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Leczenie kompleksowe z użyciem  
skanera wewnątrzustnego i technologii 
CAD/CAM – opis przypadku
Comprehensive treatment with using od intraoral scanner 
and CAD/CAM technology – case report

Autorzy_Paweł Bernatek, Karolina Jagiełło i Anna Simierska

Streszczenie: W  artykule przedstawiono przypadek pacjentki, która przez wiele lat nie mogła rozpocząć leczenia z  obawy przed licznymi 
zabiegami. Decydującym elementem było przedstawienie planu leczenia z zachowaniem wszystkich zębów, a także szybki proces przeprowadzenia 
rekonstrukcji uzębienia z zachowaniem najwyższych standardów. Przed etapem protetycznym pacjentka przeszła szereg zabiegów w zakresie 
higienizacji, stomatologii zachowawczej, endodoncji, implantologii. Całość prac protetycznych została wykonana z użyciem skanera wewnątrzustnego 
Omnicam i frezarek laboratoryjnych.
Summary: In this article, we wanted to describe a case of a patient, which for many years could not begin dental treatment for fear of numerous 
treatments. The decisive element was the presentation of a treatment plan which included retention of existing dentition as well as fast process 
to carry out the reconstruction of the dentition while maintaining the highest standards. at Initially, the patient underwent a series of treatments 
in the field of hygienization, general dentistry, endodontics, implantology. Upon completion the entire prosthetic work was done with the use of 
intraoral scanner OMNICAM and milling laboratory Sirona.

Słowa kluczowe: leczenie kompleksowe, skaner wewnątrzustny Omnicam, ceramika szklana, CAD/CAM, frezarki, E-max.
Key words: comprehensive treatment, intraoral scanner OMNIC, glass ceramics, CAD/CAM, milling machines, E-max.

_Nasi pacjenci mają coraz mniej czasu i nie 
chcą przeznaczać go na spędzanie wielu godzin 
w  gabinetach stomatologicznych. Do tej pory 
wszystko, co wiązało się z przyspieszeniem pro-
cesu leczenia i wykonywania prac protetycznych, 
przynosiło jednocześnie zmniejszenie jakości pra-
cy protetycznej, co wpływało na jej żywotność 
i w kolejnym etapie wymagało wizyt w gabinecie 
celem naprawy lub wymiany.

Naprzeciw wymaganiom nowoczesnego 
świata wychodzi technologia – w  stomatolo-
gii rozwija się ona w  zawrotnym tempie. Coraz 
częściej spotykamy się z  pojęciami: skanowanie 
intraoralne (wewnątrzustne), CAD/CAM, bloczki 
ceramiczne, frezowanie prac tymczasowych itp. 
Nasza Akademia Implantologii i  Stomatologii 
Estetycznej oraz pracownia „DentalScan”, chcąc 
sprostać wymaganiom pacjentów, od ponad 
1,5 roku wykorzystuje w codziennej pracy system 
Cerec. Obecnie dysponujemy 2 skanerami we-
wnątrzustnymi i  2 frezarkami 4-osiowymi oraz 
jedną 5-osiową. To wszystko pokazuje, jaką war-
tością w codziennej pracy jest technologia, dzięki 
której możemy „zaopatrzyć” pacjenta w  sposób 
ekspresowy bez obniżania jakości pracy prote-
tycznej, a  w  wielu przypadkach (np. prawidło-
wa rehabilitacja okluzji czy odbudowa punktów 
stycznych, szczelność prac sięgająca 19 mikro-
nów) znacząco ją podnieść. 

Ryc. 1
Ryc. 1_TK – stan 

wyjściowy.
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Dodatkową zaletą wykorzystywania tech-
nologii jest możliwość zaopatrzenia pacjenta 
w tymczasową pracę protetyczna porównywalną 
pod względem estetycznym z  pracą ostateczną 
– oczywiście, wykonaną z  innego materiału, ale 
zachowującą dokładność taką, jak przy uzupeł-
nieniu ostatecznym.

W niniejszym artykule przedstawiono przypa-
dek pacjentki, która ze względu na zakres pracy, 
długości procesu leczenia i brak wiary, że cała te-
rapia zakończy się sukcesem, zwlekała z leczeniem.

_Opis przypadku

Pacjentka zgłosiła się celem kompleksowego 
leczenia zębów z prośbą o skrócenie procesu te-
rapeutycznego do minimum i – jeżeli to możliwe 
– zachowanie wszystkich zębów.

Po badaniu stwierdzono liczne braki zębowe, 
a także liczne ubytki próchnicowe sięgające czę-

sto komory zęba. Całość uzębienia nadawała się 
do gruntownego leczenia.

Określono zakres prac, które należy wykonać 
na poszczególnych etapach. Za całość leczenia 
zachowawczego i endodontycznego odpowiada-
ła lek. dent. Karolina Jagiełło, chirurgię i protetykę 
lek. dent. Paweł Bernatek, za projekt i wykonanie 
uzupełnienia protetycznego tech. dent. Anna 
Simierska.

