kosztach leczenia. Uzyskano świadomą zgodę na leczenie,
obejmujące założenie 10 licówek, od 2. zęba
przedtrzonowego do 2. zęba przedtrzonowego
po przeciwnej stronie w szczęce oraz 10 licówek w żuchwie.
Po zaakceptowaniu symulacji (Ryc. 8)
przez pacjentkę pobrano wyciski górnego
i dolnego łuku z masy alginatowej. Następnie
odlano modele z białego gipsu i przesłano je
do pracowni wraz z kęskiem zwarciowym 6,

Ryc. 7_M Ruler.

Ryc. 7

7, wykonanym z materiału LuxaBite (DMG
America). Opis pożądanego efektu estetycznego przesłano do certyfikowanej pracowni protetycznej, w której osadzono trójwymiarowe
modele w artykulatorze zgodnie z opisem GPS
Smile, po czym wykonano próbną odbudowę,
zgodnie z przyszłą linią uśmiechu (Ryc. 9a, b).
Dzięki kalibracji obrazu współrzędne próbnej
odbudowy są bardzo precyzyjne (Ryc. 10).
Komunikacja z pracownią stanowi krytyczny czynnik podczas wykonywania dia-
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Ryc. 9a

Ryc. 8

Ryc. 8_Stan przed i symulacja
stanu po leczeniu, zwykle
prezentowana pacjentowi
na zakończenie pierwszej
konsultacji.
Ryc. 9a i b_Zamówienie
stworzone przez
oprogramowanie (a) jest
przesyłane do pracowni.
Zawiera ono współrzędne
niezbędne dla osadzenia
modeli w artykulatorze i do
wykonania próbnej odbudowy.
Specjalne wytyczne pozwalają
technikowi stworzyć precyzyjny
próbny model przyszłego
uśmiechu (b).

gnostycznej próbnej odbudowy. W celu
odtworzenia symulacji (wirtualnej próbnej
odbudowy) technik dentystyczny musi znać
położenie tkanek miękkich względem artykulatora. Po przeprowadzeniu symulacji
efektu ostatecznego względem reszty twarzy
cyfrowy łuk twarzowy GPS pozwala ustawić model szczęki w artykulatorze dokładnie
na takim samym poziomie i w takim samym
odchyleniu jak na zdjęciu, dzięki czemu można odtworzyć wirtualną próbną odbudowę
w uzupełnieniach tymczasowych i ostatecznych. M Ruler zawiera wskazówki dotyczące
próbnej odbudowy przyszłego uśmiechu. Jest
to najprostszy sposób na przekazanie do pracowni wszystkich danych dotyczących tkanek
miękkich twarzy niezbędnych podczas odbudowy estetycznej.

Ryc. 9b

_Realizacja projektu
Próbną odbudowę na modelu wykorzystano do wykonania szablonu preparacji 8,
pozwalającego na minimalnie inwazyjną preparację z kontrolą grubości ceramiki i zachowanie strukturalnej integralności zęba 8, 9.
Pobrano wycisk silikonowy próbnej odbudowy za pomocą masy Sil-Tech Putty (Ivoclar
Vivadent). Wycisk wypełniono materiałem do
odbudowy tymczasowej Luxatemp w kolorze
A2 (Luxatemp, DMG, USA). Następnie nałożono go na opracowane zęby, uzyskując w ten
sposób mock-up.
Po stworzeniu mock-upu na podstawie
próbnej odbudowy z wosku zeskanowano go.
Skan ten został następnie wykorzystany przez
system CEREC (Sirona) podczas projektow-

Ryc. 10

Ryc. 11a

Ryc. 11b

Ryc. 11c

Ryc. 10_Po skalibrowaniu próbnej odbudowy względem dwuwymiarowej wirtualnej symulacji wykonanie uzupełnień jest bardzo proste
i uwzględnia określone wcześniej parametry estetyczne. Możliwa jest indywidualna charakteryzacja ostatecznych uzupełnień ceramicznych.
Ryc. 11a-c_Opracowane zęby oraz projekt (a) skanuje się przy zastosowaniu oprogramowania do użycia przy fotelu pacjenta CEREC 4.2.
Próbną odbudowę skanuje się (b) i wykorzystuje do stworzenia uzupełnień ostatecznych (c). Są one skrawane w urządzeniu frezującym
CEREC MC XL.
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Ryc. 12a

Ryc. 12b

Ryc. 13a

Ryc. 13b

nia (Ryc. 11a-c) i wykonywania przy fotelu pacjenta 10 licówek na zęby szczęki i 10 na zęby
żuchwy z bloczków materiału IPS Empress
do pracy w systemie CAD (Ivoclar Vivadent).
Uzupełnienia ostateczne kolejno podbarwiano, licowano i osadzano za pomocą barwnego
cementu A3 Variolink (Ivoclar Vivadent, Ryc.
12a i b).
Na zakończenie leczenia skorygowano linię uśmiechu, tak aby podążała za konturem
dolnej wargi, a ostateczny efekt harmonizował z twarzą pacjentki. Siekacze przyśrodkowe szczęki były zębami dominującymi.
Ich szerokość i długość określił program
GPS w taki sposób, aby pasowały do twarzy pacjentki. Ostateczny efekt estetyczny
spełniał oczekiwania pacjentki. Uzyskano
poprawę wyglądu uśmiechu i całej twarzy
(Ryc. 13a i b).

_Omówienie
Wykonując zwykłe zdjęcie twarzy pacjenta przed rozpoczęciem leczenia lekarz
może przeprowadzić diagnostykę, stworzyć
plan leczenia oraz precyzyjnie przeprowadzić
wirtualną próbną odbudowę i przygotować
zamówienie dla pracowni w czasie krótszym
niż 10 minut. W tym przypadku program wykorzystał w celu zaplanowania optymalnego
uśmiechu pacjentki system M Ruler.

Ryc. 12a i b_Uzupełnienia
ostateczne wykonano
w technologii CAD/CAM
z bloczków IPS Empress
CAD, skrawanych za pomocą
systemu CEREC.
Ryc. 13a i b_Poprawa
wyglądu uśmiechu i twarzy.
Projekt uśmiechy wpływa na
zmianę estetyki twarzy.

