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STRESZCZENIE
Protezy typu overdenture są jednym z rozwiązań gwarantujących funkcjonalną i estetyczną rekonstrukcję braków 
zębowych w przypadku uzębienia resztkowego. Rodzaj zastosowanych elementów precyzyjnych zależy od jakości 
i rozmieszczenia pozostałych zębów oraz wymaga od pacjenta wysokiego stopnia higieny i regularnych wizyt kon-
trolnych. Artykuł prezentuje wykonanie uzupełnienia protetycznego z wykorzystaniem systemu Rhein 83.
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ABSTRACT
In the case of few remaining teeth and difficult denture foundation area overdentures can be one of a solution for 
functional and cosmetic prosthetic restoration. The type of overdenture attachments depends on quality and loca-
tion retained teeth and requires from a patient high hygiene and systematic dental check-ups. The article shows the 
prostetic restoration with using of Rhein 83 attachments system.
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Wstęp
Wykonanie uzupełnienia protetycznego spełniają-
cego zarówno wymogi funkcjonalne, jak i estetycz-
ne u pacjenta z uzębieniem resztkowym stwarza 
trudności, tym bardziej, jeśli towarzyszą mu duże 
zaniki podłoża protetycznego. Komfort użytko-
wania protez w takim przypadku można poprawić 
poprzez zastosowanie precyzyjnych elementów 
retencyjnych. Ważnym aspektem postępowania 
jest zwrócenie pacjentowi uwagi na konieczność 
starannej higieny oraz przykładanie wagi do okre-
sowych kontroli.

Opis przypadku
Do Poradni Protetyki Stomatologicznej zgłosiła się 
pacjentka lat 67 w celu wykonania nowych uzu-
pełnień protetycznych szczęki i żuchwy. Pacjent-
ka od 7 lat użytkowała protezę całkowitą osiadają-
cą żuchwy oraz całkowitą osiadającą szczęki typu 
overdenture wykonaną na zatrzaskach kulistych 
osadzonych na zębach 13, 23. W przeciągu minio-
nych lat matryce w protezie szczęki nie były ani 

razu wymieniane, co sprawiło, że nie spełniały już 
swojej funkcji, a sama proteza uległa kilka miesię-
cy temu uszkodzeniu na skutek upadku, co skłoni-
ło pacjentkę do wizyty w poradni w celu wykona-
nia nowego kompletu protez. Pacjentka nie podaje 
chorób ogólnych, nie przyjmuje na stałe żadnych 
leków. W 2000 roku przeszła operację usunięcia 
nowotworu migdałków oraz radioterapię okolicy 
głowy i szyi, w grudniu 2016 z kolei zabieg usunię-
cia ziarniniaka szczelinowatego z okolicy dna jamy 
ustnej poprzedzonego KT głowy i szyi oraz pobra-
niem wycinka. 

W badaniu stomatologicznym stwierdzono 
znaczny zanik wyrostka zębodołowego szczęki 
oraz części zębodołowej żuchwy. Typ podłoża pro-
tetycznego wg Supplego określono jako II. Wyro-
stek w szczęce plaski, z wąskimi guzami szczęki, 
w przednim odcinku kolbowaty (Rycina 1). Wy-
dzielanie śliny zmniejszone, ślina rzadka o charak-
terze surowiczym. 

Na pierwszej wizycie wykonano zdjęcie rtg 
zębowe korzeni zębów 13, 23 (Ryciny 2 i 3). Nie 
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stwierdzono zmian patologicznych w przyzębiu 
brzeżnym ani wierzchołkowym, kanały wypełnio-
ne na pełną długość. Wkłady koronowo-korzenio-
we z zatrzaskami osiowymi typu Rhein 83 nie były 
zacementowane w osi kanału. Mogłoby to budzić 
zastrzeżenia co do ich retencji, jednak biorąc pod 

uwagę czas, jaki przetrwały w jamie ustnej oraz ich 
stabilność i brak próchnicy korzeni, postanowiono 
pozostawić je oraz wykonać nowe uzupełnienia 
protetyczne z ich wykorzystaniem. Stwierdzono 
złogi kamienia nazębnego w okolicy 13, 23 i jesz-
cze na pierwszej wizycie wykonano skaling oraz 

