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Opis przypadku 

Pac jent zakwalifi kowany do za
biegu implaotacji w o br~bi e zu
chwy (grzbiet). Cz~Sc z~bodo lowa 

zuchwy ze zbyt malq szerokosciq 
przedsionkowo-jQzykoWq na zasto
sowanie wszczep u bez dodaLkowej 
augmentacji Lkanki w standardowej 
metodzie implantacji. 

Chirurgi. implantologiczna MIMI 
11, tak jak technika klasyczna MIMI 
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I, polega na wprowadzaniu wszcze
p6w z~bowych bez odwarstwiania 
pla ta slu z6wkowo-okOS Lnowego. 
W przypadku obu wymienionych 
zabieg6w w metodzie MIMI 11 r6z
ni ca polega na poszerzeniu cz~§ci 
z~bodo lowej i uchwy na calym od
cink-u pola zabiegowego (w techni
ce MIMI I poszerza siq j~ tyLko pun k
lowa, w miejscu wszczepu). Rozsze
rzenie loza implantacyjnego odby
wa siq w trzech warstwach: kosci 
zbiLej cz~sci zqbodolowej i uchwy, 
okostnej i dziqsla. W celu opraco
wania loza pod wszczep w ntinimal
nie inwazyjnej meLodzie implanLacji 
MIMI 11, typ Il Flapless wykorzysLuje 
s i~ wiertla tr6jkqtne i cylindryczne, 
kondenserylspreadery kosci oraz ze
staw instrumenL6w chi rurgicznych 
Angle Modu lator, skonslruowany 
specjalilie dJa uiej przez dr. Em sta 
Fu chs-Schallera . 

Wszczepienie im plao tu meLod ~ 

bezp latow,! MIM1 11 Flapless Lo al
Lernatywa dIa technik przeszczepo
wycb i sterowanej regeneracj i tkanek 
kosci. Zalelq MlM1 rr Flapless jesL 
wprowadzanie wszczep6w w posze
rzony obszar zabiegowy, kL6rego ob
jqLosc jest deLerminantq sukcesu im
plantacjL hmowacyjna meLoda MlMl 

lT Fl apl ess pozwala na urnieszcze
nie wszczep6w w obszarach 0 zre
dukowanej do minimum szerokosci 
kosci, w kL6rych nie istnieje moz
liwosc zas Losowani.a innych sysLe
m6w bez wczesniejszej augmenta
cji !kankL Pacjenci nie zakwalifiko
wani do standardowej metody im
plantacji z powodu niedoboru kosci, 
dzi~ki zastosowaniu metody MIMI 
II Flapless majq szans~ na popraw~ 

komfortu zycia, (co wczesniej, bez 
poszerzen ia loza implantacyjnego 
meLodq MlMI Il , nie byto mozliwe), 
a zabieg bezplatowy przyspiesza ich 
rekonwaJescencj ~. 

Procedura imp lantologicz na 
w metodzie MlMll oraz MIMI II jest 
maksymalnie uproszczona, czyli mi
nimalnie iowazyjna dla pacjenta. 

Terminy szkoleri z zakresu technik MIMI 
li MIMIII (z implantacjami na iywo) 
~ dost~pne na stronie internetowej 
www.champions-implants.com 

e-mail: info@ champions-implants.com 



Ryc. I, 2, 3. Naci~cia C2~ki z~bodolo
wej iuchwy wykonywane z uiyciem frezu 
dlamentowego (Iub piezotome'u); naci~
cie przesuni~te w kierunku doj~zykowym 
ze wzgl~du na przewidywane przesuni~cie 
C2~ci kortykalnej koki. Ci~cie wykonu
je sj~ najpierw w poziomie ; powinno ono 
przebiegat przez kost zbi~. 

Ryc. 4. Teraz moina rozpoC2Clc poszerza
nie C2~sci z~bodolowej za pomocil stoi
kowych kondenser6w gWintowanych 
(zestaw Komet) lu b kondenser6w firmy 
Champions. 

Ryc. 5. Przesun i~cie doprzedsionkowe plata kost/okostna/dziClSto z utyciem systemu Angle Modulator dr. Ernsto Fuchs-Schof/ero , pozwalal<tce na po
szerzenie koki cz~sci z~bodolowej w celu wszczepienia dw6ch implant6w. 
Ryc. 6, 7. Opracowanie lou implantu z utyciem kondenser6w 2, 4 i 3 mm. 
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Ryc. 8, 9. 10. Wszczepienie 2 implant6w Revolution 10 mm zakonczonych czapeczkami gingiva-clix flrmy Champions. przed pobraniem wycisku na
lezy odczekac 3 miesi~ce . 

Ryc. 11, 12. 13 . Efekt ostateczny - wkr~cenie w szczep6w z momentem obrotowym 35 Ncm zapewnilo doskonal~ stabilnose orn uzyskanie wyso
kiei jakosci efektu periodontologicznego wok6t nich. 

Sprostowanie 

Wsp61autorzy pracy oryginal llej pt. "Wptyxv stresu na uklad stom8tognatyczny wsrod student6w stomatolog jj", opubliko
wanej w numerze4/20l 6 ,,Magazynu Stomatologicznego" pragD~ przeprosic lek. dent. Ma lgorzat~ Ku linsk~-Michalskq za 
omylkowe nieuwzgltrdllienie autorki w pracy. 

Pani Malgorzata KuliIi ska-Michalskajest pelnoprawn~ wsp6lautork~ artykulu, do kt6rego powslania przyczynil. si<; poprzez 
P01110C w zbieraniu danych naukowycb z ramienia Ko1a Na.ukowego w Zakladzie Patolllorfologii Stom8LOlogicznej Uniwersy
letu Medycznego w Lodzi. 
Kolejnosc autor6w we wspomllianej pracy powinna wygl~dac nastypuj'lCo: Anna Dudko, Marcin Adamiecki , Justyna 
Grochociilska-Junde, N.t. lia Silke, Agl1ieszka Kozubska, Malgorzata Kul iIiska-Michalsk., Seb.sti , " K1osek. 

Kierownik Zakladu Patomorfologii Stomatologicznej 
UM w Lodzi 

prof. nadzw. dr hab. 11 . rned. Sebasti al1 Klosek 


