Implanty zębowe w potencjalnie problematycznych miejscach – opcje
chirurgiczne dla uzyskania optymalnych rezultatów odbudowy protetycznej
Umieszczenie implantów w idealnym położeniu dla zapewnienia optymalnej odbudowy ubytku
jest jednym z najtrudniejszych wyzwań współczesnego zespołu stomatologicznego złożonego
z chirurga stomatologa, lekarza protetyka i technika dentystycznego. Zadanie to staje się jeszcze
bardziej skomplikowane w lokalizacjach cechujących się ubytkiem wyrostka.
Choć dostępnych jest wiele systemów implantów, biomateriałów i technik chirurgicznych, nie
zawsze wiadomo, w jaki sposób i w jakiej kolejności należy je zastosować dla uzyskania możliwie
jak najlepszych rezultatów. Brak wiedzy może skłonić lekarza stomatologa do sporządzenia
planu leczenia bez uwzględnienia implantów albo dopiero na etapie wszczepiania implantów, co
może skutkować niepowodzeniem funkcjonalnym lub estetycznym odbudowy końcowej.
Celem tego wykładu jest przedstawienie wariantów leczenia, strategii decyzyjnej oraz
związanych z nimi etapów leczenia w sytuacji wszczepiania implantów w potencjalnie
problematycznych lokalizacjach.
Podczas prezentacji omówione zostaną następujące aspekty:
1. Strategia leczenia – od sytuacji prostych do złożonych.
2. Podejście chirurgiczne i technika w różnych przypadkach klinicznych. Opcjonalne techniki na
wszystkich

czterech

etapach

odbudowy

implantologicznej:

opracowanie

miejsca

wszczepienia implantu, wszczepienie implantu, wyłonienie implantu oraz etap protetyczny,
w tym powikłania i „rozwiązywanie problemów”.
3. Podejmowanie decyzji i kolejność leczenia przy wyborze optymalnego systemu implantów,
dobór materiałów i preferowanych technik, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji
problematycznych.
Dzięki prezentacji uczestnik powinien lepiej zrozumieć możliwości terapeutyczne związane
z odbudową zęba w miejscach o dużym znaczeniu estetycznym dla zapewnienia optymalnego
efektu odbudowy.
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