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Streszczenie

Technologia CAD/CAM, obejmująca komputerowe wspomaganie 

projektowania CAD (Computer-Aided Design) oraz komputerowe 

wspomaganie wytwarzania CAM (Computer-Aided Manufacturing), 

już przeszło dwie dekady jest stosowana w stomatologii odtwórczej. 

W tym okresie nastąpił znaczny rozwój systemów wspomagających 

kliniczną pracę lekarza dentysty, co wynika przede wszystkim z ro-

snącego zapotrzebowania na coraz bardziej precyzyjne i  wysoce 

estetyczne prace protetyczne, możliwe do wykonywania w  jak naj-

krótszym czasie. Systemy wykorzystujące technologię CAD/CAM 

stanowią alternatywę dla tradycyjnych i czasochłonnych metod la-

boratoryjnych, tj. techniki traconego wosku, odlewnictwa z użyciem 

metalicznych stopów czy pokrywania ceramiką dentystyczną.

Zaspokojenie wysokich wymagań pacjentów związanych z  estetyką 

uzupełnień protetycznych uwarunkowane jest dostępnością materiałów 

niezbędnych do ich wykonania. Dlatego wciąż poszukuje się materiałów 

o jak najkorzystniejszych właściwościach fizykochemicznych oraz dosko-

nałej estetyce przy jednoczesnym zachowaniu biokompatybilności. 

Pierwsze uzupełnienie protetyczne z użyciem systemu CAD/CAM 

zostało wykonane na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stu-

lecia. Początkowo system ten wykorzystywano w wytwarzaniu m.in. 

koron, licówek, nakładów czy wkładów. Dynamiczny rozwój materia-

łoznawstwa, jak i samej technologii CAD/CAM umożliwił wykonywa-

nie wielopunktowych mostów protetycznych oraz łączników bądź 

diagnostycznych szablonów implantologicznych.

Słowa kluczowe: technologia CAD/CAM, technologia DMLS, stoma-

tologia odtwórcza

Abstract

CAD/CAM technology, including computer aided design (CAD) 

and computer-aided manufacturing (CAM) more than two de-

cades in restorative dentistry is used. Within this period, a  signif-

icant development of systems has been observed to support the 

clinical work of a dentist. It is primarily due to the growing demand 

for increasingly precise and highly aesthetic prosthetic restorations 

as well as their quick performance. Systems using CAD/CAM technol-

ogy constitute an alternative to traditional and time-consuming lab-

oratory methods, ie. techniques of lost wax, molding using metallic 

alloys or dental ceramics coverage.

Satisfying the high requirements of patients associated with 

aesthetic restorations results from the availability of materials 

necessary for their performance. Therefore, we continue to look 

for the materials with good physical and chemical properties as 

well as excellent aesthetics while maintaining biocompatibility. 

The first restoration using CAD/CAM system was made in the early 

eighties of the previous century. At the beginning, the system was 

used in the preparation i.e. crowns, veneers, onlays or cartridges. 

The dynamic development of dental materials and the CAD/CAM 

technology, allowed to perform multipoint bridges and prosthetic 

fittings or implant diagnostic templates.

Key words: CAD/CAM technology, DMLS technology, restorative 

dentistry
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Wprowadzenie

System CAD (Computer-Aided Design) w stomatologii umożliwia 

projektowanie konstrukcji protetycznych o  pożądanym kształ-

cie i  geometrii, w  pełnym ich asortymencie. Dzięki CAM (Com-

puter-Aided Manufacturing) możliwa jest integracja fazy projek-

towania i  wytwarzania, poprzez odpowiednie zaplanowanie 

procesu wytwórczego i wykonanie zaprojektowanej konstrukcji 

z użyciem urządzenia sterowanego numerycznie. Prace wykona-

ne w technologii CAD/CAM charakteryzują się wysoką precyzją 

i szczelnością brzeżną, co dla procesu leczenia wykorzystujące-

go prace protetyczne jest podstawowym warunkiem powodze-

nia i korzystnego długotrwałego efektu leczniczego [1-3]. 