Złota proporcja, lub podział harmoniczny
oznacza stosunek 1:1, 618. Proporcję tę wykorzystywano na liczne sposoby przez wiele lat.
Jest ona dobrze znana od wielu stuleci w sztuce i architekturze. Z czasem zaczęto wykorzystywać złoty podział w odniesieniu do
estetyki twarzy oraz w stomatologii, tworząc
matematyczne wytyczne, mające prowadzić
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do uzyskania ładnych, estetycznych uśmiechów poprzez określanie właściwych proporcji siekaczy przyśrodkowych i bocznych oraz
kłów w uśmiechu. Jednak wielu autorów obserwowało, że widok naturalnych zębów nie
jest zgodny z zasadą złotej proporcji 8, 10,
11 i nie można w sposób uniwersalny stosować tego stosunku do wszystkich pacjentów.
W celu uzyskania dobrego efektu estetycznego należy modyfikować lub dostosowywać
regułę złotego podziału dla każdego pacjenta.
Zmodyfikowaną złotą proporcję uzyskuje
się, stosując wzór matematyczny, opierający się na odległości pomiędzy trzonowcami,
mierzonej dla danego pacjenta, która odzwierciedla szerokość łuku, oraz na szerokości siekaczy przyśrodkowych. Na podstawie tych
wartości określa się prawidłowy stosunek zębów widocznych w łuku dla uzyskania ładnego uśmiechu.
Na podstawie wirtualnej próbnej odbudowy, stworzonej przez komputer powstaje elektroniczne zamówienie, które można przesłać
do pracowni w celu stworzenia precyzyjnej
próbnej odbudowy proponowanego uśmiechu.
Kiedy ustawienie modelu szczęki jest zgodne z opisem uśmiechu i pozycją artykulatora,
można wykonać uzupełnienia tymczasowe
i ostateczne odpowiadające wirtualnej próbnej odbudowie, zaproponowanej przez program. Na tej podstawie technik dentystyczny
planuje uzupełnienia ostateczne, ich długość,
szerokość i ustawienie, tak aby uzyskać nową
linię uśmiechu, płaszczyznę zwarciową i wysokość zwarcia (Ryc. 13a, b). Tworząc uzupełnienia ostateczne, technik postępuje po prostu
zgodnie z wytycznymi GPS.
To nowe podejście pozwala lekarzom
praktykom na wzrost liczby kosmetycznych
prac wykonywanych w gabinecie. Dzięki symulacji wizualnej pacjent może zrozumieć
plan leczenia, od stanu początkowego do ostatecznego zacementowania uzupełnień. Można
przeprowadzić symulację kilku projektów estetycznych i omówić je z pacjentem podczas
pierwszej konsultacji. Tymczasem tradycyjna
próbna odbudowa z wosku pozwala pacjentowi na wizualizację tylko jednego projektu
uśmiechu, często nie pokazując zupełnie, jak
wypadnie końcowy efekt estetyczny w stosunku do reszty twarzy. Tradycyjny mock-up również pomaga lekarzom i pacjentom
w ocenie zaprojektowanego uśmiechu. Jednak
w wielu przypadkach, jeśli występują diaste-
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my lub nieprawidłowo ustawione zęby, taki
mock-up – stworzony na podstawie tradycyjnej próbnej odbudowy z wosku – nadal pokazuje tylko jedną z alternatyw i nie pozwala na
precyzyjną symulację efektu ostatecznego bez
naruszania zębów. Ponadto wymaga on wiele
pracy – pobrania wycisku, wykonania próbnej
odbudowy z wosku i przymiarki mock-upu
w jamie ustnej pacjenta. Nawet jeśli przedstawi się pacjentowi diagnostyczną próbną odbudowę z wosku, wykonaną w pracowni, albo
przymierzy w jamie ustnej pacjenta uzupełnienie tymczasowe, stworzone na jej podstawie, ta jedna propozycja może nie zapewniać
optymalnego efektu ostatecznego u danego
pacjenta.

_Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono
precyzję obrazowania z użyciem cyfrowego
łuku twarzowego, trójwymiarowego systemu
pozycjonowania, wymagającego tylko jednej
fotografii twarzy pacjenta, oraz M Ruler, narzędzia diagnostycznego do projektowania
uśmiechu. Lekarz może w ciągu kilku minut
dostosować najlepszy możliwy do uzyskania
uśmiech do twarzy pacjenta, wypróbowując
różne uśmiechy dzięki technologii morfingu,
pozwalającej na tworzenie przewidywalnych
i ładnych uśmiechów dla naszych pacjentów. Prosty protokół postępowania pozwala
oszczędzić wiele czasu i uniknąć korekt przy
fotelu pacjenta. Ponadto pacjenci uzyskują
lepszy efekt kosmetyczny dzięki temu, że
widzą optymalne możliwości i mogą aktywnie uczestniczyć w procesie projektowania
uśmiechu._
Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.
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Innowacje _ Tlenek cyrkonu

Finezja różu i moc IPS e.max
Autor_Rafael Santrich i Larry Grillo
_W przypadku rozległych uszkodzeń
zębów, które uniemożliwiają ich odbudowę,
leczeniem z wyboru były konwencjonalne uzupełnienia protetyczne. Jednak tradycyjne protezy mogą być źródłem nieprzyjemnego zapachu
i bywają niekomfortowe w użytku. Ponadto
resorpcja kości wyrostków powoduje, że z czasem stają się zbyt luźne i wymagają korekty dla
zapewnienia odpowiedniego przylegania.
W niektórych przypadkach resorpcja prowadzi do sytuacji, kiedy pacjent ma zbyt mało
kości, aby mogła ona stanowić podparcie dla
protez. W celu pokonania problemów związanych z konwencjonalnymi uzupełnieniami
protetycznymi opracowuje się nowe materiały i techniki implantologiczne, dzięki czemu
rosnąca populacja osób bezzębnych zyskuje
nowe możliwości funkcjonalnego, stabilnego
i wygodnego zaopatrzenia oraz spowolnienia
utraty kości. Wielkość sił żucia wywieranych
na uzupełnienia protetyczne w związku z ich
podparciem na implantach prowadzi za sobą

konieczność stosowania mocniejszych, bardziej wytrzymałych materiałów na podbudowę i sztucznych zębów, które kompensowałyby ich zużywanie się.
Tlenek cyrkonu jest jednym z najbardziej
wytrzymałych materiałów dostępnych obecnie w przemyśle stomatologicznym. Jego
odporność na zginanie wynosi ok. 900-1000
MPa. Tlenek cyrkonu idealnie nadaje się do
wykonywania uzupełnień poddawanych wysokim obciążeniom, w tym opartych na implantach. Dotychczasowe badania pozwalają
traktować te uzupełnienia jako niezawodne
rozwiązanie. Podbudowy z tlenku cyrkonu
projektowane i skrawane w technologii CAD/
CAM są mocniejsze i bardziej wytrzymałe niż tradycyjne uzupełnienia protetyczne.
Innowacyjne techniki zapewniają trwałe efekty, satysfakcjonujące pacjentów.
Stałe uzupełnienia protetyczne oparte na
implantach, wykonane z użyciem indywidu-

Ryc. 2

Ryc. 1

Ryc. 3

Ryc. 1 i 2_Wygląd zębów pacjentki przed
rozpoczęciem leczenia.
Ryc. 3_Zdjęcie pantomograficzne
pacjentki.
Ryc. 4_Uzupełnienia natychmiastowe
założone w dniu zabiegu.
Ryc. 5_Zastosowano łuk twarzowy do
przeniesienia warunków zwarciowych.
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Ryc. 5

Ryc. 4

content _ magazine

alnych koron z dwukrzemianu litu nie
nabierają nieprzyjemnego zapachu,
nie wymagają podścielania i stanowią
przewidywalne, wysoce estetyczne
rozwiązanie na całe życie. Ponadto
technologię CAD/CAM można wykorzystywać w gabinecie lub w pracowni protetycznej we wskazaniach
takich, jak: odbudowa całych łuków,
częściowe uzupełnienia stałe, łączniki implantologiczne, korony, licówki,
wkłady i nakłady koronowe, a dzięki temu leczenie odtwórcze staje się
szybsze i łatwiejsze.
IPS e.max ZirCAD to tlenek cyrkonu stabilizowany itrem, który może
być wykorzystywany do wytwarzania
uzupełnień wymagających dużej wytrzymałości i wyjątkowej trwałości.
Jego odporność na zginanie wynosi
ponad 900 MPa, a odporność na złamanie jest ponad dwukrotnie większa
niż materiałów z ceramiki szklanej.
Dzięki porowatości rzędu 50%
wstępnie spiekane bloczki pozwalają
na łatwą obróbkę, a po wypaleniu do
uzyskania ostatecznej gęstości uzyskują wyjątkową wytrzymałość i stają się obojętne dla tkanek, co czyni
z nich idealny materiał do wykonywania uzupełnień stomatologicznych.
Bloczki IPS e.max ZirCAD spełniają
wymogi czynnościowe związane z siłami żucia działającymi w odcinkach
bocznych.
Pomimo stosowania różnych materiałów jako podbudowy (dwukrzemianu litu lub tlenku cyrkonu), IPS
e.max pozwala osiągać dobre efekty
estetyczne dzięki gamie wstępnie

Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8

spiekanych bloczków z tlenku cyrkonu
w kolorze naturalnym lub kolorowych
oraz dzięki licowaniu estetycznymi
materiałami ceramicznymi, takimi jak
IPS e.max Ceram.
Bloczki dwukrzemianu litu zaprojektowano specjalnie w celu stosowania w technice prasowania podczas
wykonywania masek dziąsłowych na
podbudowie z tlenku cyrkonu, uzupełnień pojedynczych zębów, mostów
w odcinku przednim i bocznym, mostów opartych na wkładach koronowych oraz nadbudowy na implantach.
Bloczki te są produkowane w 9 rozmiarach. Większe mogą być stosowane
do frezowania podbudowy pod długie mosty, a mniejsze do czapeczek.
Podbudowy z tlenku cyrkonu spełniają oczekiwania pacjentów dotyczące
wysoce wytrzymałych, estetycznych,
funkcjonalnych stałych uzupełnień
protetycznych.
Odbudowa pełnego łuku w oparciu
o 4 implanty, w tzw. technice All-on-4
zakłada wykonywanie uzupełnień
stałych i ruchomych oraz połączenie
podbudowy dla całego łuku z tlenku
cyrkonu z różnego rodzaju implantami.
Możliwość osadzenia protezy tymczasowej na implantach za pomocą śrub
bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym pozwala pacjentom z bezzębiem
na natychmiastową odbudowę zębów
w oparciu o implanty. Ta technika leczenia, w której można wykorzystać
szeroki wybór łączników i uzupełnień
Ryc. 6_W szczęce wykonana zostanie
proteza hybrydowa z tlenku cyrkonu,
w żuchwie zaś proteza akrylowa.
Ryc. 7_Wygląd powielonej protezy.
Ryc. 8_Plastikowe łączniki tymczasowe
założone na łączniki pod uzupełnienie
oparte na kilku implantach.
Ryc. 9_Mieszanie żywicy A i B.

Ryc. 9
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Ryc. 10_Żywicę aplikuje się
na uzupełnienie.
Ryc. 11_Wygląd
uzupełnienia z żywicy.
Ryc. 12_Po zaprojektowaniu
podbudowy, skanuje się ją.
Ryc. 13_Przymiarka
podbudowy z tlenku cyrkonu.
Ryc. 14_Wybrano kolory
różowego materiału IPS
e.max Ceram na podstawie
kolornika.
Ryc. 15_Przeprowadzono
charakteryzację podbudowy
z użyciem materiału Zirliner
1, po czym ją wypalono.
Ryc. 16 i 17_
Przeprowadzono
pełnokonturową próbną
odbudowę z wosku.
Ryc. 18_Zamaskowano
podbudowę, nakładając
warstwę porcelany IPS e.max
Ceram w kolorze intensywnie
różowym, opalizującym
szkliwnym białym oraz
opalizującym fioletowym.
Ryc. 19_Charakteryzację
porcelany dokończono za
pomocą podbarwiaczy
Essence.

Ryc. 11

Ryc. 10

Ryc. 12

Ryc. 13

Ryc. 15

Ryc. 14

Ryc. 16

Ryc. 18

Ryc. 17

protetycznych, pozwala pacjentom cieszyć się
estetycznymi, wygodnymi, stabilnymi i funkcjonalnymi uzupełnieniami protetycznymi.

_Postępowanie kliniczne
Pacjentka miała znacznie starte i zniszczone zęby (Ryc. 1 i 2). Po wykonaniu zdjęcia
pantomograficznego podjęto decyzję o usunięciu wszystkich zachowanych zębów (Ryc. 3).
Ustalono z pacjentką leczenie techniką All-on-4.
Pierwszy etap stanowiło wprowadzenie 4
implantów RP Nobel Active z użyciem pre-
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Ryc. 19

cyzyjnego szablonu chirurgicznego do sterowanej implantacji. Dla ułatwienia uzyskania
profilu wyłaniania z poziomu tkanek zastosowano łączniki przezśluzówkowe do uzupełnień wielopunktowych. Po wszczepieniu
implantów osadzono na nich transfery wyciskowe i pobrano wyciski, na podstawie których wykonano model roboczy. Na implantach
osadzono protezy natychmiastowe (Ryc. 4).
Zastosowano łuk twarzowy w celu idealnego odtworzenia parametrów i wykonania
precyzyjnych uzupełnień (Ryc. 5). Na tym
etapie podjęto decyzję o wykonaniu protezy
hybrydowej z tlenku cyrkonu w szczęce oraz

protezy akrylowej w żuchwie (Ryc. 6).
Na podstawie modelu roboczego przeprowadzono laboratoryjną weryfikację
dokładności dopasowania uzupełnienia ostatecznego. W celu uzyskania
prawidłowego i funkcjonalnego ustawienia zębów wykonano wały zwarciowe z wosku. Następnie za pomocą
śrub osadzono próbną odbudowę, po
czym skontrolowano warunki zwarciowe oraz zweryfikowano fonetykę,
funkcjonalność i estetykę.

_Postępowanie laboratoryjne
Powielono zaakceptowaną przez
pacjentkę protezę natychmiastową.
Ustawiono prawidłowo linię pośrodkową oraz przebieg krzywej Wilsona
(Ryc. 7). Na łączniki do uzupełnień
wielopunktowych założono plastikowe łączniki tymczasowe (Ryc. 8).
Wymieszano porcję żywic A i B, które
następnie zaaplikowano na plastikowe
łączniki (Ryc. 9 i 10), uzyskując protezę z żywicy (Ryc. 11). Zaprojektowano
podbudowę i przeprowadzono procedurę skanowania (Ryc. 12). Dokonano
przymiarkę podbudowy z tlenku cyrkonu (Ryc. 13). Wybrano z kolornika kilka próbek materiału IPS e.max
Ceram, aby uzyskać naturalny kolor
i zamaskować białą podbudowę z tlenku cyrkonu (Ryc. 14). Zweryfikowano
kolory na tle w kolorze podbudowy,
aby określić intensywność koloru zębiny i szkliwa. Przeprowadzono charakteryzację podbudowy z użyciem
materiału Zirliner 1, po czym wypalono ją w temperaturze 1060° C w celu
uzyskania połączenia pomiędzy tlenkiem cyrkonu i ceramiką (Ryc. 15).
Wykonano pełnokonturową próbną odbudowę koron z wosku (Ryc. 16
i 17). Naniesiono ceramikę (IPS e.max
Ceram) intensywnie różowym w celu
zamaskowania koloru podbudowy,
mieszając ją w wybranych okolicach
z kolorem opalizującym szkliwnym białym (OE4) i opalizującym fioletowym.
Tempo wypiekania obniżono do 35° C/
min., utrzymano przez 1 min. temperaturę 760 °C, obniżano temperaturę
z szybkością 25° C/min., po czym utrzymywano 350° C przez 15 min. (Ryc. 18).

Wykończono charakteryzację różowej porcelany z użyciem podbarwiaczy Essence (Ivoclar Vivadent).
Glazurę wypalono z niską prędkością. Podnoszono temperaturę o 35°
C do momentu osiągnięcia 730° C na
1 min., po czym powoli schładzano
z szybkością 25° C/min., by wreszcie
utrzymywać temperaturę 350° C przez
15 min. (Ryc. 19). Następnie pokryto
korony warstwą glazury w odcieniach
1 i 2 kolorów copper (miedź), white
(biały), cream (kremowy), profundo
(głęboki), mahogany (mahoń), ocean
(ocean) i sunset (zachód słońca), którą
wypalano przez 1 min. w stałej temperaturze 775° C (Ryc. 20-25).

_Osadzanie
Kiedy pacjentka była już zadowolona z koloru, fonetyki i linii uśmiechu (Ryc. 26), przygotowano uzupełnienia do osadzenia adhezyjnego. Na
powierzchnię tlenku cyrkonu i tytanu
naniesiono primer (Monobond, Ivoclar
Vivadent) w celu uzyskania retencji mechanicznej tych materiałów. Następnie
przeprowadzono cementowanie z użyciem uniwersalnego cementu adhezyjnego do prac na implantach (Multilink
Implant, Ivoclar Vivadent, Ryc. 27-29).
Przed zacementowaniem koron
wytrawiano je 5% kwasem fluorowodorowym przez 20 s (Ryc. 30).
Zacementowano wszystkie korony
z wyjątkiem tych, które wypadały
w miejscu śrub mocujących do implantów (Ryc. 31), które miały zostać
zacementowane po osadzeniu uzupełnienia (Ryc. 32). Wreszcie dokręcono
uzupełnienie (Ryc. 33). Dla uzyskania
zrównoważonych sił i zwarcia zastosowano w górnym łuku korony z materiału IPS e.max, w dolnym zaś zęby
akrylowe Phonares (Ryc. 34). W ten
sposób zapewniono pacjentce maksymalną sprawność czynnościową i najlepsze warunki fonetyczne (Ryc. 35).

