Odbudowa zaniku kostnego w bocznym odcinku żuchwy poprzez
augmentację poziomą i wprowadzenie ultra krótkich implantów.
Dr hab. n. med. Piotr Majewski
Pacjentka (54l) zgłosiła się z brakiem w miejscu 45, 46 i 47.
Badania kliniczne i radiologiczne wykazały obniżoną
wysokość kości (poniżej 6mm) w odcinku bocznym, przy
niewystarczającej szerokości wyrostka do wprowadzenia
szerokich implantów. Plan leczenia obejmował poziome
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TK stożkowa przed
odbudową kości.
Widoczny cienki grzbiet
wyrostka zębodołowego
nie ma wystarczającej
szerokości do
wprowadzenia implantu
o średnicy 5mm.

poszerzenie grzbietu wyrostka poprzez przeszczep
autogennego bloku kostnego wraz z ksenograftem co
umożliwi odbudowę trzech brakujących zębów za pomocą
krótkich implantów.
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TK stożkowe po
odbudowie kostnej.
Szerokość wyrostka
pozwala obecnie na
wprowadzenie implantu
o średnicy 5mm.

Całość przeszczepu zabezpieczono dwoma
resorbowalnymi membranami kolagenowymi.
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Odsłonięcie wyrostka w bocznym odcinku
żuchwy przed zabiegiem augmentacji.

Zabezpieczenie miejsca augmentacji poziomej.
Osiągnięto pełne zamknięcie.

Autogenny blok kostny pobrany z przestrzeni
zatrzonowcowego i ustabilizowany dwoma
mini-śrubami w miejscu zęba 45 i 46.

Po czterech miesiącach odsłonięto miejsce
przeszczepu. Blok kostny został przyjęty.
Osiągnięto optymalną szerokość wyrostka
do wprowadzenia implantów o średnicy 5mm.

Przeszczep kostny oraz dystalny obszar za
przeszczepem pokryte zostały ksenograftem
w granulkach.

Trzy nadbudowy GingiHue® po opracowaniu
przez laboratorium zostały umieszczone na
implantach i dokręcone złotą śrubą Gold-Tite®
z siła 35Ncm.
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Cztery miesiące po wprowadzeniu implanty są
zintegrowane i można przystąpić do etapu
protetycznego.
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Wprowadzone trzy implanty T3 Short Implants
o śrdnicy 5mm i długości 5mm.

Przygotowanie łoża pod krótkie implanty
T3® Short Implant.

Ostateczna praca protetyczna zacementowana
została 9 miesięcy po zabiegu augmentacji
i 5 miesięcy po implantacji.
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