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WNIOSKI

Prezenowane wyniki wykazały, że zastosowanie nowoczesnych systemów 
implantologicznych oraz przestrzeganie małoinwazyjnego protokołu 
chirurgicznego ogranicza wskazania dla procedur augmentacyjnych tkanek i 
używanie wszczepów długich lub o standardowych długościach. Odpowiedni 
małoinwazyjny protokół chirurgiczny i zaprojektowane uzupełnienie 
protetyczne z uwzględnieniem zasad biomechaniki nie przyczyniają się do 
zaniku kości brzeżnej otaczającej wszczep, a nawet wpływają na remodeling 
kości i jej funkcjonalne zagęszczenie. Jak wykazali autorzy kryteria te spełnia 
system implantologiczny ICX Templant.

Implantacja minimalnie inwazyjna krótkich 
implantów ICX Templant jako alternatywa dla 
zabiegów augmentacji kości- retrospektywna 
ocena poziomu kości brzeżnej  
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W ostatnich latach zastosowanie wszczepów śródkostnych stało się metodą 
z wyboru w leczeniu różnych typów braków uzębienia. Ze względu na 
długoterminowe efekty tej terapii, często decydujemy się na ten rodzaj 
rozwiązania protetycznego, jako najkorzystniejszy dla pacjenta. Zaletą tego 
typu rozwiązań jest zachowanie nienaruszonej struktury zębów własnych z 
jednoczesnym uzupełnieniem ich braków. 
Najprostszym sposobem na uzupełnienie brakującego zęba jest stałe 
uzupełnienie protetyczne, oparte na sąsiednich zębach za pomocą 
cementowanych koron zespolonych. Jednak takie rozwiązanie jest 
inwazyjne i destrukcyjne dla tkanek twardych i miazgi sąsiednich zębów. 
Nie zabezpiecza ono także kości wyrostka zębodołowego przed jego 
redukcją. Alternatywą jest zastosowanie uzupełnienia protetycznego 
opartego na wszczepach śródkostnych. Warunkiem do przeprowadzenia 
skutecznej i estetycznej implantacji jest dostępność odpowiedniej ilości 
tkanek otaczających i podtrzymujących. Często z powodu znacznego 
zaniku kości wyrostka zębodo łowego może być wskazane 
przeprowadzenie augmentacji tkanek, prowadzącej do zwiększenia ich 
szerokości i wysokości. Oznacza to jednak dodatkową interwencję 
chirurgiczną, która może powodować więcej nieprzewidzianych 
komplikacji i wydłużyć czas całego leczenia. Alternatywą takiego 
postępowania może być wszczepienie krótkiego i wąskiego implantu w 
atroficzną kość wyrostka zębodołowego. Słuszność podjętego trudnego 
wyboru klinicznego można jednak ocenić dopiero po kilku latach 
użytkowania uzupełnienia implantoprotetycznego.

Celem pracy była retrospektywna ocena poziomu kości wokół 
zintegrowanych krótkich implantów systemu ICX Templant

MATERIAŁ I METODY

Materiał badawczy stanowiły 2 systemy krótkich wszczepów ICX 
Templant, które stanowiły filary pod odbudowę pojedynczych zębów. 
Pierwsza grupa obejmowała 15 wsczepów ICX Templant o średnicy 
3,75mm i długości 8 mm, drugą grupę stanowiło 15 wszczepów ICX 
Templant plus o średnicy 3,45mm i długości śródkostnej 6,5mm, z 
unikatowym kołnierzem przezdziąsłowym o długości 1,7mm, stanowiącym 
element późniejszego łącznika protetycznego.  
Zabiegi wykonano metodą ograniczonego płata z wykorzystaniem puncha 
przezśluzówkowego. Protokół opracowania łoża kostnego był 
wystandaryzowany i  opierał się na wiertłach z tulejkami stopującymi dla 
dedykowanych wszczepów, a po użyciu ostatniego wiertła kostnego, 
dokonywano rewizji nawiertów za pomocą sondy periodontologicznej, 
potwierdzając występowanie wyłącznie ograniczeń kostnych łóż 
implantów. Implanty zostały wszczepiony zgodnie z protokołem 
postępowania dla systemu ICX, przy użyciu momentu obrotowego  
wynoszącego 40 Ncm, dzięki czemu uzyskano wysoką stabilizację 
pierwotną wszczepów. Światło implantów zamknięto śrubami 
zamykającymi. Okres gojenia oraz osteointegracji wszystkich wszczepów 
przebiegał bez żadnych powikłań i trwał od 4 - 6 miesięcy. Następnie 
wszczepy obciążono uzupełnieniem protetycznym. Po kresie 12 miesięcy 
(+- 1 miesiąc) wykonano kontrolne zdjęcia OPG, które stanowiły podstawę 
oceny zachowania poziomu kości brzeżnej wokół krótkich implantów ICX. 
Punktem odniesienia w badaniu był pierwszy zwój gwintu wszczepu, 
według zaleceń Quirynen, Jansen, Behneke oraz Richter. Wyniki badania 
zebrano w tabeli.

Rodzaj wszczepu
n= liczba 

zintegrowanych 
wszczepów

Grupa I 

brak zaników 
kości

Grupa II 

zanik kości do 
1mm

Grupa III 

zanik kości 
1-2mm

ICX Templant 

d=3.75 / 8mm 
15 14 1 0

ICX Templant 
Plus 

d=3.45/  6.5mm
15 13 2 0