_Podsumowanie
W przeszłości bezzębni pacjenci
skazani byli na źle dopasowane, cza-

Innowacje _ Tlenek cyrkonu

Ryc. 20-25_Przeprowadzono
charakteryzację koron
z użyciem odcieni 1 i 2
kolorów copper (miedź), white
(biały), cream (kremowy),
profundo (głęboki), mahogany
(mahoń), ocean (ocean)
i sunset (zachód słońca),
a następnie je wypalono.
Ryc. 26_Uzupełnienia gotowe
do osadzenia adhezyjnego.
Ryc. 27-29_Zastosowano
primer Monobond.
Ryc. 30_Korony z materiału
IPS e.max wytrawiano 5%
kwasem fluorowodorowym.
Ryc. 31_Korony
cementowano, pozostawiając
wolne miejsce dla śrub.
Ryc. 32_Widok zdrowych
tkanek miękkich i pochylonych
łączników pod uzupełnienie
wielopunktowe.
Ryc. 33_Przykręcone
uzupełnienie.
Ryc. 34_Obraz górnego
łuku z koronami IPS e.max
oraz zęby akrylowe Phonares
w dolnym łuku.
Ryc. 35_Widok od strony
powierzchni żujących po
osadzeniu uzupełnienia,
weryfikacja balansu
i warunków zwarciowych.

_kontakt
Rafael Santrich
– projektant uzupełnień
stomatologicznych
VM Lab Technologies
Advancing in Science
& Art of Restoration
E-mail: vmlab@me.com
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Ryc. 20

Ryc. 21

Ryc. 22

Ryc. 23

Ryc. 24

Ryc. 25

Ryc. 26

Ryc. 27

Ryc. 28

Ryc. 29

Ryc. 30

Ryc. 31

Ryc. 32

Ryc. 33

Ryc. 34

Ryc. 35

sami powodujące ból, sztuczne uzupełnienia protetyczne. Dziś mają do wyboru wiele
bardziej wyszukanych możliwości terapeutycznych. Dzięki łatwości użycia, przewidywalności i wielu innym zaletom, technologia
CAD/CAM, materiały ceramiczne do prasowania lub frezowania i różnorodne rozwiązania implantologiczne pozwalają lekarzom
dentystom i pracowniom protetycznym wykonywać wygodne, stabilne i estetyczne uzupełnienia u pacjentów bezzębnych.
Nowe, innowacyjne alternatywne uzupełnienia protetyczne są trwalsze, bardziej

estetyczne i wytrzymałe niż konwencjonalne
rozwiązania. Protezy oparte na implantach,
wykonywane z materiałów takich jak tlenek
cyrkonu i IPS e.max ZirPress, charakteryzują się nie tylko lepszymi właściwościami, ale
też są mocniejsze i trwalsze. Nowoczesne procedury i materiały pozwalają spełniać oczekiwania pacjentów, umożliwiając tworzenie
trwałych, wytrzymałych i estetycznych uzupełnień protetycznych._

Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.

Praktyka _ Skanery wewnątrzustne

Zastosowanie skanera
wewnątrzustnego
w praktyce dentystycznej
Autor_Bogdan Dmochowski
_„CAD/CAM”, „digital dentistry” to
hasła określające kierunek rozwoju współczesnej stomatologii. Szczególnie protetyka,
implantoprotetyka, a także ortodoncja korzystają z osiągnięć technicznych stomatologii cyfrowej na etapie rejestrowania pola protetycznego – skanery wewnątrzustne i w procesie
produkcji elementów odbudowujących struktury zęba – skanery laboratoryjne i frezarki
laboratoryjne. Lekarzy dentystów szczególnie
interesuje możliwość zastosowania skanera
wewnątrzustnego: jego przydatność i niezawodność w procedurach klinicznych, a także
możliwość współpracy z oprzyrządowaniem
laboratoryjnym. W niniejszym artykule przybliżam czytelnikowi walory skanerów wewnątrzustnych: Lava C.O.S.3M i 3Shape (Ryc.
1 i 2) w oparciu o własne przypadki kliniczne
z ich zastosowaniem w wykonaniu odbudów
protetycznych na oszlifowanych zębach i odbudów wspartych na implantach.

_Postępowanie kliniczne
z wykorzystaniem skanera
wewnątrzustnego Lava C.O.S. firmy
3M w odbudowie
protetycznej na oszlifowanych zębach

gryzienie zębów i skanujemy grupę 2-3 zębów
dolnych wraz z przylegającym do nich dziąsłem oraz grupę 2-3 zębów przeciwstawnych(górnych), także z przylegającym dziąsłem.
Skaner automatycznie składa zeskanowane
wcześniej łuki górny i dolny w prawidłowym
okluzyjnym położeniu (Ryc. 6).
Po zakończeniu skanowania następuje
przesłanie informacji za pomocą internetu do
laboratorium.Tutaj w oparciu o cyfrowy zapis
pola protetycznego są jednocześnie wykonywane 2 czynności: drukowanie modelu stereolitograficznego (Ryc. 7), które zastępuje
standardowy model gipsowy w stomatologii
cyfrowej, a także projektowanie (Ryc. 8 i 9)
i następnie wycinanie czapki (Ryc. 10) stanowiącej podbudowę do napalanej ręcznie porcelany w kolejnym etapie produkcji odbudowy
protetycznej.
Kolejne etapy pracy (napalanie porcelany
na wycięte przez frezarkę podbudowy, Ryc.
10) odbywają się na dzielonych modelach
stereolitograficznych. Praca na dzielonych
modelach pozwala technikowi na osiągnięcie

55-letni pacjent, po odbudowie odcinków
bocznych mostami ceramicznymi w sposób
klasyczny, zgodził się na zastosowanie cyfrowych technik rejestracji celem wykonania
odbudowy protetycznej odcinka przedniego
(Ryc. 3). Po wykonaniu preparacji filarów: 13,
12, 11, 21, 22 i 23 zarejestrowałem cały łuk
górnych zębów za pomocą skanera wewnątrzustnego (Ryc. 4). Następnie dokonałem rejestracji całego łuku dolnych zębów (Ryc. 5).
Kolejnym etapem jest zarejestrowanie
okluzji. W tym celu prosimy pacjenta o za-
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Ryc. 1

Ryc. 2
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Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 9

Ryc. 10

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 313

Ryc. 14

optymalnych relacji pomiędzy poszczególnymi koronami (Ryc. 11).
Przeniesienie koron na model podstawowy
(niedzielony) to możliwość domodelowania
koron względem szczegółów anatomicznych
podłoża: wysokość girlandy dziąsłowej i brodawki dziąsłowej, odległość punktu stycznego koron od czszytu brodawki dziąsłowej
(Ryc. 12 i 13).
Po zakończeniu etapu laboratoryjnego
można oddać pacjentowi odbudowę prote-

Ryc. 5

Ryc. 8

tyczną wykonaną przez zespół: lekarz-skaner
wewnątrzustny i system CAD/CAM-technik
dentystyczny (Ryc. 14 i 15).
Główna funkcja skanera wewnątrzustego to rejestracja warunków w jamie ustnej
i przekazanie tych informacji do laboratorium
celem wykonania odbudowy protetycznej
wspartej na zębach pacjenta lub implantach:
korony, mosty, łączniki do implantów, a także odbudów w obszarze pojedyńczego zęba:
licówka, inlay, onlay,overlay, wkład korzeniowo-koronowy.
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_Możliwości wsparcia, jakie
uzyskuje lekarz dentysta w trakcie wykonywania procedur
protetycznych w oparciu o skaner 3Shape

