
R
ozwój technologii CAD/CAM w protetyce denty-

stycznej umożliwił stosowanie nowych materiałów 

na uzupełnienia protetyczne. Należy do nich m.in. 

tlenek cyrkonu, który ze względu na swoje właściwości 

fizykochemiczne nie mógł być poddany technologii 

odlewniczej lub tłoczeniu. Obecnie tlenek cyrkonu wy-

korzystywany jest w coraz większym zakresie do wyko-

nywania podbudowy uzupełnień stałych. Roczny wzrost 

zastosowania uzupełnień protetycznych na podbudo-

wie pełnoceramicznej w stosunku do uzupełnień meta-

lowo-ceramicznych wynosi około 7% [1]. Na rozwój ten 

wpłynęły: doskonała biokompatybilność tlenku cyrkonu, 

wysoka odporność na zużycie, niskie przewodnictwo 

cieplne, brak reaktywności chemicznej, znacznie lepsza 

przezierność (przejście światła przez przedmiot) i odpor-

ność na przebarwienia w stosunku do stopu metali [1, 2]. 

Zaletą systemu CAD/CAM była również poprawa szczel-
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ności brzeżnej (30-50 μm) w porównaniu do uzupełnień 

stałych licowanych porcelaną (100 μm) [1]. Reasumując, 

wysokie parametry estetyczne tlenku cyrkonu (ZrO
2
) 

i wzrost reakcji alergicznych społeczeństwa na pier-

wiastki metaliczne prowadzą do eliminacji konstrukcji 

metalowo-ceramicznych w technice stomatologicznej 

w najbliższej przyszłości. 

W artykule przedstawiono dwie prace: Suprastruktu-

rę protetyczną i Toronto, które stosowane są u pacjen-

tów bezzębnych poddanych leczeniu implantologiczne-

mu z wykonaniem uzupełnień stałych. Często struktury 

te odtwarzają także ubytki tkanek miękkich bezzębne-

go wyrostka zębodołowego. Suprastrukturę protetycz-

ną i Toronto całkowicie wykonano z konstrukcyjnego 

tlenku cyrkonu z zastosowaniem otwartego systemu 

CAD/CAM w pracowni protetycznej LABDENT. W tym 

celu użyto maszyny VHF S1 wykorzystującej oprogra-

Fot. 1a-b. Suprastruktura 

protetyczna i Toronto: 

widoki od strony 

policzkowej

Fot. 2. Suprastruktura 

protetyczna i Toronto: 

widoki: a) od strony 

językowej i podniebiennej, 

b) od strony dziąsła
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mowanie SUM 3D Dental [3]. Podobne efek-

ty można uzyskać na innych maszynach, 

np. obrabiarkach Rolanad DWX i 250i firmy 

imes-icore. Suprastrukturę protetyczną i To-

ronto wyfrezowano i  poddano procesowi 

synteryzacji w przeznaczonym do tego celu 

piecu ZIRKONOFEN 600, zapewniając tym 

samym wzrost twardości i wytrzymałości 

na zginanie materiału. Ponadto osiągnięto 

zdecydowanie korzystniejszy efekt este-

tyczny w porównaniu z uzupełnieniem pro-

tetycznym na podbudowie metalowej [4]. 

Oznacza to, że most pełnoceramiczny jest 

praktycznie nie do odróżnienia od natu-

ralnych zębów, ponieważ dzięki białemu 

wnętrzu światło jest odbijane i pochłaniane 

w taki sam sposób jak w przypadku natu-

ralnego zęba.

Opis przypadku 
Artykuł przedstawia dwa przypadki 50-let-

nich osób z całkowitym bezzębiem w ob-

rębie szczęki dla jednego pacjenta i całko-

witym bezzębiem w obrębie żuchwy dla 

drugiego. Obie osoby zdecydowały się 

na pełnoceramiczne uzupełnienie prote-

tyczne. Proces leczenia implantoprotetycz-

nego rozpoczął się od  przeprowadzenia 

zabiegu wszczepienia implantów stoma-

tologicznych, wklejenia bazy Ti i finalnego 

przykręcenia podbudowy cyrkonowej z wy-

korzystaniem materiałów ceramicznych Na-

cera Shell niemieckiej firmy Docera Medical 

Ceramics. Prace przygotowano z użyciem 

skanera DOF DDArgus M2-HD oraz prze-

znaczonego do tego celu oprogramowa-

nia CAM-SUM3D Dental, w którym dokład-

nie ułożono poszczególne etapy pracy, tak 

by podbudowa protetyczna została precy-

zyjnie osadzona na łącznikach w jamie ust-

nej pacjenta [3].

