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Streszczenie

Celem pracy jest prezentacja możliwości wspo-

magania stomatologicznych zabiegów implan-

tologicznych nawigacją komputerową. Koncepcja 

użycia projektowanych na podstawie tomografii 

komputerowej szablonów chirurgicznych stanowi 

przyszłość implantologii. Pozycjonowanie implan-

tów do niedawna było czynnością bazującą wyłącz-

nie na intuicji chirurga, który w  oparciu o  własne 

doświadczenie i  wyobraźnię przestrzenną poszuki-

wał ich optymalnej pozycji. Wykonanie szablonów 

chirurgicznych z  zastosowaniem oprogramowania 

komputerowego jest w chwili obecnej coraz częściej 

stosowaną procedurą, gdyż znacznie skraca czas 

zabiegu oraz precyzuje pozycjonowanie implantów 

w stosunku do istotnych elementów anatomicznych, 

uwzględniając optymalny kształt planowanej kon-

strukcji protetycznej. Używanie nawigacji implanto-

logicznej nie jest w  stanie jednak zwolnić chirurga 

z należytej czujności i weryfikacji istotnych szczegó-

łów w trakcie przeprowadzanego zabiegu.

Słowa kluczowe: DDS-pro®, wszczepy zębowe, 

szablony chirurgiczne

Abstract

The aim of this study was to present the possibil-

ity of dental implant surgery supporting by the 

use of computer navigation. The concept of surgical 

templates using which are projected on the basis 

of computed tomography is the future of implant 

dentistry. Until recently implants positioning was 

a procedure solely based on surgeon’s intuition. He 

sought optimal position of implants basing on his 

own experience and spatial imagination. Currently, 

performing of the surgical templates by the use of 

computer software is more frequently applied pro-

cedure, because it significantly reduces treatment 

time and clarifies the positioning of the implants in 

relation to important anatomical structures taking 

into account the optimal shape of the planned pros-

thetic construction. However, using the implant 

navigation procedure can not release the surgeon 

from proper vigilance and verification of important 

details in the course of implantation.
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Wprowadzenie

Pozycjonowanie implantów zębowych do niedawna było czyn-

nością bazującą wyłącznie na intuicji chirurga, który w oparciu 

o własne doświadczenie i wyobraźnię przestrzenną poszukiwał 

ich optymalnej pozycji. Technika nawigacji implantologicznej 

jest coraz częściej stosowana nie tylko w skomplikowanych pro-

jektach rekonstrukcji uzębienia, lecz także w  przypadkach po-

jedynczych wszczepów stomatologicznych. Systemy, tj. Nobel 

Guide® czy SimPlant®, są obecne na rynku od wielu lat, a  ich 

skuteczności dowodzą badania naukowe przeprowadzane przez 

wiele ośrodków klinicznych [1-5]. Producenci oprogramowania 

nieustannie modyfikują algorytmy, zwiększając jeszcze bardziej 

precyzję tego instrumentarium. Wraz z upływem czasu popra-

wiła się także rozdzielczość tomografii komputerowej oraz ska-

nerów odwzorowujących tkanki miękkie jamy ustnej, co w zna-

czący sposób wpłynęło na wzrost dokładności produkowanych 

szablonów chirurgicznych. 

Zastosowanie tych technik umożliwiło rozwój implantologii 

przezśluzówkowej, tj. implantacji niewymagającej procedury 

odwarstwiania klasycznego płata sluzówkowo-okostnowego, 

co znacznie skróciło czas zabiegu oraz czas gojenia tkanek, za-

chowując ich pierwotną anatomię [6-8]. Implantacje stały się 

bardziej atraumatyczne, co dla pacjentów przyniosło wymierne 

korzyści w  postaci przede wszystkim znacznego ograniczenia 

dolegliwości pozabiegowych [9-12].

Celem pracy jest przedstawienie procedury planowania lecze-

nia implantologicznego w polskim systemie nawigacji implanto-

logicznej DDS-pro®.

Charakterystyka procedury  
uzyskiwania szablonu  

w systemie DDS-PRO®

DDS-pro® to oprogramowanie od kilku lat obecne na polskim 

rynku, które doczekało się już kilku wersji.

Stworzenie projektu i  wykonanie szablonu zabiegowego 

wymaga od lekarza dentysty kilku standardowych czynności. 

