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ХИРУРГИЧНА ПРОЦЕДУРА

ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Акуратният и щателен лечебен план 
играе фундаментална роля за успеха на 
лечението. В този случай на пациента 
са представени и обсъдени различни ле-
чебни подходи. Екструзията на зъба би 
довела до много добри естетични резул-
тати, като зъбът може да бъде спасен, но 
времето за лечение ще е твърде продъл-
жително. От друга страна, имедиатното 
имплантиране ще доведе до загуба на 
зъба, но има добра прогноза и дълготра-
ен резултат. Пациентът избира имплан-
тирането. 

Естетичните предизвикателства в слу-
чая изискват избор на имплантат, осигу-
ряващ здравина, бърза остеоинтеграция, 
както и протетично разнообразие, за да 
се постигне желаният резултат. Тъй като 
зъб 11 е с лек лабиален наклон, поради 
прекарано пародонтално възпаление, е 
планирано и поставянето на фасета на 
този зъб.

След внимателно отстраняване на ко-
роната на зъб 21, първоначалното подо-
зрение за фрактура на короната и корена 
е потвърдено (сн. 2). 

Останалата част от корена е отстране-
на с особено внимание, за да се запази 
букалната костна пластина. 

Подготовката на имплантатната ложа 
се извършва при постоянен контакт на 
фрезата с палатиналната костната стена, 
за да се избегне увреждането на букална-
та костна пластина и за да се гарантира, 
че позицията на имплантата се намира 
зад границата на естетичната линия. 

Straumann® Bone Level Tapered implant 
(BLT) е избран поради по-добрата пър-
вична стабилност, която да осигури име-
диатно натоварване. 

Имплантатната ложа е подготве-
на до D 2.8 mm и е поставен имплан-
тат Straumann® BLT Implant (Roxolid® 
SLActive® 12 mm) с D 4.1 mm. С помо-
щта на пинове за паралелност и сонда, 
позицията и наклонът на имплантата са 
съпоставени с границата на естетичната 
линия. Имплантатът е поставен с помо-
щта на динамометрична тресчотка и е 
поставен сукус-формер (сн. 3, 4). 

Ламбото е зашито с монофиламентен 
конец 5/0, с цел да се осигури добро тран-
смукозно оздравяване. 

Направена е контролна рентгеногра-
фия (сн. 5).
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Пациентът е 62-годишна жена, непу-
шач, в добро общо здравословно със-
тояние, претърпяла серия дентални 
лечения на зъб 21 в миналото. Зъбът 
е след ендодонтско лечение, възстано-
вен с коренов щифт и металокерамич-
на корона. Поради незадоволителния 
резултат от лечението, пациентът же-
лае подмяна. Рентгенографското из-
следване показва процеп между коре-
на и короната (сн. 1), диагностициран 
като фрактура.
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Имедиатно имплантиране в естетичната зона на горна челюст
(Straumann® Bone Level Tapered Implant)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Straumann® Bone Level Tapered имплантaтът предлага отлична първична стабил-
ност в мека кост, както и при имедиатно имплантиране. Коничната форма адекватно 
компресира остеотомната ложа. Също така, с него ефективно се лекуват случаи 
с анатомични ограничения като подмоли, конвергирани корени, конкавна струк-
тура на челюстта, атрофия на алвеоларния гребен. Създаден с преимуществата 
на Straumann® Bone Level Implant, BLT имплантатът е мощна комбинация между 
Roxolid®, SLActive®, Bone Control Design™, CrossFit® връзка, протетично разнообра-
зие и коничност на имплантатното тяло.

ПРОТЕТИЧЕН ЕТАП

На сн. 6 е показана клиничната си-
туация около 9 седмици след имплан-
тирането. Периимплантатната папила 
показва лека резорбция. Чрез временна 
индивидуализирана надстройка се про-
верява формата на преходния профил на 
окончателната циркониева надстройка, 
както и позицията на маргиналния ръб 
на надстройката към гингивалния кон-
тур (сн. 7). 

След като индивидуалната временна 
надстройка е ажустирана, се премина-
ва към сканиране, за да се направи ди-
гитален дизайн в лабораторията. Чрез 
Straumann® CARES® X-Stream™ е напра-
вен окончателният дизайн на надстрой-
ката и короната (сн. 8). Изработена е 
Straumann® CARES® циркониева корона, 
чрез нанасяне на съвместима керамика 
(сн. 9, 10).

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

Надстройката е завита в имплантата на 
мястото на зъб 21, а короната е цименти-
рана върху нея. Върху зъб 11 е цименти-
рана фасета. 

На този етап е направена контролна 
рентгенография за референция (сн. 11). 
Насрочени са прегледи за контрол на си-
туацията. 

4 седмици след поставяне на оконча-
телното възстановяване се наблюдават 
хармоничен гингивален контур и отлич-
на естетика (сн. 12). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодарение на новия дизайн на 
Straumann® Bone Level имплантатите се 
постига отлична първична стабилност, 
дори при сложни случаи. Това е от осо-
бено значение при случаи на имедиат-
но имплантиране в естетичната зона на 
горна челюст, с трансгингивално оздра-
вяване.
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