Skaner, oprócz zastępowania klasycznego
wycisku za pomocą łyżki wyciskowej i odpowiednich mas wyciskowych (alginatowych,
silikonwych, polieterowych), pełni także bardzo ważną funkcję diagnostyczą.
Szybkie, wygodne dla pacjenta, cyfrowe
zarejestrowanie warunków w jamie ustnej
daje bezpośredni dostęp do trójwymiarowego obrazu (Ryc. 16-18). Dzięki temu możemy przeprowadzić wstępną analizę łuków
zębowych w różnej projekcji i w różnym powiększeniu, obraz na ekranie skanera można
powiększać i obracać. W klasycznym postępowaniu taka analiza możliwa jest dopiero po
kilku godzinach. Na ekranie skanera możemy

Ryc. 15

Ryc. 16

skorzystać z funkcji rysowania linii. W oparciu o linie pionowe (zielone linie na rycinach)
uzyskujemy informację o prawidłowej preparacji zębów (Ryc. 19 i 20).
Kolejne duże udogodnienie to bezpośrednia analiza jakości własnej pracy, nawet
w bardzo dużym powiększeniu (Ryc. 21).
Uzyskane tą drogą informacje pozwalają na
poprawienie preparacji zębów. Funkcja bardzo dużego powiększenia obrazu na ekranie
umożliwia wgląd do szczeliny dziąsłowej
i zaznaczenie granicy preparacji (Ryc. 22
i 23) – to bezcenna informacja dla technika
projektującego czapkę do podbudowy protetycznej.
Jeszcze jedna ważna cecha skanera wewnątrzustnego ułatwiająca bezpośrednią
diagnostykę to analiza odległości łuków

Ryc. 17

Ryc. 18

Ryc. 19

Ryc. 20

Ryc. 21

Ryc. 22

Ryc. 23

Ryc. 24

Ryc. 25

Ryc. 26
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zębowych względem siebie, a szczególnie odległości oszlifowanego zęba od zęba
przeciwstawnego. Do określenia tych wartości służy skalibrowana mapa kolorów
(Ryc. 24-26).

lejne etapy wykluczające błąd zmiany wymiaru (taką wadę ma gips). Kolejną zaletą
stosowania skanera jest możliwość uczestniczenia lekarz w projektowaniu odbudowy
protetycznej.

Analizując zastosowanie skanera wewnątrzustnego stwierdzam, że jego przydatność w praktyce dentystycznej jest
niepodważalna.Cyfrowa rejestracja (tzw.
elektroniczny wycisk) warunków anatomicznych jamy ustnej to duży komfort dla
pacjenta, ale jednocześnie dopiero początek
zalet skanera. Możliwość analizy zapisanego obrazu to szansa na poprawienie jakości
pracy klinicznej lekarza (w bezwzględny
sposób obnaża niedoskonałości preparacji),
a szybki transfer danych zdecydowanie skraca czas produkcji odbudowy protetycznej.
Jeżeli klinika dysponuje skanerem i frezarką, wykonanie odbudowy protetycznej to
tylko jedna wizyta!

Oczywiście, występują jeszcze pewne
problemy, ale to raczej kłopot w opanowaniu
nowej technologii. „Doszlifowanie” współpracy lekarz-skaner to kwestia treningu, a zalety stosowania tych urządzeń (przedstawione
w artykule w dużym skrócie) z pewnością zachęcają do stosowania najnowszej technologii
w codziennej pracy. _

24-25.10
2014 Kraków

Wycisk cyfrowy w porównaniu z tradycyjnym, przede wszystkim gwarantuje
absolutną jakość: precyzyjne dotarcie do
wszystkich szczegółów anatomicznych, brak
ucisku na tkanki miękkie stanowią ogromne
walory w rejestracji podłoża protetycznego.
Kolejna przewaga to utrzymanie idealnych
wymiarów, a masy wyciskowe mogą tracić
ten parametr z różnych powodów. Produkcja
modeli stereograficznych i odbudowy protetycznej w oparciu o wycisk cyfrowy to ko-

_autor
Lek. dent. Bogdan Dmochowski
w 1984 r. uzyskał dyplom lekarza dentysty
w AM w Warszawie.
Posiada specjalizację I stopnia w zakresie
stomatologii ogólnej oraz specjalizację I stopnia
w zakresie medycyny społecznej. Od 1986 r.
prowadził własny gabinet dentystyczny, od
1991 r. jest właścicielem indywidualnej,
specjalistycznej praktyki lekarsko-dentystyczna
ukierunkowanej głównie na protetykę,
implantologię i stomatologię estetyczną.
Prowadzi kursy praktyczne w zakresie
preparacji zębów pod uzupełnienia
pełnoceramiczne: korony, mosty, licówki,
wkłady koronowe (inlay, onlay, overlay)
oraz z rejestracji pola protetycznego skanerem
wewnątrzustnym (odbudowa na zębie
i implancie).

wykładowcy:
Prof.
Stephen Chu
i inni
DOROCZNE SPOTKANIE IMPLANTOPROTETYKÓW
I SYMPATYKÓW STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

Serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków implantologii, implantoprotetyki i
stomatologii estetycznej na dziesiąte - Jubileuszowe Sympozjum CEIA w Krakowie.
Jak co roku, program naukowy będzie na wysokim poziomie merytorycznym zaprosiliśmy jednego z najlepszych wykładowców w dziedzinie implantologii i w
zakresie estetyki prac protetycznych - profesora Stephena Chu. Jak zawsze postaramy
się zaprezentować współczesne osiągnięcia implantologii stomatologicznej, nie tylko
pod kątem naukowym, lecz także praktycznych zastosowań.
Liczę, że każdy uczestnik Sympozjum znajdzie w programie tematy bliskie swoim
zainteresowaniom oraz uzyska informacje przydatne w pracy zawodowej. Mam
nadzieję, że to Jubileuszowe Sympozjum CEIA w Krakowie będzie wydarzeniem
inspirującym Państwa do dalszej pracy, okazją do spotkań towarzyskich, nawiązania
współpracy, a także do krótkiego wytchnienia od codziennych obowiązków.
Serdecznie zapraszam do Krakowa.
Dr hab. n. med. Piotr Majewski, patron naukowy 10. Sympozjum CEIA

Wykładowca na Oddziale Protetyki
Stomatologicznej
na
Uniwersytecie
Columbia. Specjalizuje się w estetyce prac
protetycznych na zębach naturalnych i
implantach.
Twórca systemu do oceny parametrów
estetyki stałych uzupełnień protetycznych
"Chu", którym posługują się klinicyści na
całym świecie.
Wieloletni, bezpośredni współpracownik
Prof. Tarnowa. Prowadzi szkolenia i
wykłady w wielu miejscach na świecie.
Patronat medialny:

Partner medialny:
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Implantology—the
perfect art of camouflage
thanks to CAD/CAM
Author_ Robert Michalik, Poland

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1_Initial state.
Fig. 2_Prepared Maryland bridge.
Fig. 3_Extraction.

_When I graduated from the Faculty for Dental
Technicians in Warsaw Medical School in 1987, I had
no idea that my profession would change so much
over the course of the next quarter of a century.
At that time, I enthusiastically welcomed every new
innovation, many of which I pioneered the use of in
Poland.
Looking back today after more than 20 years,
I can confidently say that dental technology has
undergone a profound technical revolution. After all,
nowadays, it is difficult to imagine a modern dental
technician’s laboratory where CAD/CAM technology remains unknown.

Fig. 4_Situation after
osseointegration.
Fig. 5a_Exposure of implant.
Fig. 5b_Impression coping.

Fig. 4

16
36

My first experience with CAD/CAM was in 2004
when I decided to buy a device from DeguDent. I intentionally use the word ‘device’ here, since it was not

Fig. 5a
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Fig. 3

what we would today consider a CAD/CAM system
based on scanning and virtual modelling. However,
I was overwhelmed by the potential this machine
offered me at the time. For a brief while, dental technicians and dentists were divided into proponents
of and opponents against CAD/CAM. The latter were
mainly against the system because of ignorance and
a fear of new technology. I myself used the machine
for two years until at last I succumbed to the temptation and bought another technical novelty.
I first saw this machine, produced by Wieland, at
the International Dental Show in Cologne. The thing
that was so innovative about it and such a great advance on previous models was the 3Shape scanner
that was able to scan the model and transfer data
to the CAD software, thereby making it possible to
produce a virtual model of the construction.

