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ПЪРВОНАЧАЛНО 
СЪСТОЯНИЕ

Касае се за 80-годишен паци-
ент в добро физическо здраве, 
който се нуждае от фиксирано 
протезиране на горна и долна 
челюст, които да заместят неу-
добна тотална снемаема протеза 
в горната челюст и останалите в 
долна челюст налични зъби с ло-
ша прогноза. Когато пациентът 
се усмихва, горните зъби почти 
не се показват (ниска линия на 
усмивката), a протрузията на 
горната устна беше оценена като 
прекалено голяма от естетична 
гледна точка (сн.1).

Вследствие на гингивална ре-
цесия и заболяване на пародон-
та долните резци бяха прекале-
но оголени и видими. Снемаема 
протеза в долната челюст не е 
била толерирана от пациента 
поради повишен рефлекс за га-
дене. За това пациентът иска да 
получи едновременно лечение в 
двете челюсти, за да се избегне 
носенето на снемаеми протези и 
да се скъси цялостният период на 
лечение. Целта беше да се напра-
ви имплантиране с имедиатно 
натоварване, чрез винтово-за-
държани временни конструкции 

едновременно в двете челюсти.
ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

При такива комплексни слу-
чаи адекватното планиране на 
лечението играе основна роля за 
добрия краен резултат. Необхо-
димо е да се направи проба на 
предварителния моделаж в ус-
тата на пациента, за да се визу-
ализира окончателното възста-
новяване. След като е уточнен 
планът на лечение, се пристъпва 
към изпълнение на съответните 
етапи. В този клиничен случай 
беше решено да се поставят по 
четири имплантата във всяка че-
люст, които да бъдат имедиатно 
натоварени с временни, винтово 
фиксирани протези. 

След тримесечен оздравителен 
период тези временни конструк-
ции ще бъдат заменени с оконча-
телно протезиране. Първият етап 
от лечението беше да се направи 
проверка на предварителния мо-
делаж. За да се редуцира протру-
зията на горната устна, горните 
зъби бяха поставени в правилна 
позиция в съответствие с нея 
(сн. 2). Инцизалните ръбове на 
долните зъби бяха маркирани с 
черен цвят, за да се визуализира 
тяхната адекватна дължина при 
окончателното протезиране (сн. 
3). Сравнителният анализ меж-
ду първоначалното състояние и 
планираното лечение ясно пока-
за по-добрата опора на горната 
устна, благодарение на подобре-
ната позиция на зъбите (сн. 4).

След като пробите бяха одобре-
ни от естетична и функционална 
гледна точка, те бяха копирани в 
диагностични шаблони и използ-
вани при томографското изслед-
ване, за да се оцени обемът от 
налична кост. В горната челюст 
изследването показа много малък 
обем от налична кост в избраните 
за имплантиране места (сн. 5).

За да се справим с този про-
блем, избрахме Straumann® Bone 
Level Tapered имплантати, с цел 
да се постигне по-добра първич-
на стабилност и така да се улесни 
имедиатното натоварване. За до-
лната челюст беше избран метод 
на хирургично водено имплан-
тиране, тъй като стабилизация-
та на водача при долните канини 
по време на имплантирането ни 
осигури прецизност и сигурност 
на избраната техника. Тъй като 
състоянието на костта в долна-
та челюст беше добро, избрахме 
Straumann® Bone Level имплан-
тати.

ХИРУРГИЧНА ПРОЦЕДУРА
След фазата на планиране ди-

агностичният шаблон за горната 
челюст беше превърнат в хирур-
гичен, за да се изпълни техника 
на конвенционално имплантира-
не. За долната челюст беше из-
работен хирургичен водач чрез 
3D принтер. Временният мост 
за имедиатно натоварване беше 
изработен в съответствие с одо-
брения предварителен мо делаж. 
Първо се поставиха имплантати-
те в долната челюст с помощта 
на хирургичния водач. Беше от-
препарирано ламбо в предните 
участъци (сн. 6), а в дисталните 
зони се използва техника без 
ламбо. След поставяне на им-
плантатите, бяха поставени над-
стройки за винтово-задържани 
конструкции (сн. 7). Върху тях се 
поставиха титаниеви кепета и се 
изолираха чрез кофердам, преди 
да се инжектира пластмасата в 
околните зони. След това вре-
менната конструкция беше за-
вита върху титаниевите кепета, 
така че да се постигне оклузия с 
хирургичния шаблон на горната 
челюст (сн. 8). 