Poszczególne systemy wykorzystujące technologię CAD/

CAM różnią się sposobem zapisu trójwymiarowych (przestrzen-

nych) danych używanych do odwzorowania odtwarzanej geo-

metrii zęba. Natomiast system komputerowo wspomaganego 

wytwarzania (CAM) jest w zasadzie jednakowy i składa się z cy-

frowo sterowanej obrabiarki (CNC) z  głowicą frezującą, umoż-

liwiającą wykonanie gotowego wyrobu na podstawie danych 

CAD [3, 4]. 

Technologia CAD/CAM, umożliwiająca wytworzenie prak-

tycznie wszystkich rodzajów stałych uzupełnień protetycznych, 

z powodzeniem została wykorzystana w systemach dostępnych 

komercyjnie, tj. PROCERA, LAVA, CEREC, KaVo Everest, Cercon 

i Wieland Zeno Tec System [4, 9].

Celem stosowania technologii CAD/CAM jest uproszczenie 

oraz przyspieszenie standardowego procesu wytwórczego. 

Pierwszym etapem w  procesie wykonywania uzupełnień pro-

tetycznych jest odpowiednie zwymiarowanie geometrii ubytku 

tkanek twardych. W tym celu wykonuje się wycisk podłoża prote-

tycznego z użyciem jak najdokładniejszych mas, najlepiej elasto-

merowych. Następnie na podstawie wycisku wykonywany jest 

roboczy model, który stanowi źródło danych przenoszonych do 

odpowiedniego programu, przy użyciu skanera laserowego i sys-

temu kamer. Program ten umożliwia również zaprojektowanie 

przyszłej pracy protetycznej. Obecnie wykorzystywane jest rów-

nież skanowanie samego wycisku, co eliminuje konieczność odle-

wania modeli, a co za tym idzie, możliwość powstania błędów na 

tym etapie. Do tego celu wykorzystuje się specjalnie przystoso-

wane masy, jak np. poliwinylosiloksanoeterową masę Identium 

firmy Kettenbach. W najnowszych systemach CAD/CAM istnieje 

możliwość bezpośredniego skanowania podłoża protetycznego, 

co skraca czas pracy lekarza oraz obniża koszty laboratoryjne.

Po zaprojektowaniu uzupełnienia protetycznego następuje 

przesłanie danych do maszyny frezującej, która wykonuje pracę 

z odpowiedniego materiału, np. z bloczka cyrkonowego. W przy-

padku użycia tego konkretnego materiału, kolejnym etapem jest 

nadanie mu odpowiedniej barwy oraz proces syntetyzacji, ma-

jący na celu poprawę parametrów fizycznych materiału, który 

w  środowisku jamy ustnej będzie poddawany znacznym siłom 

zwarciowym oraz niekorzystnym warunkom fizykochemicznym 

[5-8]. 

Charakterystyka wybranych materiałów 
stosowanych w technologii CAD/CAM

W ostatnim czasie nastąpił dynamiczny rozwój mate riałów 

i technologii wytwarzania stałych ceramicz nych uzupełnień pro-

tetycznych. Dzięki temu uzupełnie nia te cechują się wysoką es-

tetyką i wytrzymałością, co pozwala na ich stosowanie w bardzo 

szerokim obszarze wskazań – do uzupełniania braków zarówno 

w odcinku przednim oraz przednio -bocznym, jak również w za-

kresie zębów trzonowych [10].

Ceramiki dentystyczne różnią się budową – fazową i  mi-

krostrukturalną, co znacząco wpływa na ich właściwości fi-

zyczne. Posiadają jednak wiele cech wspólnych, wśród których 

możemy wyróżnić: wysoki stopień biokompatybilności, niską 

adhezję płytki nazębnej oraz stabilność koloru [11].

Ceramika szklana wzmacniana leucytem została wprowadzo-

na do stomatologii za sprawą firmy Ivoclar Vivadent pod nazwą 

IPS Empress – znaną też jako ceramika tłoczona. Strukturalnie 

stanowi ją ceramika skaleniowa z dodatkiem leucytu, który wy-

starczająco wzmocnił materiał, aby mógł zostać zastosowany 

w stomatologii [12]. W 2006 roku wprowadzono do użytku IPS 

Empress CAD – materiał, który jest kompatybilny z  systemem 

Cerec oraz E4D Dentist System, konfekcjonowany w  postaci 

bloczków o  różnej translucencji. Po obróbce bloczka praca zo-

staje wypolerowana oraz dodatkowo dostosowana przy użyciu 

farb do porcelany i na końcowym etapie glazurowana.