_Leczenie  
 zachowawcze i endodontyczne

Głęboka próchnica doprowadziła do martwi-
cy miazgi w zębach 15 i 25 oraz nieodwracalnego 
zapalenia miazgi w  zębie 35. Próchnica w  zębie 
25 zniszczyła ok. 75% jego korony. Po weryfikacji 
pod mikroskopem zrębu, w szczególności ściany 
mezjalnej i wykluczeniu złamań/pęknięć, przystą-
piono do leczenia endodontycznego. Wszystkie 
wymienione zęby wyleczono przy pomocy sys-

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 2_Stan przed wykonaniem 
pracy protetycznej.
Ryc. 3_Szlif pracy.
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temu narzędzi maszynowych M-two, zaś kanały 
wypełniono metodą pionowej kondensacji guta-
perki (System B&L). Po leczeniu kanały zaopatrzo-
no wkładami z włókna szklanego.

 
Ząb 16 – również z  bardzo dużą destrukcją 

korony. Po usunięciu wypełnienia (amalgamato-
wego?) i doczyszczeniu z próchnicy wtórnej po-
została jedynie ściana policzkowa zęba. Po wery-
fikacji zrębu zapadła decyzja o ponowym leczeniu 
endodontycznym. Ząb leczony był ponad 10 lat 
wcześniej, w  kanałach podniebiennym i  dystal-
no-policzkowym pozostały ślady uszczelniacza 

i  gutaperki, lecz kanały mezjlano-policzkowe 
były nietknięte podczas poprzedniego leczenia. 
Przy tych właśnie kanałach zmiana zapalna oko-
łowierzchołkowa widoczna była na zdjęciach 
tomografii komputerowej. Przeprowadzono po-
nowne leczenie endodontyczne oraz zacemento-
wanie włókien szklanych.

 
W  zębach 11 i  22 kanały korzeniowe były 

niedopełnione, zaś kanał zęba 13 wypełniony 
był nieszczelnie metodą pojedynczego ćwieka 
z  przewagą pasty Endometazone, również nie-
wypełniony na pełną długość roboczą kanału. 

Ryc. 4

Ryc. 6

Ryc. 8

Ryc. 5

Ryc. 7

Ryc. 9

Ryc. 4_Skan oszlifowanych zębów.
Ryc. 5_Bloczki Empress użyte do 

wykonania odbudowy zębów 13-23.
Ryc. 6_Ustalanie w programie 

komputerowym toru  
wprowadzania pracy. 

Ryc. 7_Wykonany w programie 
projekt pracy protetycznej.

Ryc. 8_Kontrola ruchów 
zwarciowych w wirtualnym 

artykulatorze.
Ryc. 9_Uzupełnienia w przestrzeni 

bloczka Empress multi.
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Ponowne leczenie kanałowe tych zębów nie przy-
sporzyło zbyt wielu trudności. Ząb 21 kilkanaście 
lat temu, po urazie, zabezpieczony został wkła-
dem standardowym metalowym, dużej średnicy. 
Wypełnienie kompozytowe bezpośrednie było 
nieszczelne, kanał niewypełniony na pełną dłu-
gość, zmiana zapalna obecna przy wierzchołku. 
Po usunięciu wypełnienia kompozytowego oraz 
doczyszczeniu z próchnicy, pacjentka zgodziła się 
na próbę ratowania zęba. Bardzo zależało nam, 
aby ząb pozostał w jamie ustnej jak najdłużej, od-
raczając implantację. Usunięto wkład standardo-
wy, oszczędzając jak najwięcej własnych tkanek 
zęba. Po ponownym leczeniu endodontycznym 
ten ząb także zabezpieczono włóknem szklanym.

 
Po sanacji jamy ustnej, opanowaniu procesu 

próchnicowego i wielokrotnym instruktażu higie-
ny jamy ustnej, rozpoczęto leczenia protetyczne.

_Leczenie chirurgiczne i protetyczne

W tym przypadku zdecydowano o usunięciu 
zniszczonych zębów w odcinku bocznym i uzu-
pełnieniu implantologicznym w poz. 14, 35 i 45. 

W dalszej kolejności, po okresie gojenia (8 ty-
godni) wykonano preparację wszystkich zębów 
wcześniej przygotowanych pod korony pełnoce-
ramiczne i licówki w pozycjach 23 i 24, a w przy-
padku wszczepu implantu zastosowano Ti-Base, 
który osadzono na implant. Całość zeskanowano 
przy użyciu skanera Omnicam i przesłano do la-
boratorium „Dental Scan” drogą cyfrową. 

W  kolejnym etapie wykonano projekt uzu-
pełnienia protetycznego, które przedstawiono 
pacjentce do akceptacji. W  tym przypadku bar-

dzo istotne było szczegółowe zaplanowanie od-
budowy protetycznej. Daleko posunięte zmiany 
w  strukturze zębów przednich, brak symetrii, 
a także ich znaczna rotacja w szczęce i żuchwie 
były dużym wyzwaniem pod względem uzyska-
nia zadowalających efektów estetycznych.