Fig. 5b
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Fig. 6

The system was such a breakthrough and the
possibilities it offered so enormous that in 2006
I began using the 4820 model. The volume of orders
that my laboratory handled increased dramatically,
since in contrast to the DeguDent machine, which
could initially cut four-unit and later seven-unit
bridges, Wieland’s CAD/CAM system allowed me
to cut 14-unit constructions from various types of
material (plastic, steel, titanium).
Based on my own observations and my many
years of experience, I can boldly say that the greatest progress in terms of technology has been
achieved by scanners. The newer machines have
only increased the amount of bone that can be cut
and accelerated cutting speed. It is the scanners that
have ensured revolutionary advances in the development of CAD/CAM.
A major role in the development of scanners has
been played by 3Shape, which is currently the undisputed leader in the field. A modern user of CAD/CAM
has all he needs to ensure a perfect prosthetic appliance, i.e. everything from a temporary crown right
up to complex implant-supported restorations.
Moreover, all the work can be done today in virtual

Fig. 11a

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

I

Fig. 10

Fig. 6_Temporary abutment.
Fig. 7_Gingiva forming
with temporary crown.
Fig. 8_Expected emergence profile.
Fig. 9_Position of implant axis
with regard to bed of crown.
Fig. 10_Properly constructed
temporary crown.

articulation, which overcomes the technological
problems that traditional methods faced.
Patients today require fast and inexpensive
therapeutic solutions, while ensuring the highest
standard of work. CAD/CAM systems help reduce
production costs significantly. Hence, the high purchase price of investing in a CAD/CAM system pays
off. The limitless opportunities it offers for co-operation between laboratories also attest to the superiority of CAD/CAM technology. Just as the development of airlines made rapid relocation to any corner
of the globe possible, so CAD/CAM promotes work
between laboratories from all over the world. And
herein probably lies its greatest success: international co-operation that connects people brings its
own benefits and satisfaction. There have been
many occasions in my professional practice when
I have performed work to order without ever being
face to face with clients. This is proof of the importance of Internet communication in the dental
industry.
Obviously, the CAD/CAM system is only half the
story, for the hands of the dental technician are still
irreplaceable when it comes to veneering porcelain

Fig. 11a_Duplicate of temporary
crown made from pattern resin.
Fig. 11b_Intra-oral examination.
Fig. 11c_Impression at implant level.

Fig. 11b

Fig. 11c
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Fig. 12a

Fig. 12b

Fig. 12d

Fig. 12c
Fig. 12a_All-zirconia abutment
on the cast.
Fig. 12b_Palatal view
of all-zirconia abutment.
Fig. 12c_Preparation of the abutment.
Fig. 12d_Prepared abutment.

Figs. 13a, b & c_Finished zirconium
dioxide substructure on the cast.
Buccal view (b). Palatal view (c).
Fig. 14_Fitting of abutment
and coping.
Fig. 15_Diffusion of light in Robocam
zirconia structure.

Fig. 13a
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of the quality of the work. This is increasing in proportion to general advances in people’s lifestyles.
The majority of us want to remain young and look
beautiful forever. Hence, more and more people
view dentition in terms of the need not only to restore missing teeth but also to correct those they
still have. A good example of this is the boom in orthodontics, and the demand for teeth whitening
and improving their smile using veneers.

substructure. No system can apply porcelain in such
a way that the restoration looks like a natural tooth.
Hence, the ideal is to combine the possibilities offered by CAD/CAM with the artistic abilities of the
dental technician. A properly prepared construction, good marginal seal and the choice of material
are all very important factors, but the final finish of
the crown still depends on the aesthetics attained
through the skill of human hands. The work of the
dental technician requires knowledge of many different materials and how they are fashioned, as well
as extensive manual skills in working easily with
both colour and shape.
A long-standing acquaintance of mine, the outstanding master of dental technology Klaus Müterthies, stresses repeatedly that form takes precedence over colour. The patient focuses first on the
way the prosthetic restoration harmonises with his
natural teeth. If the form is disturbed, colour defects
appear together with details that do not have too
important an influence on the overall appearance
of the crown.
Although the majority of patients do not know
how to assess a prosthetic restoration accurately,
I have noticed a growing awareness among them

Fig. 13b

CAD/CAM
ICAD/CAM
1_2014

2_ 2012

Fig. 13c

Another very important factor in prosthetic art
is that it requires the collective effort of an entire
team—everyone from an attending dentist, an orthodontist, and a surgeon/implantologist, right up
to a dental technician. I have had the great fortune
to work with partners who have chosen to work in
the same area of technological development and
aesthetic prosthetic work. One of the doctors working closely with my laboratory on a daily basis often
remarks, “as the dentist so the technician and vice
versa”. Probably, these words reveal how close the
ties have always been between the dental technician and the dentist. The restoration case study I will
present here reflects my belief that prosthetic work
is a combination of modern technology with its
skilful use and a high level of artistry in the hands of
the technician.

_Case report
A 27-year-old female patient presented to our
dental office to achieve a more aesthetic smile. At
the age of 17, she had suffered an accident (she was
hit by a swing), as a result of which her tooth #21
had shifted significantly in an upwards direction
owing to significant bone atrophy and root resorption (Fig. 1). The young age of the patient and her still
progressing bone growth did not augur success.
Only when she was 27 did she pursue improving
her appearance. The situation required that she have
her tooth extracted, undergo an implant procedure
and have a prosthetic crown placed. The first problem that emerged during the preliminary analysis
prior to the implant procedure was that the amount
of bone and the thickness of the bone plate would

Fig. 14

Fig. 15

case report _ CAD/CAM in implantology
case report _ CAD/CAM in implantology
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Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19a

Fig. 19b

Fig. 19c

have forced us to add grafting material. The patient
did not consent to such a solution and expected a
predictable cosmetic effect with the stress on very
good final aesthetics.
In the first stage, we made a Maryland bridge
(Fig. 2). Such a solution provided protection for the
patient during the osseointegration period. Several
months after the surgical procedure, the implant
(in this case Ankylos, DENTSPLY Friadent) was exposed. It turned out that the implant was positioned
in an excessively palatal direction. The challenge
was to restore a symmetrical line to the patient’s
cervical margins, as well as a natural biological
gingival margin. The backward position of the implant required the use of an angled abutment of 30°.
Unfortunately, the system we used effectively restricted such an approach, since at the time that the
above procedure was performed it was still impossible to achieve customisation in a dental laboratory
(this is definitely possible today).
A decision to make an all-zirconia abutment
with an angle of inclination above 15° is quite risky.
Hence, the solution we adopted was to modify the
crown while not changing the shape of the abutment. Such an approach requires the attending

Fig. 20

dentist to play a major role in the process so that the
preparation and transfer of the emergence profile
of the abutment and prosthetic crown correspond
perfectly to the natural tooth. Using composite material, the doctor shapes the temporary restoration
to retain the place for the final crown for a period of
several weeks so that it later can serve as a model for
the definitive crown. It is important to remember
that as the gingiva is being shaped the patient must
at all times be provided with a temporary restoration, guaranteeing support for the soft tissue.

Fig. 16_Abutment and coping prior to
firing and bonding.
Fig. 17_Palatal view of veneered
crown bonded to the abutment.
Fig. 18_Visible emergence area,
free of ceramic.
Figs. 19a, b & c_Finished crown

in situ.