Podstawowym badaniem, od którego należy rozpocząć diagno-

stykę, jest tomografia komputerowa (Rys. 1). Kolejny etap to 

wykonanie wycisków anatomicznych, a następnie na ich podsta-

wie modeli szczęki i żuchwy pacjenta.

W następnym etapie badanie tomograficzne oraz modele pa-

cjenta zostają przesłane do pracowni projektowej, gdzie wykony-

wany jest skan modeli, który zostaje następnie nałożony na obraz 

tomografii (Rys. 2). Lekarz posiadający na swoim komputerze 

zainstalowane oprogramowanie DDS-pro® pozostaje w  stałym 

kontakcie on-line z  pracownią projektową. Po uzyskaniu zespo-

lonego obrazu RTG oraz skanu tkanek jamy ustnej otrzymujemy 

kompletny i realny obraz pacjenta na monitorze komputera.

Rys. 1 Przekroje tomografii komputerowej

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 2 Widok po nałożeniu skanu modelu na obraz tomografii

Źródło: Archiwum autorów.

Kolejnym etapem jest przygotowanie symulacji przyszłej 

konstrukcji protetycznej i nałożenie jej na otrzymany wcześniej 

model cyfrowy (Rys. 3). Dzięki zgromadzonym już wszystkim 

parametrom przyszłej pracy protetycznej lekarz, analizując stan 

tkanek, może zaplanować ilość, kształt, typ i rozmiar implantów 

zębowych, które mają być użyte do zabiegu (Rys. 4-6).

Po spozycjonowaniu implantów w  kości oraz określeniu ich 

parametrów, odpowiednio do rozmiaru używanych wierteł zo-

staje stworzony projekt szablonu chirurgicznego (Rys. 7, 8). Na 

podstawie uzyskanego projektu finalnego szablonu zostaje on 

wykonany z tworzywa odpornego na warunki sterylizacji parowej 

w drukarce 3D (Rys. 9, 10). Po przeprowadzeniu procesu steryliza-

cji szablon jest gotowy do zabiegu chirurgicznego. Produkowane 

w systemie DDS-pro® szablony mogą służyć zarówno do zabie-

gów przezśluzówkowych, jak i klasycznych zabiegów płatowych.

Dobrane średnice i  typy tulei prowadzą-

cych wiertło są zawsze standaryzowane 

z  używanymi przez lekarza systemami im-

plantologicznymi. Mogą służyć do począt-

kowej fazy pozycjonowania, jak i całego pro-

cesu z  przejściem pełnej sekwencji wierteł 

dla danego łoża implantu. System pozwala 

również na zaprojektowanie i  wykonanie 

tymczasowej oraz ostatecznej odbudowy 

protetycznej. 

Dzięki łączności internetowej z pracownią 

projektową lekarz dysponuje błyskawicz-

nym kontaktem oraz możliwością szybkiej 
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Rys. 3 Symulacja przyszłej konstrukcji protetycznej

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 4 Pozycjonowanie implantów

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 5 Pozycjonowanie implantów

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 6 Pozycjonowanie implantów

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 10 Gotowy szablon zabiegowy

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 7 Projekt szablonu chirurgicznego

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 8 Projekt szablonu chirurgicznego z wizualizacją implantów

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 9 Gotowy szablon zabiegowy

Źródło: Archiwum autorów.



vol. 6           1/2017         Inżynier i Fizyk Medyczny34

artykuł naukowy \ scientifi c paperimplantologia \ implantology

modyfi kacji prowadzonego projektu szablonu chirurgicznego 

na każdym jego etapie, co ma istotny wpływ na dokładność oraz 

sprawność całego procesu [13-15]. Wykonanie szablonu chirur-

gicznego oraz ostatecznej bądź tymczasowej pracy protetycznej 

wraz z zabiegiem chirurgicznym ogranicza się zaledwie do kilku 

dni, a  implantacja wraz z  natychmiastową rekonstrukcją prote-

tyczną jest w tym systemie po prostu standardem [16-17].

KONKLUZJA

Wykonanie szablonów chirurgicznych z  zastosowaniem opro-

gramowania komputerowego znacznie skraca czas zabiegu oraz 

precyzuje pozycjonowanie implantów zębowych w stosunku do 

istotnych elementów anatomicznych, uwzględniając optymalny 

kształt planowanej konstrukcji protetycznej.
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