Ceramikę szklaną wzmacnianą dwukrzemianem litu wpro-

wadzono pod nazwą IPS Empress 2. Jest to szkło ceramiczne 

wzmocnione dwukrzemianem litu, co zaowocowało znacznym 

wzrostem wytrzymałości i pozwoliło na zastosowanie tego ma-

teriału do wykonawstwa mostów trójczłonowych jako uzupeł-

nienia w odcinku do drugiego przedtrzonowca [12, 13]. W pro-

cesie dalszego udoskonalania wprowadzono materiał IPS e-max 

CAD, z  którego wykonywane są bloczki dla systemów Sirona, 

KaVo, Straumann CAD/CAM oraz D4D Technologies. W  syste-

mach tych po wyfrezowaniu pracy protetycznej zostaje ona pod-

dana krystalizacji w specjalnym piecu, gdzie materiał przyjmuje 

właściwą dla niego barwę [10].

Ceramika na bazie tlenku glinu do systemów CAD/CAM zo-

stała wprowadzona w  systemie Procera All-Ceram. Na wysoko 

opakerową podbudowę z  99,9% Al2O3 nakładana jest warstwa 

licowa porcelany, nadająca wysokie walory estetyczne. Wyfre-

zowana podbudowa poddawana jest spiekaniu i ulega skurczo-

wi, który jest kompensowany przez odpowiednio zaplanowane 

naddatki modelu. Zastosowanie tego materiału obejmuje poje-

dyncze korony w odcinku przednim i bocznym oraz mosty w od-

cinku estetycznym do 4 punktów [4].

Ceramika na bazie tlenku cyrkonu cechuje się największą 

wytrzymałością ze wszystkich dotychczas przedstawionych 

materiałów i  pozwala na odbudowę w  każdym odcinku łuku 

zębowego. Tlenek cyrkonu do użytku w  stomatologii został 

wzmocniony przez dodanie itru [12]. ZrO2 może być przetwa-

rzany tylko w  technologii frezowania. Znalazł zastosowanie 
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w  systemach takich jak: Lava, Cerec, Everest, Cercon, Procera, 

e.max ZirCAD, Zeno Tec. Podbudowę cyrkonową można olico-

wać klasycznie poprzez napalanie ceramiki – jak w  uzupełnie-

niach z  podbudową metalową, poprzez natłaczanie specjalnej 

ceramiki fluoroapatytowej w  systemie IPS e.max ZirPress oraz 

przez wyfrezowanie części licowej z ceramiki szklanej i połącze-

nie ich przy pomocy porcelany fuzyjnej. Tę ostatnią metodę wy-

korzystują systemy Cerec i Lava [10].

Tytan jest materiałem charakteryzującym się wysoką biokom-

patybilnością i  relatywnie małą gęstością. Charakteryzuje go 

niski moduł elastyczności oraz wysoka wytrzymałość mecha-

niczna w odniesieniu do powszechnie stosowanych materiałów 

metalicznych [3]. W  technologii CAD/CAM tytan został wyko-

rzystany w systemie KaVo Everest w postaci materiału Everest 

T-Blank do produkcji podbudowy pod korony oraz pod rozległe 

prace protetyczne – mosty i korony zespolone [4].

Do praktyki stomatologicznej wprowadzono również spe-

cjalne skanery laboratoryjne posiadające funkcje skanowania 

tradycyjnych wycisków pobieranych przez lekarza dentystę. Na 

rynku pojawiły się również dedykowane do tego celu materia-

ły, np. masa wyciskowa Identium firmy Kettenbach. Identium to 

masa poliwinylosiloksanoeterowa cechująca się bardzo dobrą 

płynnością oraz hydrofilnością, co umożliwia dokładne zapłynię-

cie materiału do szczeliny dziąsłowej [14].

Fot. 1 Etapy wykonania uzupełnień protetycznych z zastosowaniem systemu Cerec: 

a. oszlifowane kikuty; b. uwidocznienie granicy preparacji przy użyciu nici retrakcyj-

nej; c. skan pola protetycznego; d, e – gotowe uzupełnienia protetyczne 

Źródło: Dzięki uprzejmości Laboratorium Dentystycznego Małgorzata Wieciech-To-

masz Augustyn.