Therefore, the doctor transferred the emergence
profile with the help of a doubling of the crown with
the abutment. After the crown had been removed,
pattern resin was applied in its place. Simultaneously, a standard zirconia abutment was modified in
the dental laboratory into the desired shape using
a water-cooled high-speed bur and then scanned.
An image of the scan was modified by superimposing a second scan over the projected emergence
profile of the crown. Both parts were joined together
in the CAD programme and the structure thereby
created was cut from the Provi Disc composite material (Robocam), which is often used for temporary
restorations. At this stage, the best approach is to
try in the cut-out substructure and if necessary im-

Fig. 21

Fig. 20_Palatal view
of screw-retained crown.
Fig. 21_Crown in full smile.
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Figs. 22a & b_Pre- and post-op
situation.

Fig. 22a

prove its size and shape. Only if the fit is perfect will
a substructure be cut out from zirconium dioxide.
The choice of material is something that should
be considered very carefully. Observing the rule of
“what, where and when?”, the choice will depend
on the position of the abutment, its colour characteristics and the quantity of light diffusion needed.
The last factor has a great impact on the natural appearance of the prosthetic restoration. For this very
reason, I try above all to use all-ceramic materials,
especially in the anterior section.
The material used in the present case study was
zirconium dioxide (Robocam), which is processed
in a machine supplied by the same company called
Robomill 5. The machine mills all available soft
materials and the water cover makes it possible to
cut IPS e.max ceramics (Ivoclar Vivadent).
Following a consultation with an attending dentist, it was agreed that owing to the large superstructure of the mucosal section on the vestibular
side the restoration would have to be screw retained. Such a solution ensures that the patient’s
oral hygiene can be examined frequently in that
area. The abutment and crown were joined together
in the laboratory in order to avoid any possible
complications owing to excess cement left after the
restoration had been placed in the patient’s mouth.
The part serving as the emergence profile of the
crown from the gingiva was not covered with veneering porcelain. It was only polished to a shine
without covering it with glazing. The surface of the
zirconia prepared in such a way has a greater chance
of adhering tightly to the patient’s gingiva.
The present case study confirms that modern
prosthetics could not exist without modern solutions such as CAD/CAM.

_Summary
What other innovations will surprise us in the
not-too-distant future? Will traditional layering
and firing of ceramics be replaced by other meth-
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Fig. 22b

ods? This remains an open question, but perhaps
the profession of the dental technician will soon be
limited to working only and exclusively with computers.
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Warszawa,
centrum konferencyjne muranów,
13-15 czerwca 2014
Peter Bausch, Renzo C. Casellini, Marcus Dagnelid, Marzena Dominiak,
Sascha Hein, Elliot Mechanic, Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski, Joshua Polansky,
Ariel J. Raigrodski, Wojciech Ryncarz, Christian Stappert, Enrico Steger
Znakomici wykładowcy z całego świata.
Warsztaty praktyczne i teoretyczne dla lekarzy, techników i asysty.
Najwyższy poziom wiedzy niezbędny w nowoczesnej praktyce stomatologicznej.

ZAPRASZAMY!
Rejestracja i informacje: www.pase2014.com
Wczesna rejestracja do 28 lutego.
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Kurs praktyczny DSD – Digital Smile Design
Dr Christian Coachman – Brazylia
I kurs: 28–30 marca 2014 Hotel Radisson Blue Warszawa
II kurs: 31 marca – 2 kwietnia Hotel Holiday Inn Warszawa – Józefów

Kameralna grupa, wiedza praktyczna nieodzowna we
współczesnej stomatologii.
Zostań klinicystą kompletnym dzięki wprowadzeniu koncepcji
DSD do swojej praktyki – a różnicę zobaczą wszyscy!
REJESTRACJA I SZCZEGÓŁY:

www.pase2014.com

Lifestyle _ Kitesurfing

Autor_Marek Adwent
_Godzina 23.30. Późno… Pora kłaść się
spać. Jeszcze tylko rzut oka na jutrzejszą prognozę prognozy. Nic się nie zmieniło: nadal
16 węzłów, w porywach do 25. Z zachodu.
Cholera! Nie dlatego, że ma wiać, tylko dlatego, że jutrzejszy grafik zapełniony po brze-

42

CAD/CAM
1_2014

gi. Od 9.00 do 21.00. Nie ma szans na to, żeby
wyskoczyć nad wodę.
Dźwięk sms-a wyrywa mnie z zadumy.
Kto o tej porze przesyła wiadomość?! Marcin.
Kumpel. Pyta, czy jadę jutro popływać. To już

Lifestyle _ Kitesurfing

czwarty kolega, który dzisiaj pyta. Znowu się
we mnie gotuje… Piszę, że nie mogę, chyba
że rano. Wcześnie rano. Marcin odpisuje, że
rano OK., bo o 9.00 musi być już w pracy. No
to plan ustalony!
Wstaję przed 5.00. Wyglądam przez okno.
Drzewa się ruszają. Łącze się z lokalną stacją
meteo. Wiatr jest – bez hitu, ale jest. Zgodnie
z umową, o 5.00 przychodzi wiadomość:
„Jedziemy?”. Odpisuję: „OK, o 6.00 na spocie”. To było dobre pływanie. 1,5 godz. na
wodzie! Wiało, jak to zwykle na lokalnym
jeziorze , nierówno i szkwaliście, ale zabawa
była przednia. Oprócz nas było jeszcze dwóch
kolegów, którzy też nie mieli czasu urwać się
na pływanie w ciągu dnia.
Sporty, w których wykorzystuje się siłę
wiatru do napędzenia mniej lub bardziej wymyślnych urządzeń pływających, uzależniają.
Tak było z windsurfingiem, tak jest z kitesurfingiem. Pomysł, żeby wykorzystać latawiec
jako siłę napędową zrodził się już w 1800 r.,
a w roku 1903 Samuel Cody przepłynął kanał La Manche łódką ciągniętą przez latawiec.
Prawdziwy rozwój i popularność kitesurfingu przypada na przełom XX i XXI w. kiedy konstrukcje latawców zaczęły być coraz
bardziej bezpieczne i przyjazne w obsłudze.
Szacuje się, że obecnie kitesurfing uprawia
1,5 mln ludzi na całym świecie. Kitesurfing
jest zdecydowanie bardziej prosty do nauki
niż windsurfing, zakres wiatrowy, jaki obsługują latawce jest większy w stosunku do
żagli windsurfingowych. Sprzęt potrzebny do

pływania mieści się w plecaku. A poza tym
ta frajda! Tylko od czasu do czasu słyszy się,
że jakiś kolega kolegi rozbił się o przyczepę
na Półwyspie Helskim albo przeciągnęło go
po rafie, albo uderzył o wodę, albo..... tak jak
ja, połamał żebra. Ale szycie rannego kolegi
w barze plażowym na spocie w Egipcie przy
akompaniamencie kolegów i zadziwionych
min kitesurferów z zachodniej Europy jest po
prostu bezcenne!
No cóż, każdy sport w wiąże się z pewnym
ryzykiem. Można się poobijać, jeżdżąc na rowerze. Wybitny kierowca Formuły 1 przez
parę lat bezpiecznie pędził z zawrotną prędkością bolidem, a niedawno upadł, jeżdżąc
na nartach i nadal przebywa w stanie ciężkim
w szpitalu. W każdym razie, latawce są stałym
wyposażeniem mojego bagażu niezależnie od
rodzaju transportu, pory roku, kierunku. Jadą
na kurs PASE do Sopotu, na narty do Włoch –
jazda na snowboardzie za latawcem to też super frajda, lecą samolotem na greckie wyspy.
Tylko jak wytłumaczyć żonie, że te 2 bluzki
i ta sukienka już się do bagażu nie zmieszczą
bo... muszą pojechać 3 latawce o łącznej powierzchni 37 m2...._
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Informacje rynkowe _ Planmeca