В горната челюст беше отпре-
парирано ламбо чрез крестална 

инцизия. В съответствие с пози-
цията на хирургичния шаблон, 
първият имплантат беше поста-
вен чрез използване на съответ-
ните фрези за BLT имплантати 
(сн. 9). Поради лошото качество 
на костта, която беше тип 1 в то-
зи участък, беше предприето им-
плантиране на BLT имплантат, 
който да увеличи първичната 
стабилност. Същата процедура 
беше изпълнена и на останалите 
места (сн. 10). 

След като всички импланта-
ти бяха поставени, се избраха и 
подходящи надстройки за вин-
тово-задържани конструкции, с 
помощта на съответните компо-
ненти за планиране (сн. 11). Тези 
пластмасови копия на надстрой-
ките помагат на клинициста да 
избере точните надстройки, с ко-
ито да завърши лечението. Сход-
на с процедурата, която беше из-
пълнена в долната челюст, и тук 
се поставиха титаниеви кепета 
върху избраните надстройки за 
винтово-задържани конструк-
ции. Временната конструкция 
за горната челюст беше използ-
вана, за да се пресъздаде точната 
позиция на кепетата в оклузия. 
Временните мостове бяха сва-
лени за окончателно полиране в 
зъботехническата лаборатория. 
След завършването му, мосто-
вете бяха фиксирани в устата на 
пациента чрез винтове и беше 
направена проверка на усмив-
ката (сн. 12). След преминаване 
на оздравителния период се на-
блюдава отлично мекотъканно 
оздравяване около имплантати-
те в горна челюст (сн. 13), както и 
около тези, поставени в долната 
челюст (сн. 14). За изработване 
на окончателните конструкции 
беше използвана отпечатъчна 
техника с трансферни кепета в 
горна челюст, а в областта на 

долната челюст бяха използвани 
титаниевите кепета (сн. 15). Бе-
ше изработена CAD/CAM кон-
струкция от Createch Medical, 
инкрустирана с композит.

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ
Постоянните композитни кон-

струкции осигуряват отлични 
естетични резултати (сн. 16). 
Финалните рентгенографии по-
казват имплантатите, поставени 
в правилна позиция, както и из-
ключително точната протетична 
рехабилитация (сн. 17). Тази то-
тална реконструкция на съзъби-
ето успя да задоволи както есте-
тичните, така и функционалните 
изисквания на пациента (сн. 18).

Новите Straumann® Bone Level 
Tapered (BLT) имплантати поз-
воляват на клинициста да по-
стигне достатъчна първична 
стабилност, позволяваща име-
диатно натоварване дори при 
случаи с ниска плътност на на-
личната кост. Тези имплантати 
осигуряват незабавна тактилна 
стабилност и устойчивост. В съ-
четание с надстройките за вин-
тово-задържани конструкции, 
които предлагат голямо разно-
образие от протетични възмож-
ности, включително и протези-
ране на имплантати, поставени 
под ъгъл поради анатомични 
особености, клиницистът може 
да избере идеалното протетич-
но решение. Добре завършеният 
лечебен план може да бъде по-
стигнат чрез избора на идеал-
ните хирургични и протетични 
средства. Това е основата на ус-
пеха при решаването на такива 
сложни клинични случаи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лечението на този сложен 

случай беше улеснено и отлич-
но изпълнено благодарение на 
използването на подходящите 
имплантати и надстройки.

Имедиатна, имплантатно носена, тотална реконструкция 
на горна и долна челюст (Straumann® Pro Arch)

Sergio Piano, DDS, Italy
Хирург и специалист по протетика. 
Частна практика на пълен работен 
ден в Генуа, Италия, както и между-
народен лектор и автор в областта 
на имплантологията и естетиката. ITI 
Fellow
serg.piano@tiscali.it

Признание: 
Този план на лчение беше 
възможен само с ценната 
помощ и съдействие 
на Alessandro Giacometti, 
Dental Technician 
in Genoa, Italy.
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