
W
 pracowniach techniki dentystycznej coraz 

częstszymi przypadkami są prace wykonywa-

ne na implantach, zarówno cementowane, 

jak i przykręcane bezpośrednio. Wykonanie precyzyjnej 

podbudowy przy pełnych łukach zębowych w techni-

ce klasycznej stanowi ogromne wyzwanie wiążące się 

ze żmudnym modelowaniem, z odlewaniem i obróbką 

elementów pracy. Znacznie efektywniejszą i dokładniej-
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szą metodą możliwą do zastosowania jest projektowa-

nie z użyciem otwartych systemów CAD/CAM (1, 2). 

Konstrukcje metalowe przeznaczone pod licowanie 

można wykonać, nie tracąc wielu godzin na dopaso-

wanie pracy pod mikroskopem w celu jej osadzenia, 

niezależnie od tego, czy praca jest wykonana na łącz-

nikach, czy przykręcana w całości. Prezentowana praca 

zawiera sześć implantów i jest wykonana na łącznikach 

indywidualnych z zamiarem zacementowania konstruk-

cji w jamie ustnej w celu uzyskania optymalnego efektu 

wizualnego. Praca wykonana została z chromo-kobaltu 

licowanego ceramiką. 

Opis przypadku wykonania 
i osadzenia pracy 
W artykule przedstawiamy przypadek 42-letniej pacjent-

ki z bezzębiem w obrębie szczęki oraz o zachowanych zę-

bach własnych od 32 do 42 w obrębie żuchwy. Pacjentka 

została poddana zabiegowi implantacji śrub implanto-

logicznych firmy Straumann. Ze względu na trudne wa-

runki implantacji w obrębie żuchwy zdecydowano się 

na implantację, poza przeważającymi śrubami typu Bone 

Level, śrub typu Synocta, które charakteryzują się mniej-

szym rozmiarem i mogą być implantowane w miejscach 

o znacznym ubytku tkanki kostnej. Łącznie wszczepio-

no 10 implantów. Jako podbudowę wykonano pełno-

łukowy 12-punktowy most od 16 do 26 cementowany 

na 6 tytanowych łącznikach indywidualnych oraz dwa 

krótkie mosty: pierwszy – 3 punkty, od 43 do 45, oraz 

drugi – 4 punkty, od 33 do 36, każdy cementowany 

na dwóch łącznikach indywidualnych. Mosty wykonano 

ze stopu chromo-kobaltowego Scheftner Megucera C. 

Wykończenie pracy stanowiło licowanie mostu cera-

miką szklaną oraz wykonanie odbudowy dziąsła z wy-

korzystaniem kompozytu Visioline firmy Bredent. Wy-

korzystanie kompozytu miało na celu wyeliminowanie 

ryzyka pęknięcia odbudowy w przypadku jej wykonania 

z ceramiki szklanej na tak dużym obszarze oraz zmniej-
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Ryc. 1. Praca przygotowana z wykorzystaniem skanera SmartOPTIC oraz 

dedykowanego oprogramowania CAD – dentCreate! (widok z lewej strony)
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szenie wagi pracy. Wszystkie mosty zosta-

ły zaprojektowane i wykonane w systemie 

CAD/CAM. Główną trudność ze względu 

na ograniczone narzędzia CAD stanowiło 

przygotowanie struktury odpowiednio pod 

odbudowę dziąsła. Praca została przygoto-

wana z wykorzystaniem skanera SmartOP-

TIC oraz dedykowanego oprogramowania 

CAD – dentCreate! (ryc. 1-5).

Etap pracy związany z przygotowaniem 

obróbki został przeprowadzony w opro-

gramowaniu CAM – SUM3D Dental, w któ-

rym wykorzystano zoptymalizowane pod 

względem technologicznym strategie ob-

róbki pozwalające na precyzyjne wykona-

nie, gwarantujące dokładne osadzenie 

na  łącznikach bez konieczności wykony-

wania ręcznych poprawek. Wszystkie ele-
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Ryc. 3. Praca przygotowana z wykorzystaniem skanera SmartOPTIC oraz dedykowanego 

oprogramowania CAD – dentCreate! (widok z prawej strony)

Ryc. 2. Praca przygotowana z wykorzystaniem skanera SmartOPTIC oraz dedykowanego 

oprogramowania CAD – dentCreate! (widok na wprost)
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menty podbudowy (łączniki oraz mosty do osadze-

nia na  łącznikach) zostały wyfrezowane na  frezarce 

CORiTEC 350i firmy imes-icore GmbH.

Łączniki indywidualne wyfrezowano w prefabryka-

tach firmy Medentika GmbH. Wysoka jakość wykonania 

pracy została potwierdzona w czasie pasowania pracy 

w ustach pacjentki (ryc. 6). Poza odcięciem konekto-

rów oraz wypiaskowaniem powierzchni wyfrezowane-

go mostu podbudowy nie wymagały dodatkowego 

wykończenia.

Podsumowanie 
W artykule wykazano zalety projektowania z wykorzy-

staniem otwartych systemów CAD/CAM w odniesieniu 

do indywidualnej pracy implantoprotetycznej, w reali-

zacji której użyto materiałów prefabrykowanych firmy 

Medentica GmbH. Wykonanie pracy zajęło 3,5 godziny, 

uwzględniając frezowanie podbudowy do usunięcia 

konektorów, bez czasu potrzebnego do olicowania 

pracy. 
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Ryc. 4. Praca 

przygotowana 

z wykorzystaniem 

skanera SmartOPTIC 

oraz dedykowanego 

oprogramowania 

CAD – dentCreate! 

(widok z góry)

Ryc. 5. Praca 

przygotowana 

z wykorzystaniem 

skanera SmartOPTIC 

oraz dedykowanego 

oprogramowania CAD 

–dentCreate! (widok bez 

maski dziąsłowej)

Ryc. 6. Pacjentka 

podczas przymiarki 

przyszłej pracy

Ryc. 7. Efekt końcowy
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K
onstrukcje metalowe przeznaczone 
pod licowanie można wykonać, nie 

tracąc wielu godzin na dopasowanie pracy pod 
mikroskopem w celu jej osadzenia, niezależnie 
od tego, czy praca jest wykonana na łącznikach, 
czy przykręcana w całości.
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