System Cerec

Wciąż poszukuje się nowych materiałów i technologii do sporzą-

dzania uzupełnień, które w możliwie największym stopniu były-

by pozbawione wszelkich wad. Rezultatem tych dążeń okazało 

się opracowanie metody wykonywania uzupełnień ceramicz-

nych z  zastosowaniem technologii CAD/CAM, która polega na 

komputerowej rejestracji obrazu bezpośrednio w  jamie ustnej 

za pomocą kamery pomiarowej oraz anatomicznej obróbce 

wkładu wycinanego z  bloczka ceramicznego w  urządzeniach 

systemu Cerec (Fot. 1, 2, 3) [15, 16]. 

W skład komputerowego systemu Cerec wchodzi: wideoka-

mera pomiarowa 3D (optyczny pomiar ubytku), zintegrowany 

zespół elektroniczny (analiza i pamięć obrazu), monitor (ośmio-

krotne powiększenie obrazu 3D), zestaw komputerowy i szlifier-

ka 3D. Pobieranie wycisku w systemie Cerec zostało zastąpione 

optycznym pomiarem ubytku za pomocą skanera Carestream 

CS 3500. Cechą charakterystyczną urządzenia jest kąt skanowa-

nia w zakresie do 45 stopni, głębia ostrości w zakresie od -2 do 

13  mm oraz rozdzielczość obrazowania na poziomie 30 mikro-

nów. Jest to urządzenie wykonujące skany optyczne pola pro-

tetycznego w rozdzielczości 1027 x 768. Dzięki temu umożliwia 

pracę zarówno z  oprogramowaniem dedykowanym Carestre-

am, jak i  z  innymi programami do projektowania (np. Exocad, 

a

b

c

d

e
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Dentalwings, 3Shape). Zapis danych zachodzi dwustopniowo: 

do wewnętrznego formatu CSZ – co pozwala w dowolnym mo-

mencie zaimportować plik do programu akwizycyjnego i  kon-

tynuowanie skanowania w  miejscu przerwania pracy, po czym 

jest archiwizowany w  bazie danych dedykowanego programu. 

Plikiem wyjściowym przy eksporcie danych jest format STL.

Modelowanie wkładu z wosku, co jest konieczne w metodach 

konwencjonalnych, zastępuje automatyczna obróbka kostki 

ceramicznej (dobranej wg odpowiedniej wielkości i  koloru) za 

pomocą odpowiednio sterowanej maszyny CNC. Umożliwia 

to zaopatrzenie protetyczne pacjenta w  trakcie jednej wizyty 

w gabinecie lekarskim (bez pośrednictwa laboratorium). Wycię-

ty z bloku ceramicznego wkład musi zostać, przed jego osadze-

niem, poddany dodatkowej obróbce w  celu dostosowania po-

wierzchni żującej do warunków zgryzowych. W systemie tym nie 

ma możliwości automatycznego ukształtowania indywidualnej 

powierzchni żującej. Wkład osadza się techniką mikroretencyj-

nego łączenia adhezyjnego powierzchni wytrawionego szkliwa 

i porcelany za pomocą znajdujących się w zestawie roztworów 

i  kompozytu [15, 17]. Stanowi to alternatywę dla tradycyjnych 

złożonych protez stałych. Podczas gdy prace złożone metalowo-

ceramiczne są wysoce wytrzymałe i sprawdzone klinicznie, po-

siadają wiele wad, z których najważniejszymi są właśnie aspekty 

estetyczne, jak i  możliwość wystąpienia reakcji alergicznej na 

złoto, srebro, kobalt, cynę, pallad, chrom czy nikiel. 

System Cerec można również wykorzystać do wykonania 

endokoron, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych prac 

protetycznych opartych na wkładach z włókna szklanego. Endo-

korony wykonane z  użyciem systemu Cerec charakteryzują się 

wysoką estetyką, odpowiednią makroretencją geometryczną 

i stanowią jednorodne wypełnienie komory zęba [8, 17-19]. 

