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Stale rosnąca świadomość pacjentów co do zasadności
użycia implantów do odbudowy braków zębowych, stawia
nas często przed trudnymi wyborami, zwłaszcza w sytuacji,
nierzadko przecież występujących znacznych defektów
kostnych. Co robić gdy pacjent wie czego chce – chce mieć
implant, a obraz radiologiczny wygląda jak czarna dziura?

I czas upływający, pędzący, a właściwie jego brak. Wydłużać
procedury, by optymalizować efekty leczenia? Pracować
na tkankach twardych z materiałem autogennym, homogen-
nym, allogennym, czy łączyć techniki ze sobą? Czy w drugim
etapie zarządzanie tkankami miękkimi da nam harmonię
w obszarze biało-czerwonej estetyki? Ilu z nas po roku dzia-
łań na tkankach, temporaryzacji, gdy dociera do szczęśli-
wego finału, osadza pracę protetyczną i słyszy… nareszcie,
jestem już bardzo zmęczony tym długim procesem leczenia?
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1+2_Stan wyjściowy.
3_Usunięcie przyklejonej adhezyjnie do zębów sąsiednich ko-

rony prowizorycznej.
4_Cięcie wzdłuż girlandy dziąsłowej, pionowe odbarczające

na wysokości kłów.
5_Wyłyżeczkowanie zębodołu.
6_Preparacja miejsca biorczego, trepan średnica 7 mm.
7_Odwarstwienie płata miejsca dawczego.
8_Preparacja trepanem średnica 8 mm miejsca dawczego na

głębokość 1 mm.
9_Ocena jakości kości wiertłem Lindemana w jego centralnej

pozycji.
10_Preparacja łoża pod implant.
11_Preparacja łoża pod implant w miejscu dawczym w kolejnośći:

wiertło Lindemana; wiertło pilotowe; wiertło A średnica
3,5 mm dł. 11 mm; Conical reamer A; gwintownik A.

12_Pogłębienie preparacji Ring Graft na głębokość9 mm,
a następnie uwolnienie krążka od podstawy z użyciem setu
do preparacji Helmut Zepf 3D One Step Augmentation.

13+14_Pobranie krwi z miejsca dawczego oraz pobranie wiórów
kości gąbczastej.

15_Preparacja łoża pod implant w miejscu biorczym.
16_Ręczne wprowadzanie implantu 1 mm subkrestalnie.
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Techniki augmentacyjne, które skracają czas leczenia o po-
łowę i eliminują jeden z dwóch etapów chirurgicznych są
w aspekcie ciągłego braku czasu wartością nie do przece-
nienia.
Pomysł na jednoetapową chirurgię i precyzyjny opis krok po
kroku jak to zrobić przekazał nam autor „techniki Ring Graft”
– dr Bernard Giesenhagen – niekwestionowany „Władca Pier-
ścieni”. W naszej placówce wykonałyśmy dotąd cztery za-
biegi techniką „Ring Graft”, z których jeden zakończony jest
już etapem protetycznym.

przedstawiamy ostatni przypadek – fazę chirur-
giczną.
■ Pacjent lat 66, obywatel Wysp Brytyjskich, trener golfa.
■ Cel wizyty: implant w pozycji 21
■ Ogólny stan pacjenta: zdrowy bez schorzeń ogólnoustrojo-

wych;
stan miejscowy: zębodół poekstrakcyjny 3 tygodnie po
ekstrakcji, defekt kostny sięgający 2⁄3 długości korzeni
zębów sąsiednich w wymiarze 3D.

etapy chirurgiczne
■ premedykacja 15 mg Dormicum 40 minut przed zabiegiem
■ znieczulenie 4% Ubistesin forte The Wand

17_Implant ANKYLOS® A11 in situ.
18_Drobne deficyty kostne między augumentatem a łożem

kostnym wypełniono wiórami kostnymi z miejsca dawczego
zmieszanym z Bio-Oss oraz krwią własną z dużą zawartością
komórek morfogenetycznych.

19_Całość pokryto błoną zaporową Bio-Gide ufiksowaną
pinami.

20_Augmentat pokryto skrzepem z miejsca dawczego.
21_Umieszczenie Biokolagenu w miejscu dawczym.
22_Zaszycie miejsca dawczego nićmi Mopylen 5,0.
23_Mobilizacja płata śluzówkowo-okostnego od powierzchni

wargowej i podniebiennej, szczelne zaszycie rany nićmi
Gore-Tex CV5, Mopylen 5,0.

24_Rozpoczęcie etapu protetycznego zaplanowano za 4 mie-
siące.
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