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Streszczenie
Praca prezentuje przypadek zaopatrzenia implantoprotetycznego oraz efekty kliniczne, radiologiczne i estetyczne po 
natychmiastowym implantowaniu wszczepów śródkostnych w okolicy siekaczy centralnych górnych.
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Abstract
A case of implant-prosthetic treatment is presented as well as its clinical, radiological and esthetic effects following im-
mediate implantation of intraosseous implants in the area of central upper incisors.
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Natychmiastowa implantacja i obciążenie implantów 
w strefi e estetycznej 

Immediate implantation and loading of implants in an esthetic area
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47-letnia pacjentka zgłosiła się do stomatologa 
z tępym bólem siekaczy centralnych górnych 
pojawiającym się podczas zwarcia. Wcześniej 
zęby te leczone były endodontycznie 15 lat temu, 
gdy uległy one urazowi podczas wypadku komu-
nikacyjnego pacjentki. W tej prezentacji przed-
stawiono efekty kliniczne, radiologiczne oraz este-
tyczne uzyskane po natychmiastowej implantacji 

śródkostnych wszczepów Biomet 3i po ekstrakcji 
siekaczy centralnych wykazujących objawy in-
fekcji w tej strefie estetycznej.

Na bazie implantowanych filarów wykonano 
rekonstrukcję protetyczną tymczasową, a po 6 
miesiącach odbudowę finalną. Za pomocą 12 fo-
tografii zilustrowano poszczególne etapy leczenia 
implantoprotetycznego pacjentki.

Rycina 1. Badanie wstę pne wykazało dokoronowe złama-
nie korzenia lewego siekacza centralnego i zaawansowaną  
resorpcję  zewnę trzną  1/3 dokoronowej czę ś ci korzenia 
prawego siekacza centralnego

Rycina 2. Zę by zostały usunię te atraumatycznie za 
pomocą  małych periotomów. Zaobserwowano dehiscencję  
koś ci na poziomie kanału przetoki po stronie siekacza 
centralnego lewego
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Rycina 3. Dwa implanty stoż kowe 3i T3® o ś rednicach 
5 mm, platformie 4,1 mm i długoś ci 13 mm wszczepio-
no w osteotomie nakierowane dopodniebiennie zgodnie 
z brzegiem siecznym koron zaplanowanej odbudowy

Rycina 5. Na implantach osadzono ś ruby goją ce. Prze-
strzenie doprzedsionkowe wypełniono granulkami En-
dobon® za pomocą  sondy perio

Rycina 7. Przygotowane wcześ niej korony tymcza-
sowe zostały dopasowane od wewną trz tak, by pa-
sywnie moż na było osadzić  je na filarach PreForman-
ce®, połą czyć , wykoń czyć  w laboratorium i na koniec 
przykrę cić  do implantów

Rycina 4. Implanty wkrę cono z siłą  90 Ncm i przy 
każ dym pozostawiono 2 mm przestrzeń  od strony przed-
sionka. Przestrzeń  ta została stworzona rozmyś lnie dla 
materiału regeneracyjnego

Rycina 6. Na implantach zamocowano dwie nadbudo-
wy PreFormance® i dopasowano je za pomocą  skalpe-
la chirurgicznego, aby zminimalizować  moż liwoś ć  zain-
fekowania pola operacyjnego