Dzięki skanerom wewnątrzustnym Cerec Omnicam oraz Ce-

rec Bluecam możliwe jest wykonanie cyfrowego „wycisku” bez 

konieczności stosowania specjalnych proszków, które miały za 

zadanie umożliwienie prawidłowej rejestracji pola protetycz-

nego przez kamerę. Technika cyfrowego „wycisku” stanowi 

alternatywę dla skanowania modelu odlanego na podstawie 

tradycyjnego wycisku. Umożliwia to pominięcie etapu laborato-

ryjnego, co skraca całkowity czas oddania pacjentowi do użytko-

wania protezy stałej [20, 21].

System Cerec umożliwia wykonanie trwałych i  estetycznych 

wkładów, koron, a także licówek porcelanowych z pominięciem 

niektórych etapów klinicznych (wyciski) oraz  całkowitym wyeli-

minowaniem czynności laboratoryjnych. System ten jest szcze-

gólnie przydatny w przypadku konieczności wymiany uzupełnień 

amalgamatowych w  zębach bocznych oraz wykonania licówek 

porcelanowych w zębach przednich. Poza aspektami estetyczny-

mi i szybkością procedury, dużymi zaletami są także trwałość ko-

loru, biokompatybilność oraz długotrwały efekt kliniczny [22, 23].

Metoda wymaga znacznych nakładów finansowych na apa-

raturę specjalistyczną, a  także  opanowania podstaw grafiki 

komputerowej [24]. Wadą wytwarzanych uzupełnień jest ich 

umiarkowana wytrzymałość mechaniczna na złamania, zwłasz-

cza w  przypadkach endokoron odtwarzających zęby sieczne 

o niewielkich rozmiarach [15, 19, 20]. Co więcej, pewne trudności 

techniczne może sprawiać uchwycenie brzegu preparacji pod-

dziąsłowej, zwłaszcza przy zębach złamanych, gdzie konieczna 

jest uprzednia retrakcja dziąseł [23]. 

System Procera

System ten służy do wykonywania koron i przęseł mostów prote-

tycznych. Ząb przygotowywany pod uzupełnienie protetyczne 

wykonane z  wykorzystaniem systemu Procera powinien zostać 

opracowany w sposób typowy dla opracowania pod złożone uzu-

pełnienia metalowo-porcelanowe. Filar opracowuje się dodziąsło-

wo lub poddziąsłowo w  celu polepszenia estetyki, gdy ząb jest 

przebarwiony. Należy wykonać schodek typu chamfer, o  rozwar-

tym kącie wewnętrznym na całym obwodzie. Opracowany filar po-

winien mieć gładką powierzchnię (zalecane użycie wierteł o nasy-

pie diamentowym) i nie zawierać żadnych ostrych krawędzi [25, 26]. 

Następnym etapem jest pobranie wycisku do wykonania mo-

delu roboczego z  użyciem masy o  wysokiej dokładności, wyci-

sku łuku przeciwstawnego oraz rejestracja zwarcia. Do wycisku 

łuku, w którym planowane jest uzupełnienie protetyczne, zale-

cane są masy poliwinylosiloksanowe lub polieterowe, które za-

pewniają najlepszą dokładność wycisku, jak i odlanego na jego 

podstawie modelu. Odlane modele segmentowe umieszczane 

Fot. 2 Projekt uzupełnienia protetycznego w systemie Cerec

Źródło: Materiały reklamowe firmy Sirona, www.sirona.com

Fot. 3 Frezarka systemu Cerec

Źródło: Materiały reklamowe firmy Sirona, www.sirona.com
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są w artykulatorze, a filary zostają usunięte. Model odlewa się 

z gipsu supertwardego (typ IV wg ADA), a słupki pokrywa się la-

kierem utrwalającym, który służy do ochrony podczas skanowa-

nia. Filar zostaje opracowany poniżej szyjki zęba w celu lepszego 

określenia granic preparacji [25, 26, 27]. 

Skanowanie odbywa się w sposób stykowy, za pomocą głowicy 

pomiarowej (sondy) wyposażonej w trzpień (zakończony najczę-

ściej kulkami z rubinu przeznaczonymi do pomiarów współrzęd-

nościowych). Skaner zbiera punkty pomiarowe, odwzorowujące 

kształt analizowanej geometrii (filaru). Po wykonaniu pełnego 

obrysu zostaje uniesiony o 0,2 mm i proces skanowania jest po-

wtarzany, aż do uzyskania pełnej geometrii trójwymiarowej. Ko-

lejnym etapem jest projektowanie komputerowe czapeczki (ang. 

cap). W tym celu należy określić zasięg i brzeg preparacji. 

