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ЛЕЧЕНИЕ
План на лечение: За по-добър кон-

трол и постигане на добър мекотъканен 
мениджмънт е избран подход с отложе-
но имплантиране. Избран е имплантат 
с редуциран диаметър, тъй като алвео-
ларният гребен се характеризира с тесен 
букален подмол. Високото натоварване в 
областта, както и компрометираното ко-
личество и качество на костта, заедно с 
високите естетични изисквания, налагат 
използването на устойчив имплантат, със 
съкратен оздравителен период, който да 
позволява протетична гъвкавост за по-
стигане на желаните резултати.

Хирургична процедура: Инициална-
та фаза включва премахването на зъб 53 
и поставяне на временна частична сне-
маема протеза (сн. 4). Зъбът в протезата 
е оформен като овално висящо тяло, с 
цел да оформи гингивата (сн. 5), докато 
настъпи имплантирането (сн. 6). Две сед-
мици по-късно е проведена остеотомия 
без отпрепариране на ламбо, под охлаж-
дане с физиологичен разтвор, в кост тип 
3, следвайки контурите на алвеолата, за 
да се запази естествената височина на 

канина. По време на остеотомията беше 
направена букална фенестрация в апи-
калната част на алвеолата на млечния 
зъб. Остеотомията беше завършена с 
използването на фреза с 2.8 mm диаме-
тър, а фенестрацията беше запълнена с 
костновъзстановителен материал през 
остеотомията. Поставен е Roxolid® им-
плантат (Straumann® Bone Level Implant 
NC 3.3 mm, SLActive® 12 mm) с първична 
стабилност, използвайки наконечник с 
въртящ момент от 35 Ncm (сн. 7, 8). По-
ставен е гингиво-формер с конична фор-
ма (Ø 3.6 mm/height 3.5 mm), без налагане 
на допълнителни шевове (сн. 9-11).

Протетична процедура: Веднага след 
имплантирането е поставена временна 
надстройка, върху която е изработена 
временна, винтово-задържана корона от 
метилметакрилат . Короната е ажустира-
на, като е извадена от контакт, полирана 
е и е завита с въртящ момент от 15 Ncm. 
(сн. 13). Отворът за винта е запечатан с 
фотополимеризиращ временен компо-
зит. Една седмица постопреративно се 
наблюдава отлично оздравяла гингива 
около имплантата (сн. 14). 

Mariano A. Polack, DDS, MS, специалност „Протетична дентална медицина”. Собственик на частна 
практика в Гейнсвил, Вирджиния. Автор на абстракти и публикации, свързани с имплантати, есте-
тика и дентални материали в различни научни издания. Национален и интернационален лектор. 
Основател на Gainesville Study Club. Член на ITI. mpolack@comcast.net
Joseph M. Arzadon, MD, DDS, орален и лицево-челюстен хирург. Частна практика в Northern Virginia 
Surgical Arts and Medical Spa in Arlington, Gainesville и Manassas Park. Клиничен инструктор в 
Washington Hospital Center OMFS Residency program. Редактор на Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery. Член на ITI. jarzadon@novasurgicalarts.com

Mariano A. Polack Joseph M. Arzadon

Касае се за 39-годишна пациентка с незадоволителна история на заболяването, показана 
за екстракция на нерезорбиран десен канин (53) и имплантиране (Сн. 1-3). Ретинираният 
зъб в областта на 13 е отстранен преди повече от 20 години.

Четири седмици след имплантирането 
временната корона е свалена и е поставен 
трансферен елемент NC за затворена лъ-
жица, за да се  снеме отпечатък. Бележки 
и снимки за желаната форма и контур са 
изпратени до лабораторията (сн. 15). За 
постигане на адекватна паралелност и 
отличен профил на изникване е израбо-
тена индивидуална CAD/CAM надстрой-
ка от циркониев диоксид. Надстройката 
е сканирана, за да се изработи кепе от 
циркониев диоксид, което е завършено с 
подходяща керамика с цел постигане на 
оптимални анатомия, естетика и функ-
ция (сн. 16, 17). Около шест седмици 
след имплантирането е направена проба 
на възстановяването, което е ажустирано 
окончателно. Надстройката е завита с вър-
тящ момент от 35 Ncm (сн. 18), отворът 
за винта е запечатан с гута перка и ком-
позит, след което е циментирана короната 
от циркониев диоксид с помощта на само-
ецващ, самоадхезивен цимент (сн. 19-21). 
Насрочени са контролни прегледи след 
една седмица и след един месец. Оконча-
телното възстановяване показва отлично 
гингивално здраве и естетика (сн. 22, 23).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимуществата на Roxolid® и 

SLActive® позволиха използването на 
имплантат с редуциран диаметър в 
ограничено място, с големи оклузални 
сили и високи естетични изисквания. От 
естетична гледна точка използването на 
имплантат с редуциран диаметър ели-
минира нуждата от допълнителни про-
цедури, като мекотъканната аугмента-
ция, за да се оформи фестонираната тън-
ка гингива. Доказаната по-бърза остео-
интеграция гарантира на клиницистите 
възможността за имедиатна темпорари-
зация, дори в случаите на наличие на 
компрометирана кост. Това осигурява 
на пациента желаното временно възста-
новяване и спомага за поддържането на 
периимплантатния гингивален контур. 
Естетичните преимущества на този под-
ход са подкрепени с бърз и благоприятен 
мекотъканен отговор, постигнат в този 
клиничен случай. От функционална 
гледна точка гореспоменатите фактори 
редуцират броя на необходимите лечеб-
ни процедури, като по този начин нама-
ляват разходите за клинициста, както и 
допълнителен дискомфорт за пациента, 
а в същото време осигуряват най-добра-
та имедиатна темпораризация.Поставя-
нето на окончателното възстановяване 
след шест седмици при наличието на 
компрометирана кост осигурява на па-
циента по-рано връщане към нормална 
функция, комфорт и съкратен лечебен 
период.

Този клиничен случай за пръв път е пуб-
ликуван в STARGET 3/2010.

Имедиатно възстановяване на горен десен канин 
с Roxolid® имплантат
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