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ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА
35-годишна жена от азиатски произ-

ход, непушач, в добро общо здравослов-
но състояние, насочена за лечение след 
хоризонтална фрактура на корена на ле-
вия максиларен централен резец (сн. 1, 
2). Пациентката съобщава за претърпяна 
травма преди няколко години, в резултат 
на което счупеният зъб е бил неколко-
кратно обезцветяван и лекуван ендо-
донтски преди  фрактурата. Клиничният 
оглед установи хоризонтална коренова 
фрактура под нивото на гингивата. Пери-
одонциумът беше здрав, без признаци за 
инфекция. Рентгенографията показа, че 
фрактурата достига до нивото на костта. 
Междучелюстните съотношенията бяха 
в норма. Анализът на лицевата анатомия 
показа висока линия на усмивката.

ЛЕЧЕБЕН ПЛАН 
Зъб 21 бе диагностициран за екстрак-

ция. От гледна точка на пародонта, кли-
ничното състояние бе благоприятно: 
марго гингивалис бе на същото ниво като 
на съседния централен резец, медиална-
та и дисталната папили бяха налични и 
правилно позиционирани. Пациентката 
бе подложена на конично-лъчева томо-
графия за оценка на обема на налична-
та кост в апикалната област на # 21 и за 
целостта на вестибуларната стена на # 
21 (сн. 3). Изследването с CBCT показа, 
че вестибуларната стена е интактна на 
3 mm от нивото на гингивата. Предвид 
клиничния оглед, бъдещата постекстрак-
ционна алвеола бе определена като клас 
I по Елиан. Обемът на алвеоларната кост 
отговаряше на позицията на зъба, което 
благоприятстваше за имедиатно имплан-
тиране, клас I по Кан. Планирано бе име-
диатно имплантиране след екстракция на 
зъб # 21, както и имедиатно натоварване с 
поставяне на временна корона, обуслове-
но от оптималната първична стабилност 
на имплантата. За случая бе избран ко-
ничен имлантат Straumann® Bone Level 
Tapered Implant 4,1 × 12 mm.

ХИРУРГИЧНА ПРОЦЕДУРА
Зъб # 21 бе екстрахиран атравматич-

но без отпрепариране на ламбо или про-
веждане на допълнителна остеотомия 
(сн. 4). Постекстракционната алвеола 
бе почистена внимателно и промита с 
Бетадин (Purdue Product L.P., Stamford, 
CT). За подготвяне на имплантатната 
ложа последователно бяха използвани 
фрези с диаметри 2.2 mm, 2.8 mm и 3.5 
mm (сн. 5). В този случай не бяха употре-
бени профилни фрези или резбонарези с 
цел запазване на оптималната първична 
стабилност. Имплантатът бе поставен с 
краен въртящ момент от 45 Ncm (сн. 6, 7). 
При финалната си позиция платформата 
на имплантата лежеше 4 mm под гин-
гивалната граница (в сравнение с при-
лежащия централен резец, сн. 8). Беше 
поставена временна титанова надстрой-
ка, както и лабораторно-изработено ке-
пе, без контакт с надстройката (сн. 9). 
Преди поставянето на временната коро-
на между имплантата и вестибуларната 
стена бе поставен костновъзстановите-
лен партикулиран материал. Временна 
корона, задържана с винт, бе поставена 
с въртящ момент от 35 Ncm (сн. 10). 

Три месеца след проведената хирур-
гия бе взет отпечатък на ниво имплан-
тат за изработване на окончателното 
възстановяване. Проследяването десет 
месеца след поставянето на имплантата 
показа запазен гингивален контур (сн. 
11, 12).
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Straumann® Bone Level Tapered Implant (BLT) е естественото продължение 
на Straumann® Dental Implant System. Създаден е да осигури отлична първич-
на стабилност и гъвкавост в случаи на клинични и анатомични предизвика-
телства. Straumann's SLActive® повърхностна обработка предлага остеоин-
теграция с оздравителен период, редуциран от 6-8 седмици на 3-4 седмици (в 
сравнение с повърхност SLA®). В резултат вторичната стабилност е по-бързо 
постижима, а времето за лечението на пациента е съкратено. Тази научно 
доказана технология е допълнена с разнообразие от протетични компоненти. 

Имедиатно имплантиране и имедиатно натоварване 
с поставяне на временна корона 
(Straumann® Bone Level Tapered Implant)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имедиатно имплантиране и имедиат-

но натоварване с поставяне на временна 
корона, при правилните индикации, има 
три основни предимства: скъсен лечебен 
период, биологична съвместимост, как-
то и възможност за овладяване на про-
блеми с естетиката в ранен етап.  

Времето за лечение, както и хирургич-
ните процедури, са редуцирани в сравне-
ние с конвенционалния подход. От био-
логична гледна точка, използването на 
бавно резорбиращ се костновъзстанови-
телен материал позволява предсказуемо 
запазване на обема на костта. 

Временната корона спомага за струк-
турирането на меките тъкани и за съх-
раняване на първоначално съществува-
щата позиция на гингивалната граница, 
както и на медиалната и дистална папи-
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ли. От гледна точка на протезирането, 
поставянето на винтово-задържана вре-
менна корона в деня на имплантирането 
позволи на пациента да напусне кабине-
та още същия ден с фиксирана временна 
конструкция.

Успехът на тази процедура се дължи на 
три основни принципа: правилно плани-
ране, атравматична екстракция и иници-
ална първична стабилност на импланта-
та. Последното изключително зависи от 
избора на дизайн на имплантата, както и 
от оперативния подход. 

Този случай бе решен комплексно 
със сътрудничеството на клиницистите 
Dr. Leon Pariente, Dr. Karim Dada, Dr. 
Marwan Daas и Dr. Romain Cheron. 

Авторите биха искали да благодарят 
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работа.
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