Pacjentowi z  całkowitym bezzębiem 

w  obrębie szczęki zamocowano Toronto 

za  pomocą sześciu implantów stomato-

logicznych Implant Direct Legacy. Podbu-

dowę typu Toronto stanowił pełnołukowy 

12-punktowy most od 16 do 26 cemento-

wany na łącznikach (fot. 1-3). Z kolei dru-

giemu pacjentowi z całkowitym bezzębiem 

w  obrębie żuchwy zamocowano Supra-

strukturę protetyczną za pomocą czterech 

implantów stomatologicznych Medentika 

m-implant. Podbudowę typu Supra sta-

nowił pełnołukowy 12-punktowy most 

od 36 do 46 cementowany na 4 łącznikach 

(fot. 1-3). 

Problemami, z którymi należało się zmie-

rzyć przy tworzeniu podbudowy protetycz-

nej, były rozległość prac, trudność ich wyko-

nywania i długi proces frezowania, dlatego 

też prace z tlenku cyrkonu zostały zaprojek-

towane i zrealizowane wieloetapowo w no-

wym otwartym systemie CAD/CAM. Obie 

prace były wykonywane niemal równocześ-

nie i ich łączny czas frezowania wynosił sześć 

godzin. Proces ten przeprowadzono, zaczy-

nając od  obróbki zgrubnej, przechodząc 

do obróbki precyzyjnej i kończąc na wyfrezo-

waniu otworów pod łączniki. Zaletą wieloeta-

powości była oszczędność czasu, ponieważ 

obliczenie pracy w CAM-ie czasami wynosiło 

30 minut, a po jego skończeniu nierzadko 

pojawiały się błędy, np. nieprawidłowe wyko-

nanie otworów czy problem w przeliczeniu 

podcieni skomplikowanego elementu. Wie-

loetapowość zapobiegła marnowaniu czasu 

poprzez przeliczenie np. obróbki zgrubnej 

przez pierwsze 3 godziny i rozpoczęciu frezo-

wania, w trakcie którego można było zająć się 

przeliczeniem szczegółów pracy w kolejnych 

etapach frezowania. Dodatkowymi atutami 

otwartych systemów CAD/CAM były rozwią-

zanie problemu odbudowy dziąsła poprzez 

wprowadzenie nowego narzędzia ułatwia-

jącego formowanie okolicy przydziąsłowej, 

a także wysoka precyzja, dokładność oraz 

szybkość wykonywania skomplikowanych 

prac pod względem konstrukcyjnym. 

Podsumowanie 
Rozwój technologii CAD/CAM znacząco 

wpływa na coraz szersze stosowanie w pro-

tetyce stomatologicznej tlenku cyrkonu. 

Zastosowanie tej technologii skróciło czas 

realizacji Suprastruktury protetycznej i pro-

tezy stałej Toronto do sześciu godzin oraz 

wyeliminowało możliwość popełnienia 

ludzkich błędów w trakcie wytwarzania ele-

mentów. Z kolei wykorzystanie konstruk-

cyjnego tlenku cyrkonu jako uzupełnienia 

protetycznego wpłynęło na uzyskanie do-

skonałego efektu estetycznego, trudnego 

do osiągnięcia w przypadku podbudowy 

ze stopu chromo-kobaltowego. Dodatko-

wymi zaletami stosowania tego materia-

łu są jego dobra biotolerancja w tkankach 
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i płynach narządu stomatologicznego oraz brak wy-

woływania niekorzystnych reakcji w tkankach około-

wszczepowych [5]. 
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