
M łody kapitan w czasie
krótkiego urlopu schodzi
ze statku, aby odwiedzić

swoją dziewczynę. Zostaje napad-
nięty i pobity. Następnego dnia
zaczyna odczuwać dolegliwości
podczas jedzenia, zgłasza się więc
do stomatologa…

EEkkss  ttrruu  zzjjaa  kkoo  rrzzee  nniiaa??
Hi sto ria ma ło praw do po dob na,
jed nak się wy da rzy ła. Sto ma to log
skie ro wał owe go pa cjen ta na kon -
sul ta cję do chi rur ga. Pa cjent,
lat 27, tra fił do mo je go ga bi ne tu.
W ba da niu stwier dzi łam nie wiel -
kie wy dłu że nie ko ro ny kli nicz nej
zę ba 22, zmia nę bar wy ko ro ny
na ciem niej szą oraz jej wzmo żo ną
ru cho mość (ryc. 1). Pa cjent od czu -
wał rów nież ból pod czas zwie ra nia

zę bów. W ba da niu kli nicz nym zę -
by są sia du ją ce z le wym bocz nym
sie ka czem szczę ki oraz wy ro stek
zę bo do ło wy w tej oko li cy nie wy ka -
zy wa ły zmian. Zdję cie RTG wy ja -
śni ło osta tecz nie, ja ka by ła przy -
czy na do le gli wo ści (ryc. 2). 

Stwier dzi łam po przecz ne zła -
ma nie ko rze nia zę ba 22 oko -
ło 2 mm po ni żej brze gu wy rost ka
zę bo do ło we go. Po in for mo wa łam
pa cjen ta o ko niecz no ści eks trak -
cji, dla któ rej je dy ną al ter na ty wą
mo gła by być eks tru zja or to don -
tycz na zła ma ne go ko rze nia.

IImm  ppllaanntt  jjeedd  nnoo  cczzłłoo  nnoo  wwyy
Ze wzglę du na tryb ży cia pa cjen ta
le cze nie za cho waw czo -or to don -
tycz ne oka za ło się nie mo żli we do
prze pro wa dze nia. Po nad to przy

tak ma łym ko rze niu ce lo wość eks -
tru zji jest po da wa na przez spe cja -
li stów w wąt pli wość. Na wy pro du -
ko wa nie mo stu ty pu Ma ry land
czy mi kro pro te zy nie by ło cza su,
po nie waż pa cjent za trzy dni roz -
po czy nał ko lej ny czte ro mie sięcz -
ny rejs, ale przede wszyst kim
oba wiał się funk cjo no wa nia ta kie -
go roz wią za nia. Most mógł by się
od ce men to wać, a pro te za zła mać
lub zgu bić. Po wszech nie zna ne są
rów nież kon se kwen cje użyt ko wa -
nia mi kro pro te zy, jak za nik tka -
nek mięk kich i twar dych pro wa -
dzą cych w kon se kwen cji do ich
de for ma cji. Most kon wen cjo nal ny
nie był bra ny pod uwa gę. 

Przed sta wi łam pa cjen to wi mo ż -
li wo ści le cze nia im plan to pro te -
tycz ne go. Me to da kla sycz na, czy li
wsz cze pie nie im plan tu dwu czło -
no we go i za opa trze nie pro wi zo -
rycz ne opar te na zę bach są sied -
nich np. wy ko na nym w ga bi ne cie
mo stem kom po zy to wym wzmoc -
nio nym włók nem szkla nym, rów -
nież nie do koń ca prze ko na ła pa -
cjen ta. Do pie ro mo żli wość wsz cze -
pie nia im plan tu jed no czło no we go
z za opa trze niem pro wi zo rycz nym
opar tym na wsz cze pie w od czu ciu
po szko do wa ne go da wa ła naj więk -
sze bez pie czeń stwo w dal szym
funk cjo no wa niu.

Wy ja śniłam pa cjen to wi wszyst -
kie aspek ty do ty czą ce za bie gu
łącz nie z bra kiem mo żli wo ści je go
prze pro wa dze nia w przy pad ku
kom pli ka cji w cza sie eks trak cji.
Udzieli łam in for ma cji o ogra ni -
cze niach po za bie go wych, jak ko -
niecz ność przyj mo wa nia płyn -
nych po kar mów przez na stęp ne
dwa mie sią ce. Przede wszyst kim
jed nak po in for mo wałam pa cjen ta
o bra ku 100-proc. prze wi dy wal no -
ści efek tów im plan ta cji na tych -
mia sto wej. Pa cjent jed nak świa -
do mie zde cy do wał się na pod ję cie
pró by. A oto jak ona prze bie ga ła:

W znie czu le niu na się ko wym
atrau ma tycz nie usu nęłam część
ko ro no wą zę ba 22 wraz z frag -
men tem ko rze nia, a na stęp nie po -
zo sta łą je go część.

Po do kład nej re wi zji zę bo do łu
nie stwier dziłam pęk nięć ani luź -
nych frag men tów ko ści. Cią głość
zę bo do łu, a szcze gól nie blasz ki
przed sion ko wej, by ła za cho wa na. 

Do pod nie bie nnie wy pre pa ro wa -
łam ło że dla im plan tu, a na stęp nie

wpro wa dziłam im plant jed no czło -
no wy o prze kro ju 3 mm i dłu go ści
16 mm (ryc. 3). Sta bi li za cja pier -
wot na wy nio sła 60 Ncm. Im plant
zo stał wpro wa dzo ny oko ło 2 mm
sub kre stal nie. 