Modelowanie rozpoczyna się od opracowania zewnętrznego 

kształtu czapeczki i  jej grubości. Ważne jest, by na tym etapie 

odpowiednio zaplanować naddatki wymiarowe, uwzględniając 

tym samym skurcz tlenku glinu. Tak przygotowany model 3D, za 

pomocą urządzenia CNC jest frezowany, dając w efekcie powięk-

szony filar zęba. Kolejnym etapem jest nanoszenie sproszkowa-

nego tlenku cynku na powierzchnię elementu i jego ostateczna 

obróbka ubytkowa. Ostatni krok to spiekanie w  temperaturze 

1550°C. Otrzymana czapeczka ma kolor kości słoniowej, a opty-

malna jej grubość wynosi 0,4-0,5 mm. Produkt zostaje poddany 

kontroli jakości. Następnie praca zostaje wysłana do pracowni, 

gdzie nadawany jest jej kształt anatomiczny i estetyczny wygląd 

za pomocą napalania porcelany (producent zaleca specjalnie 

przygotowaną do tego celu All-Ceram Porcelain). Dostępne są 

również specjalne farby, dzięki którym można uzyskać idealne 

odwzorowanie kolorystyki pozostałych zębów pacjenta i  osią-

gnąć perfekcyjny efekt estetyczny [26]. 

Uzupełnienie protetyczne nie wymaga żadnego dodatkowe-

go przygotowania powierzchni wewnętrznej przed cemento-

waniem. Mocowanie pracy można wykonać za pomocą trady-

cyjnych cementów szkło-jonomerowych, fosforanowych, jak 

i materiałów Panavia 21, Panavia F, Variolink, Multilink czy Viva-

glass [27, 28].

System KaVo Everest

System ten umożliwia obróbkę materiałów, takich jak tytan, 

szkło ceramiczne oraz tlenek cyrkonu. Technologia bazuje na 

zbieraniu geometrii modelu w  sposób cyfrowy. Skaner może 

maksymalnie objąć pole o wielkości 4 x 6 cm, co umożliwia wyko-

nanie nie tylko pojedynczych koron, ale również rozległych mo-

stów. Po zeskanowaniu dedykowane oprogramowanie umożli-

wia zaprojektowanie pracy protetycznej, a następnie przekazuje 

dane do frezarki, która może na raz wykonać 4 korony, dwa 

mniejsze mosty albo jedną rozległą pracę. Po zakończeniu etapu 

frezowania w specjalnym piecu wypalany jest model [4]. 

Do wytworzenia wkładów i nakładów ceramicznych oraz jed-

nolitych koron pełnoceramicznych wykorzystuje się materiał 

Everest G-Blank (tworzywo szklano-krystaliczne) estetyczne 

i polerowalne, dostępne w różnych odcieniach. Bardziej rozległe 

prace wykonywane są z materiałów Everest Z-Blank i ZS-Blank, 

które nie wykazują skurczu podczas spiekania. Są to materiały 

ceramiczne z tlenku cyrkonu, z których wykonuje się rdzeń mo-

stu, licowany następczo materiałami Everest HPC-Ceram i Eve-

rest HPC-Stain. Dostępny jest także materiał Everest T-Blank 

(czysty tytan) stwarzający możliwość tworzenia rozległych mo-

stów i koron zespolonych [4].

Technologia DMLS

Laserowe spiekanie proszków metali DMLS (Direct Metal La-

ser Sintering) jest nową technologią otrzymywania konstrukcji 

w procedurze CAD/CAM i  stanowi alternatywę dla tradycyjnej 

techniki frezowania [29]. Technologia DMLS jest jedną z  gene-

ratywnych technik wytwarzania pozwalających na budowę ele-

mentu rzeczywistego na podstawie modelu zaprojektowanego 

w  systemach typu CAD, bądź modeli uzyskanych w  drodze re-

konstrukcji geometrycznych (Reverse Engineering).