Nowy, otwarty system
CAD/CAM Planmeca dla dentystów
i pracowni protetycznych
do obróbki CAD. Planmeca PlanScan jest
pierwszym skanerem zintegrowanym z unitem dentystycznym. Opcjonalnie jest dostępny w wersji wolnostojącej i może być podłączony np. do laptopa.
Ponadto Planmeca oferuje dentystom
otwartą aplikację programową CAD do prostego projektowania 3D. Planmeca PlanCAD™
Easy jest zintegrowany z oprogramowaniem
Planmeca Romexis® i jest znakomitym narzędziem do projektowania prac protetycznych,
poczynając od indywidualnych wkładów, po
pełne korony i mosty. Gotowy projekt można wysłać do Planmeca PlanMill™ 40, nowej
frezarki stomatologicznej przeznaczonej m.in.
do prac pełnoceramicznych. 4-kątowe urządzenie jest bardzo szybkie i dokładne.
_Planmeca wprowadza na rynek
otwarty system CAD/CAM dla dentystów
i pracowni protetycznych, uzupełniając
swoją ofertę handlową o kolejny zaawansowany technologicznie sprzęt dentystyczny.
Dentysta lub pracownia może wybrać całą
procedurę pracy lub tylko jej poszczególne
elementy, zgodnie z zapotrzebowaniem. Jest
to możliwe dzięki unikalnym rozwiązaniom
zastosowanym przez firmę Planmeca i otwartym interfejsom pomiędzy urządzeniami
i oprogramowaniem. To unikalne rozwiązanie zawiera wszystkie niezbędne narzędzia
do otwartej stomatologii CAD/CAM – od
precyzyjnej, kompaktowej frezarki po zaawansowane oprogramowanie CAD.

_kontakt
Planmeca Poland
skr. pocztowa 43
00-971 Warszawa
Tel.: (22) 497 90 84
Fax: (22) 435 50 24
E-mail: biuro@planmeca.pl
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_Zintegrowana procedura
pracy dla dentystów
Planmeca PlanScan™ jest cyfrowym skanerem wycisków do superszybkiego skanowania bez proszku. Szybki i dokładny skaner tworzy cyfrowe wyciski od jednego zęba
po pełny łuk. Otwarte dane STL na wyjściu
oznaczają, że zeskanowane dane mogą być
wysłane do dowolnej pracowni protetycznej

_Zintegrowana procedura pracy
dla pracowni protetycznych
Laboratoriom protetycznym Planmeca
oferuje Planmeca PlanScan™ Lab, szybki
i niewymagający obsługi skaner laboratoryjny do skanowania modeli. Faza projektowania
jest wykonywana w otwartym programie dla
laboratoriów Planmeca PlanCAD™ Premium,
a następnie gotowy projekt jest przesyłany
do Planmeca PlanMill™ 50, 5-kątowej frezarki przeznaczonej dla pracowni protetycznych. Alternatywnie pracownia może zamówić szybką i niezawodną usługę obrabiania
w centrum frezowania Planmeca CAD/CAM
– PlanEasyMill™, oferujące szeroki zakres
materiałów i szybką usługę.
„Nasze rozwiązanie CAD/CAM jest
unikalne, ponieważ system jest zupełnie
otwarty i elastyczny” – mowi Jukka Kanerva,
Dyrektor Działu Dental care units and
CAD/CAM w Planmeca Oy, dodając:
„Dentyści i laboratoria mogą wybrać całą procedurę pracy, korzystając z jej zintegrowania
lub wybrać tylko niezbędne elementy i wysłać
otrzymane, otwarte dane do swoich partnerów.
To jest pełna cyfrowa perfekcja”._
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Informacje _ Produkty

Informacje o produktach
Kol-dental Sp. z o.o.
Planmeca Chairside CAD/CAM™
Otwarty system PlanmecaChairside CAD/CAM™ dla
gabinetów stomatologicznych pozwala na ultra zybkie skanowanie jamy ustnej, efektywne i łatwe projektowanie odbudów
oraz wyjątkowoprecyzyjne frezowanie bezpośrednio w gabinecie.
Otwarte interfejsy pomiędzy
urządzeniami i oprogramo-

doskonałą funkcjonalność i umożliwia leczenie z wykorzystaniem technologii cyfrowej.
PLANMECA PlanCAD® Easy to otwarty pakiet oprogramowania CAD zaprojektowany specjalnie dla lekarzy
dentystów, jest doskonałym narzędziem dla wyrafinowanego projektowania 3D i planowania w klinice dentystycznej.
Oprogramowanie jest proste i szybkie w użyciu oraz idealne
do projektowania odbudów protetycznych od pojedynczej korony po mosty w łukach zębowych.
PLANMECA PlanMill® 40 – obrabiarka Planmeca pozwalająca na szybkie i dokładne frezowanie bezpośrednio
w klinice dentystycznej. Czteroosiowa frezarka jest przeznaczona do ceramiki szklanej oraz do innych materiałów.
Kol-Dental Sp. z o.o.
ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa
tel.: (22) 514 62 00, 505 242 684
fax: (22) 514 62 24
INFOLINIA: 0 801 390 015
www.koldental.pl
Schlamberger Sp. z o.o.

waniem pozwalają wybrać albo cały system, albo tylko niektóre elementy. Te najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe
obejmują wszystkie niezbędne narzędzia do całkowicie zintegrowanego i cyfrowego przebiegu pracy.
PLANMECA PlanScan® to pierwszy skaner cyfrowy 3D
w pełni zintegrowany z unitem dentystycznym wykorzystujący technologię Blue Laser. Ten wydajny skaner wewnątrzustny może też być podłączony do laptopa. System zapewnia
Bicon Poland s.c.
TRINIATM
TRINIATM jest materiałem wykorzystywanym w technice CAD/CAM. Pełna gama prac protetycznych, wysoka
elastyczność oraz wytrzymałość na pękanie czyni ten materiał rewolucyjnym pod względem zastosowania: korony i mosty licowane kompozytem, prace implantologiczne licowane kompozytem
i akrylem, łączniki tymczasowe, mosty adhezyjne,
korony teleskopowe, belki
implantologiczne, a także
prace hybrydowe.
Bicon Poland s.c.
www.bicon-poland.com
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CARES System
CARES X-Stream pozwala na
przeprowadzanie procesu wykonywania jednoetapowych uzupełnień
braku pojedynczych zębów w oparciu o implanty na podstawie jednego skanu, w oparciu o jeden projekt
i oddawanych podczas jednej wizyty. Łączniki CARES Variobase
zapewniają wysoką elastyczność
projektowania i umożliwiają dostosowanie leczenia do indywidualnej
sytuacji w jamie ustnej pacjenta.
CARES System ma możliwość
wykonywania przykręcanych mostów i belek w oparciu o implanty StraumannBone Level, wprowadzając belki Dolder-Bar
U-shape, belki Dolder-Bar w kształcie jajka, belki okrągłe,
belki Ackermanna oraz belki MP-Clip Bar.
Schlamberger Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor InstitutStraumann AG w Polsce:
ul. Grzybowska 4/246
00-131 Warszawa
tel. (22) 254 54 23
e-mail: biuro@straumann.pl

Prenumerata

Polskie wydanie CAD/CAM
cena rocznej prenumeraty: 120 PLN
Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT)
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Z wyjątkiem artykułów oznaczonych w sposób szczególny, prace umieszczone w magazynie Implants_International
Magazine of Oral Implantology, wydanie polskie mogły być publikowane wcześniej w jednym z następujących
czasopism: International Magazine of Oral Implantology, Implantologie Journal, Oralchirurgie Journal, Endodontie
Journal, Dentalhygiene Journal, Laser Journal, Zahnarzt Wirtschaft Praxis, Zahnarzt Wirtschaft Praxis spezial, Zahntechnik
Wirtschaft Labor, Dentalzeitung, Cosmetic Dentistry beauty & science, Dental Tribune.
Redakcja Implants_International Magazine of Oral Implantology dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły
kliniczne oraz informacje od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy jednak odpowiadać za informacje podawane
przez producentów. Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich, podawane przez
ogłoszeniodawców. Opinie przedstawiane przez autorów nie są stanowiskiem redakcji polskiego wydania pisma
Implants_International Magazine of Oral Implantology.
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CS 3500

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.
Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12, tel. 71 781 84 62, 501 242 101, www.optident.pl

SKANOWANIE PROJEKTOWANIE FREZOWANIE