Prze strzeń po mię dzy im plan -
tem a blasz ką zbi tą przed sion ko -
wą wy peł niłam luź no gąb ką ko la -
ge no wą, a na stęp nie na im plan cie
za ce men to wa łam cyr ko nio wą cza -
pecz kę Prep -Caps 10° -1/+2,
(ryc. 4) i do szli fo wa łam im plant

(ryc. 5). Cza pecz ka cyr ko nio wa
oprócz zmia ny ką ta usta wie nia
czę ści ze wną trzust nej im plan tu
peł ni wie le in nych funk cji, np.:
uszczel nia zę bo dół, po pra wia es -
te ty kę fi la ru, kształ tu je dzią sło.

Do wy ko na nia uzu peł nie nia tym -
cza so we go wy ko rzy stałam nie -
znisz czo ną ko ro nę usu nię te go zę -
ba pa cjen ta. 

Po od po wied nim przy go to wa niu
ko ro na zo sta ła osa dzo na na ce -
men cie im plan to lo gicz nym i wy łą -
czo na z kon tak tu zwar cio we go.
Kon tro la na zdję ciu RTG (ryc. 6).
Po za bie gu za le ciłam an ty bio tyk

i płu ka nie 2-proc. roz two rem chlo -
ro hek sy dy ny. Zwró ciłam rów nież
uwa gę na wzmo żo ne prze strze -
ganie za sad hi gie ny, stosowanie
szczot ki elek trycz nej, pa sty an ty -
bak te ryj nej, a po mie sią cu od im -
plan ta cji pa cjent miał za cząć uży -
wać iry ga to ra.

BBrraakk  kkoonn  ttrroo  llii,,  bboo  nniiee  bboo  llii  
Pa cjent zgło sił się na wi zy tę kon -
tro l ną w przeded niu swo je go

wyjaz du (ryc. 7). W ba da niu
stwier dziłam brak do le gli wo ści
bólo wych, obrzę ku i ja kich kol wiek
in nych nie po ko ją cych ob ja wów.

Ko ro nę tym cza so wą osa dzo ną na
im plan cie zblo ko wa łam do dat ko -
wo z zę ba mi są sied ni mi 2-mm ta -
śmą z włók na szkla ne go i kom po -
zy tem. Za do wo lo ny pa cjent po -
dzię ko wał i umó wił się na kon ty -
nu ację le cze nia po po wro cie z rej -
su za czte ry mie sią ce. Nie ste ty
sło wa nie do trzy mał i do ko lej ne go
spo tka nia upły nął pra wie rok.
Na mo je py ta nie, dla cze go za nie -
dbał wi zy tę kon tro l ną, od po wie -
dział, że im plant spra wu je się do -
brze, więc uznał, że nic się nie sta -
nie, jak zgło si się tro chę póź niej.
W ba da niu kli nicz nym im plan to -
wa na oko li ca nie wy ka zy wa ła
zmian. Zdję cie RTG po twier dzi ło
po zy tyw ny prze bieg go je nia. Kość
brze żna wy rost ka ule gła prze bu -
do wa niu, a blasz ka zbi ta ukształ -
to wa ła się na po zio mie pierw sze go
gwin tu (ryc. 8). Es te ty ka i funk -
cjo nal ność ko ro ny tym cza so wej
na strę czy ła mi wie lu pro ble mów,

za nim uza sad ni łam pa cjen to wi
ko niecz ność jej wy mia ny. W koń cu
uzy ska łam zgo dę. Wy cisk zo stał
po bra ny ma są pre cy zyj ną na ły żce
stan dar do wej w iden tycz ny spo -
sób jak przy kla sycz nej pro ce du -
rze od zwier cie dle nia fi la ru zę bo -
we go. W la bo ra to rium wy ko na no
ko ro nę cer con -por ce la na (ryc. 9).
Por ce la na by ła na pa la na in dy -
widu al nie, co da ło mo żli wość
uzy ska nia opty mal nej es te ty ki

(ryc. 10, 11). Ko ro nę za ce men to -
wałam na du al ny ce ment kom po -
zy to wy o cha rak te rze opa ke ro -
wym i skon tro lo wa łam w zwar ciu.

Za do wo lo ny z efek tów le cze nia pa -
cjent opu ścił ga bi net, uma wia jąc
się na wi zy tę kon tro l ną za pół ro -
ku. Oczy wi ście sło wa nie do trzy -
mał i po ja wił się do pie ro po po -
nad dwóch la tach. W tym cza sie
po zo sta wał bez kon tro li sto ma to -
lo gicz nej oraz pro fe sjo nal nej hi -
gie ni za cji, za to rzu cił pa le nie i za -
czął sto so wać iry ga tor. Pa cjent
tłu ma czył za nie dby wa nie wi zyt
kon tro l nych fak tem, że im plant
nie spra wia żad nych do le gli wo ści,
funk cjo nu je do sko na le, jak na tu -
ral ny ząb, więc mo żna o nim za po -
mnieć i o wi zy tach też… Na szczę -
ście po dwóch la tach od osa dze nia
ko ro ny funk cjo nal nej oko li ca im -
plan tu za rów no ze wną trzust nie,
jak i na RTG wy glą da do brze
(ryc. 12, 13, 14).

Im plan ta cja na tych mia sto wa
z ob cią że niem nie funk cjo nal nym
jest jed ną z mo żli wo ści le cze nia
im plan to pro te tycz ne go. Za po bie -
ga de struk cji i zmia nie kształ tu
struk tur ana to micz nych. Da je pa -
cjen to wi po czu cie kom for tu, cza -
sem na wet zbyt du że… �
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Implantacja 
pod presją czasu

Brak współpracy ze strony pacjenta przedłuża leczenie implantologiczne
i niesie ze sobą duże ryzyko powikłań
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