Rycina 1. Sytuacja wyjściowa
Figure 1. Initial situation

Rycina 2. Zdjęcie rtg zęba 13
Figure 2. X-ray of tooth 13

Rycina 3. Zdjęcie rtg zęba 23
Figure 3. X-ray of tooth 23
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root planning. Ponieważ kołnierz pokrywający ko-
rzeń 13 nie przechodził płynnie w powierzchnię 
korzenia, skorygowano jego kształt, a następnie 
wypolerowano. Pobrano wyciski masą alginową 
Kromopan pod modele anatomiczne i łyżki indy-
widualne, dalej postępując zgodnie z procedurami 
obowiązującymi przy wykonawstwie protez całko-
witych (Ryciny 4 i 5). 

Rozmiar zastosowanych u pacjentki zatrzasków 
nie był znany, dlatego też zmierzono średnicę ku-
lek grubościomierzem uzyskując 1,8 mm i do tego 
rozmiaru zamówiono matryce o retencji standard. 
Podczas osadzania protezy szczęki zadbano o to, 
żeby wydrążone pod matryce łoża nie miały kon-
taktu z zatrzaskami. Miało to zapewnić równomier-
ne osiadanie protez. Dla zapewnienia komfortu 
użytkowania protezy szczęki, do czasu zamonto-
wania matryc, zalecono pacjentce klej do protez. 
Ponieważ podłoże protetyczne u pacjentki było za-
nikłe twarde, a błona śluzowa cienka, odczekano 3 
tygodnie i po tym czasie osadzono matryce stosu-
jąc materiał szybkopolimeryzujący Villacryl S (Ry-

ciny 6 i 7). Aby uniknąć podpłynięcia akrylu, kulki 
zabezpieczono krążkami cynfoliowymi. 

Omówienie 
Precyzyjne elementy poprawiają retencję oraz stabi-
lizację protezy całkowitej, co nabiera szczególnego 
znaczenia przy znacznym zaniku kostnym podłoża 
protetycznego. Wśród nich wyróżniamy zatrzaski, 
zasuwy, zespolenia kładkowe, magnesy oraz koro-
ny teleskopowe. Dzielące się na wewnątrz- oraz ze-

wnątrzkoronowe zatrzaski, zwane także zaczepami 
osiowymi, są jednym z bardziej cenionych rozwią-
zań i stanowią interesującą alternatywę ekonomicz-
ną oraz techniczną (niewystarczająca ilość kości) dla 
uzupełnień na implantach. Przy relatywnie niższych 
kosztach można osiągnąć zadawalające efekty funk-
cjonalne i estetyczne, zabezpieczyć przed traumaty-
zacją i zanikiem podłoże protetyczne, a dzięki rów-
nomiernemu rozłożeniu sił w bardziej fizjologiczny 
sposób oddziaływać na zachowanie równowagi 
nerwowo-mięśniowej w układzie stomatognatycz-
nym [1, 2]. Nie bez znaczenia jest również łatwość 
w osadzaniu i zdejmowaniu protezy przez samego 
pacjenta, co ma znaczenie, biorąc pod uwagę jego 
wiek, możliwą mniejszą sprawność motoryczną oraz 
złożoność niektórych elementów precyzyjnych [3]. 
Zatrzaski osiowe wymagają znacznie mniej miejsca 
w okluzji niż rozwiązania typu belka czy korony tele-
skopowe, a tym samym gwarantują miejsce dla uzu-
pełnienia protetycznego [4, 5]. Zatrzaski kulkowe są 
łatwe w utrzymaniu higieny przez pacjenta, a pra-
widłowo wykonane kołnierze zabezpieczają zębinę 
korzeniową przed próchnicą. Przy zachowaniu mini-
mum 2 zębów o korzystnym rozmieszczeniu, umoż-
liwiają wykonanie efektywnego wsparcia dla retencji 
uzupełnienia overdenture. Zatrzaski kulkowe wyka-
zują lepszą trwałość niż inne rozwiązania precyzyjne 
przy zbliżonej sile retencji zmniejszającej się w miarę 
upływu czasu użytkowania protezy overdenture [6].