Głównym celem było odtworzenie prawi-
dłowej płaszczyzny zgryzowej z  prowadzeniem 
kłowym oraz uzupełnienie brakującego zęba za 
pomocą implantu. W  pierwszym etapie pracy 
ustalono wykonanie licówek na zębach 13, 23 
oraz koron na siekaczach górnych (od 12-22). 
W tym celu wykonano skan wewnątrzustny, któ-
ry następnie przekształcono w wirtualny model.

W  przypadku konwencjonalnego sposobu 
postępowania większość niepowodzeń powstaje 
na etapie pobierania wycisku. Wykorzystanie mo-
delu wirtualnego już na początku pracy eliminuje 
wszelkie niedokładności, które mogłyby pojawić 
się przy użyciu metody tradycyjnej opartej na 
wykonywaniu modeli gipsowych. Nie ma tzw. 
przeciągnięcia oraz skurczu masy wyciskowej, 
a także niedokładności gipsu.

Do wykonania odbudowy w odcinku przednim 
użyto bloczków pełnoceramicznych Empress mul-
ti A2, które umożliwiają uzyskanie bardzo natural-
nych efektów. Odzwierciedlają naturalny układ ko-
lorów począwszy od dentyny aż po brzeg sieczny. 
Ich cechą charakterystyczną jest również zbliżony 
do zębów naturalnych układ fluorescencji oraz 
doskonała biozgodność z tkankami przyzębia.

Po zaznaczeniu granicy preparacji i ustaleniu 
optymalnego toru wprowadzania dla poszczegól-
nych uzupełnień, rozpoczęto wykonywanie wir-

Ryc. 10

Ryc. 10_Praca protetyczna 
wyfrezowana i poddana 
charakteryzacji indywidualnej.
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tualnego projektu pracy protetycznej. Wykonany 
w programie projekt skontrolowano pod wzglę-
dem ruchów dynamicznych żuchwy względem 
szczęki za pomocą artykulatora wirtualnego. 

Zatwierdzony przez pacjentkę projekt został 
wyfrezowany z dokładnością ok. 25 µm z bloczków 
Empress multi A2. Niewątpliwą zaletą jest możli-
wość ustawiania uzupełnienia w przestrzeni blocz-
ka na etapie wycinania, co pozwala decydować 

o rozłożeniu fluorescencji w zębie i uzyskaniu od-
powiednich właściwości optycznych. Wycięta pra-
ca protetyczna była indywidualnie charakteryzo-
wana przy pomocy frezów diamentowych i farbek.

Kolejnym etapem pracy było wykonanie uzu-
pełnień na zębach przedtrzonowych w  szczęce 
(25, 15 – korony, 24 – licówka, 14 – korona na 
implancie). Użyto do tego celu materiału e.max 
LT, który występuje w  postaci charakterystycz-

Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 14 Ryc. 15

Ryc. 13

Ryc. 12_Skan oszlifowanych 
zębów przedtrzonowych i bazy 

tytanowej T-base.
Ryc. 13_Widok projektu pracy 

protetycznej zaprojektowanej 
w programie CAD/CAM

Ryc. 14 i 15_Widok pracy 
protetycznej.  

Ryc. 11_Bloczki e.max LT 
wykorzystane do wykonania 

pracy protetycznej na zębach 
przedtrzonowych.
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nych niebieskawych bloczków (wstępnie). W  tej 
formie jego wytrzymałość wynosi 130-150 MPa 
(twardość zbliżona do ceramik standardowych), 
natomiast po procesie krystalizacji (ok. 23 min) 
wzrasta do 360 MPA. Materiał ten jest nie tylko 
trwały, ale również bardzo estetyczny ze wzglądu 
na przepuszczalność światła.  

Dobre warunki i  odpowiednie umiejscowienie 
implantu umożliwiły wykonanie korony pełnocera-
micznej przykręcanej. Na pozostałych zębach przed-
trzonowych wykonano korony (15, 25) i licówki (24). 
Adekwatnie do pierwszego etapu, bazę do wykona-
nia uzupełnienia stanowił model wirtualny z dodat-
kowo zeskanowaną maską dziąsłową (gingival mask) 
i łącznikiem (tzw. Ti-base) z czapeczką, która w sys-
temie CAD/CAM zastępuje transfer wyciskowy. 

Praca protetyczna była projektowana z wyko-
rzystaniem funkcji biogeneric inividual. Projektuje 
ona propozycję odbudowy w  oparciu o  kształt 
i charakter zębów sąsiednich, którą jednak można 
modyfikować przy użyciu licznych narzędzi sys-
temowych.

Zaprojektowane korony i licówkę wycinamy ze 
standardowych bloczków, a koronę na implancie 
ze specjalnego bloczka z fabrycznie wyprofilowa-
ną dziurką. Posiada ona element antyrotacyjny, 
dzięki któremu koronę po wycięciu i  skrystali-
zowaniu można precyzyjnie zacementować na  
Ti-base, czyli bazę tytanową._
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Ryc. 16 Ryc. 17

Ryc. 16_Widok zębów pacjentki przed wykonaniem 
pracy protetycznej.

Ryc. 17_Widok zębów pacjentki po wykonaniu 
uzupełnień w szczęce.


