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58-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza dentysty 

celem wykonania stałego uzupełnia protetycznego  

w szczęce. Bezzębnej pacjentce zaproponowano  

wykonanie stałego uzupełnienia protetycznego, 

osadzonego na 5 implantach. Celem leczenia była  

odbudowa funkcji żucia przy zastosowaniu wytrzy-

małej protezy, a także uzyskanie wysokiego efektu 

estetycznego. 

W planie pracy założono wykonanie pełnokontu-

rowego uzupełnienia z tlenku cyrkonu. Materiał ten 

cechuje wysoka zgodność biologiczna z tkankami 

jamy ustnej, wysoka wytrzymałość mechaniczna  

i wysoka estetyka. Tlenek cyrkonu charakteryzuje się 

znacznie większą wytrzymałością na siły zgryzowe 

niż te występujące u dorosłego człowieka. Ponadto, 

wypolerowany tlenek cyrkonu korzystanie wpływa na 

Korekta położenia implantów  
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Ryc. 1
Ryc. 1: Model gipsowy z analogami implantów i maską dziąsłową.
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proces abrazji zębów antagonistycznych. Właściwo-

ści ścierne wypolerowanego tlenku cyrkonu są mniej-

sze niż porcelany skaleniowej, leucytowej czy tlenku 

cyrkonu pokrytego glazurą.

Wykonanie pracy rozpoczęo od przygotowania 

gipsowego modelu odlanego z wycisku pobrane-

go z poziomu łączników Osstem Convertible Abut-

ment. Jest to element pośredni między implantem  

a właściwą pracą protetyczną, dzięki któremu moż-

liwe jest wyprowadzenie platformy implantu na żą-

daną wysokość. Łączniki tego typu stosuje się  

w sytuacjach, gdy implant wszczepiony jest głęboko 

poniżej wyrostka lub gdy oś wprowadzenia implan-

tu wymaga przekierowania. Kolejnym krokiem była 

digitalizacja modelu celem zaprojektowania pracy  

w oprogramowaniu CAD-EXOCAD. Model został 

zeskanowany za pomocą skanera laboratoryjne-

go Imetric. W celu precyzyjnego określenia po-

łożenia implantów zastosowano scanbody firmy 

APOLLO IMPLANT COMPONENTS. Markery to spe-

cjalne elementy do skanowania, przykręcane bez-

pośrednio do implantów. Są dedykowane poszcze-

gólnym systemom i platformom, ich ściśle określony, 

geometryczny kształt pozwala określić położenie 

platformy implantu z dokładnością do 5 mikrometrów, 

co przekłada się na pasywność finalnej pracy prote-

tycznej.

Na etapie projektowania okazało się, że konieczne 

będzie dalsze przekierowanie toru wprowadzenia im-

plantów, by wyprowadzić kanały śrub na powierzchnię 

podniebienną, żującą, a także dziąsłową. W celu osią-

Ryc. 2

Ryc. 2: ScanAdapters APOLLO IIMPLANT COMPONENTS – scanbody, 
wykorzystywane do ustalania pozycji implantów.
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gnięcia zamierzonego efektu, zdecydowano się na nie-

typowy krok, tj. zaprojektowanie w APOLLO IMPLANT 

COMPONENTS indywidualnych tulei wklejanych w 

konstrukcję cyrkonową. Etap ten wydłużył czas wyko-

nania pracy, wymagał zaangażowania dodatkowych 

zasobów ludzkich i zaawansowanych programów do 

projektowania 3D, pozwolił jednak precyzyjnie ustalić 

tor kanałów śrub i stworzyć indywidualne profile wyła-

niania. Projekt pracy został zweryfikowany przy pomo-

cy Try-In wykonanego z PMMA na uniwersalnej frezar-

ce firmy imes-icore CORiTEC 350i. 

Po przymiarce u pacjenta, korekty przeniesiono 

do finalnego projektu pracy. Ostateczna konstruk-

cja monolityczna została jednocześnie pomniejszona  

na powierzchni licowej, co pozwala na wykończenie 

pracy porcelaną i maksymalizację finalnego efektu 

estetycznego.

Finalna praca została wycięta z tlenku cyrkonu 

przy wykorzystaniu 5-osiowej frezarki. Z uwagi na 

wyjątkową twardość materiału, jego mechaniczna 

obróbka byłaby wyjątkowo trudna i czasochłonna.  

Z tego też względu, w procesie frezowania wykorzy-

stywany jest materiał częściowo spieczony, dzięki 

temu łatwo poddaje się procesowi obróbki skrawa-

niem. Do nadania wyfrezowaniej strukturze ostatecz-

nego kształtu i właściwości konieczna jest jej syntery-

zacja w temperaturze 1450o C. Widoczne na zdjęciach 

„rusztowanie” ma ograniczyć odkształcenia materiału 

podczas procesu spiekania. 

Kolor podstawowy i charakteryzacja zostały na-

dane przed synteryzacją za pomocą przeznaczo-

nych do tego celu farb na bazie wody. Po procesie 

synteryzacji konstrukcja została wypolerowana,  

Ryc. 3a

Ryc. 3b

Ryc. 4a

Ryc. 4b

Ryc. 5a

Ryc. 5b

Ryc. 5a-5b: Try-In – most tymczasowy z PMMA na modelu gipsowym.

Ryc. 4a-4b: Projekt mostu w oprogramowaniu EXOCAD. 

Ryc. 3a-3b: Obraz zeskanowanego modelu w oprogramowaniu  
EXOCAD.
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Ryc. 6a

Ryc. 6b

Ryc. 6c

Ryc. 6d

Ryc. 6a-6d: Projekt CAM indywidualnych tulei cementowanych  
w konstrukcji cyrkonowej. Ryc. 7a-c: Konstrukcja z tlenku cyrkonu przed synteryzacją.

Ryc. 7a

Ryc. 7b

Ryc. 7c
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Ryc. 8a-8d: Gotowa praca na modelu gipsowym. 

Ryc. 8a

Ryc. 8c

Ryc. 8b

Ryc. 8d

a na powierzchnię licową nałożono porcelanę. Tym 

samym osiągnięto zamierzony efekt pracy, wysoką 

estetyką i wytrzymałość.
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Ryc. 9a-9b: Gotowa konstrukcja cyrkonowa licowana ceramiką  
na powierzchni licowej.

Ryc. 9a Ryc. 9b
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