U pacjentki zastosowano przezroczyste matry-
ce standard w rozmiarze mikro o średnicy 1,8 mm 
i sile trzymania 1200–1300 g, które po roku użyt-

 

Rycina 4. Wycisk czynnościowy szczęki
Figure 4. Functional impression of upper jaw

Rycina 5. Wycisk czynnościowy żuchwy
Figure 5. Functional impression of lower jaw



DENTAL FORUM /2/2019/XLVII 123PRACE KAZUISTYCZNE

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z uzębieniem resztkowym z wykorzystaniem systemu Rhein 83 — opis przypadku

kowania, zgodnie z zaleceniami producenta, po-
winny zostać wymienione na nowe. Producent 
oferuje matryce w następujących kolorach odpo-
wiadającym określonym stopniom retencji: ró-
żowe (soft), zółte (extra soft), zielone (bardzo ela-
styczne), złote (super udarność, lekko elastyczne), 
srebrne (elastyczne, gumowe), czarne (technicz-
ne, bez utrzymania na kulce), tytan cap (nylonowe 
z wewnętrznym pierścieniem tytanowym (do pa-
tryc z tytanu), morskie (retencja standard, matryce 
o pomniejszonym wymiarze średnicy wewnętrz-
nej), pomarańczowe (retencja soft, matryce o po-
mniejszonym wymiarze średnicy wewnętrznej). 
Wykonane z nylonu matryce zabezpieczają reten-
cję elastyczną, redukują nacisk protezy na metalo-
we patryce w górnej ich części (zjawisko fleksji pio-

nowej), przy zachowaniu równomiernego nacisku 
w strefie poniżej równika patrycy.

Zdaniem Lehmana uzupełnienia na zatrzaskach 
powinny przetrwać 10 lat, co jak pokazują obser-
wacje kliniczne, jest trudne do uzyskania, gdyż 
każdy cykl założenie-zdjęcie protezy po 500. cy-
klu gwałtownie zmniejsza retencję uzupełnienia 
[7]. Dlatego też w odlewnictwie wkładów korze-
niowych z zatrzaskami osiowymi zalecane są stopy 
o twardości powyżej 220 HV, np. Wironit extrahart 
firmy Bego o twardości 375 HV [8]. Z kolei zwięk-
szone ryzyko złamań protezy na zatrzaskach kul-
kowych można zniwelować poprzez stosowanie 
metalowych łączników wzmacniających wbudo-
wywanych w siodło protezy jeszcze na etapie la-
boratoryjnym wykonawstwa protez.

Rycina 6. Proteza całkowita szczęki z osadzonymi matrycami
Figure 6. Complete denture with embedded male keeper

Rycina 7. Osadzone protezy w jamie ustnej
Figure 7. Complete dentures in the patient’s oral cavity
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Podsumowanie
Precyzyjne elementy retencyjne umożliwiają peł-
ne wykorzystanie uzębienia resztkowego pacjenta 
w celu wytworzenia funkcjonalnego i estetyczne-
go uzupełnienia protetycznego. Wybór powinien 
bazować na liczbie, rodzaju i wydolności pozosta-
łych zębów oraz dostępnego miejsca w okluzji. 
Zatrzaski kuliste Rhein 83 stanowią stosunkowo 
prostą i tanią alternatywę, zabezpieczającą reten-
cję w protezie overdenture. Jak każde rozwiązanie 
techniczne wymagają przeprowadzania domo-
wych oraz profesjonalnych zabiegów higieniza-
cyjnych, okresowej kontroli, a nade wszystko pro-
ducent zaleca przynajmniej raz do roku wymiany 
matryc.
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