
Materiał użyty do wykonania 
pełnostrukturalnej 
poodbudowy
Materiałem użytym do wykonania omawianej pod-

budowy protetycznej jest biopolimer wzmocnio-

ny grafenem, który zapewnia (za przedstawiony-

mi wynikami testów producenta) [1] właściwości 

porównywalne z tlenkiem cyrkonu [2], PMMA oraz 

dwukrzemianem litu (ceramiką) [3]. Dzięki użytemu 

grafenowi podbudowa charakteryzuje się dobrą wy-

trzymałością, stabilnością strukturalną oraz elastycz-

nością, które to właściwości zapewniają deformację 

bez pękania, a jednocześnie wykazują znacznie lep-

szą ogólną estetykę w porównaniu do PMMA bez 

wypełniaczy [1]. Grafen jest jednocześnie izolatorem 

termicznym i elektrycznym, pozwalającym na po-

chłanianie i przenoszenie sił żucia, unikając bimeta-

lizmu, pozostając jednocześnie biokompatybilnym. 

Biopolimer wzmocniony grafenem może występo-

wać w szerokim zakresie chromatycznym. Materiał G-

-CAM® jest oferowany w 9 kolorach zgodnie ze wzor-

nikiem VITA Classical guide. 

Zastosowanie uchwytu typu 
C-clamp
W procesie frezowania podbudowy zastosowano 

uchwyt typu C-clamp, który pozwala na pełny pro-

stopadły (do 90 stopni) dostęp narzędzia frezującego 
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do części licowej frezowanego łuku zębowego oraz 

odbudowy dziąsła (fot. 1). 

Wynika z tego wiele korzyści. Przede wszystkim 

możliwość obróbki częścią czołową frezu, co pozwala 

uzyskać w efekcie bardziej naturalny wygląd zębów 

i odbudowy dziąsła (bruzdy, załamania, nieregular-

ności). Zastosowana strategia obróbki wykorzystuje 

frez o średnicy 2,5 mm oraz 1 mm (opcjonalnie rów-

nież 0,6 mm), zapewniając dokładne i bezpieczne wy-

konanie separacji pomiędzy zębami w trakcie kiedy 

uchwyt ustawiony jest pod kątem 90 stopni. Prosto-

padłe położenie osi narzędzia względem materiału 

to również minimalizacja błędów pozycjonowania 

narzędzia w procesie obróbki oraz możliwość użycia 

krótszych narzędzi.

Opis przypadku
Prace protetyczne rozpoczęto od wykonania wkła-

dów koronowo-korzeniowych z CoCr dla 7 zębów 

w szczęce (11, 12, 21, 22, 23, 24, 27). Wkłady zostały 

wyfrezowane na obrabiarce CORiTEC 350i. Następ-

nie na wkładach osadzono korony wykonane z tlen-

ku cyrkonu poprzez ich zacementowanie, w dalszej 

kolejności zeskanowano je oraz wykonano matryce 

z acetalu (fot. 5). Zastosowanie acetalu umożliwi wy-

mianę matryc w przypadku utraty frykcji pomiędzy 

koroną teleskopową [4, 5] a matrycą, co może na-

stąpić w rezultacie wyjmowania przez pacjenta pra-
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cy protetycznej z jamy ustnej. Kolejnym 

etapem wykonania pracy było wyfrezo-

wanie odbudowy z  biopolimerowego 

dysku G-CAM® w kolorze A3 na frezar-

ce CORiTEC 350i oraz wykończenie jej 

przez policowanie kompozytem. Końco-

wym etapem prac było wklejenie matry-

cy z acetalu w podbudowę za pomocą 

cementu kompozytowego. Wykonaną 

podbudowę protetyczną przed założe-

niem na teleskopy przedstawia fot. 6, na-

tomiast podbudowę w jamie ustnej pa-

cjentki przedstawia fot. 7. 
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Fot. 1. Przykład uchwytu typu C-clamp dedykowanego do frezarki CORiTEC 350i PRO Loader 

Fot. 2. Biopolimerowy dysk G-CAM® w trakcie obróbki na frezarce CORiTEC 350i 

Fot. 3. Podbudowa z grafenu wykonana na frezarce CORiTEC 350i (widok ogólny) 

Fot. 4. Podbudowa z grafenu wykonana na frezarce CORiTEC 350i (widok od strony licowej) 

Fot. 5. Matryca wykonana z acetalu 

Fot. 6. Podbudowa osadzona na modelu (widoczne korony teleskopowe) 

Fot. 7. Gotowa praca w jamie ustnej pacjentki
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Wyposażenie frezarek

Drukarki DLP i żywice
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