Na etapie CAM zostaje wytworzona podbudowa metalowa 

poprzez spiekanie materiału za pomocą lasera. Materiał w po-

staci proszku nanoszony jest na platformę roboczą, a następnie 

w sposób selektywny spiekany za pomocą lasera. Każde kolejne 

warstwy modelu budowane są z  nowo naniesionego proszku, 

podawanego z  ruchomego pojemnika i  układane na poprzed-

nich, co zapewnia trwałe połączenie w obrębie całego modelu. 

Następnie platforma robocza obniża się i nanoszona jest kolejna 

warstwa proszku [30, 31]. Technologia ta umożliwia tworzenie 

przestrzennych struktur, których wytworzenie jest trudne lub 

nawet niemożliwe z użyciem tradycyjnych metod, takich jak fre-

zowanie, toczenie czy skrawanie.

Bojko i wsp. poddali testom materiał Everest T Blank przetwarza-

ny za pomocą technologii konwencjonalnej (obróbka skrawaniem) 

oraz próbki wykonane ze stopu tytanu (Ti6Al4V) w technologii ad-

dytywnej (DMLS). Badali oni strukturę, twardość i  wytrzymałość 

materiału. Interpretacja badań wskazała na przewagę koron wy-

tworzonych w technologii DMLS. Cechowała je większa wytrzyma-

łość, szczególnie w rejonie przyszyjkowym, wyższa mikrotwardość 

(nawet dwukrotnie) oraz niższy moduł Younga (wartość bardziej 

zbliżona do wartości modułu Younga tkanek twardych zęba). Tech-

nologia ta jest również pozbawiona niedoskonałości spowodowa-

nych drganiami i zużyciem frezów oraz nie powoduje strat materia-

łu, w przeciwieństwie do procesu frezowania [30].

Podsumowanie

Powstawanie coraz nowszych technologii komputerowo wspo-

maganego procesu modelowania i  wytwarzania sugeruje, iż 

technologie te na trwałe wejdą do prote tyki laboratoryjnej 

i  klinicznej, w  zakresie stałych uzupełnień protetycznych, co 

umożliwi stopniowe wyparcie techniki napalania ceramiki na 

metalową podbudowę. Systemy CAD/CAM są istotnym krokiem 

w  kierunku wyko nywania estetycznych, biokompatybilnych, 
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precy zyjnych i  trwałych wkładów, koron i  mostów [3, 4, 6, 7]. 

Uzupełnienia wytwarzane w  tej technologii mogą być projek-

towane i od razu wykonywane jako jednolite prace pełnokontu-

rowe bądź podbudowy przeznaczone do licowania materiałem 

zarówno akrylowym, jak i kompozytowym.

Do zalet prac protetycznych wykonanych z  użyciem syste-

mów opartych na technologii CAD/CAM możemy zaliczyć: wy-

soką precyzję wykonania, zachowanie dokładności względem 

filaru pracy, wysoką szczelność brzeżną, która umożliwia użycie 

do celów odtwórczych podbudowy z materiałów ceramicznych 

zamiast stopów dentystycznych, co skutkuje poprawieniem 

biokompatybilności, estetyki oraz właściwości mechanicznych 

pracy. Dzięki wirtualnemu projektowaniu możliwe jest lepsze 

ukształtowanie powierzchni pracy protetycznej poprzez możli-

wość powiększenia i obrotu filaru, co umożliwia lepszą kontrolę 

miejsc preparacji, punktów stycznych, głębokości bruzd oraz 

głębokości preparacji. Prace wykonane przy użyciu tej techno-

logii mogą być mocowane z użyciem klasycznych cementów, jak 

i  cementów adhezyjnych (w zależności od sytuacji klinicznej). 

Systemy oparte na technologii CAD/CAM zwiększają komfort 

pracy lekarza dentysty oraz istotnie skracają czas wykonania 

pracy protetycznej, a niektóre z nich (Cerec) pozwalają na całko-

wite pominięcie etapów laboratoryjnych [3, 5, 12, 32].

Wadami takich systemów są: skomplikowana technologia 

modelowania i wykonywania oraz duże koszty związane z wypo-

sażeniem laboratorium lub gabinetu w wymagany sprzęt, skom-

plikowane oprogramowanie oraz drogie materiały [3, 5, 32]. 
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