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2. Kiinduló helyzet1. Állapotfelvétel

3. Röntgenfelvétel

5. Formázás4. Eltávolítás utáni szituáció

A pácienssel közösen megbeszéltük, hogy új implan-
tátum-koronát készítünk egy számára megfelelőbb 
anyagból.

A választás egy új, innovatív anyagra esett: a Schütz 
Dental cég cirkonnal megerősített magas teljesítményű 
műanyagát választottuk (Tizian Zirkonverstärktes 
Komposit).

Frakturált korona eltávolítása és maratás

4. A frakturált korona eltávolítása utáni helyzet, ép 
nyálkahártyával

5. A formázás perforált individuális kanállal és az 
implantátumhoz illeszkedő formázóval történt

Bevezetés
A CAD/CAM technológia az új anyagok használata terén 
még szélesebb spektrumot kínál a fogorvosi prote-
tikában. Sokáig nem volt lehetséges, hogy magas 
esztétikai értékű, fogszínű restaurációkkal lássák el 
azokat a pácienseket, akik erősen csikorgatják a fogu-
kat. A magas érzékenységgel bíró kerámiák terhelés 
alatt a parafunkciók miatt fellépő erő következtében 
frakturálhatnak. A magas teljesítményű műanyagból és 
cirkon-dioxidból újonnan kifejlesztett kombinált anyag 
először egyesíti ezen két anyagcsoport pozitív tulajdon-
ságait: a műanyag biztosítja az anyag elaszticitását, ami 
a fogtartó szerkezet természetes saját elaszticitását 
imitálja. Ez az implantátumok esetén különösen nagy 
előnyt jelent a harapási erő egyenletes eloszlásához.

Előny
A cirkon-dioxid hozzáadása javítja a pótlás mechanikus 
terhelését és biztosítja az optimális abráziós stabilitást 
anélkül, hogy a túlzott keménysége veszélyt jelentene 
az antagonistára.

A következő klinikai eset egy tipikus példát mutat be a 
parafunkciós páciens ellátásának nehézségeiről.

Klinikai eset leírása
Az 55 éves páciens azzal érkezett hozzánk, hogy egy 
ideje élesnek érzi a felső fogsorán az egyik implantátum 
koronájának a szélét a 15. régióban. A klinikai vizsgálat 
kimutatta, hogy fraktúra tapasztalható a fémkerámia 
fogpótlás palatinális fedésénél. Továbbá a páciens 
legtöbb fogánál jellemzőek voltak a kifejezetten lecsi-
szolt élek. Kérdésre elmondta, hogy jellemző rá a fog-
csikorgatás és a fogsorok összepréselése, különösen 
éjszaka.

A 2010 júniusától bent lévő implantátum nem feltűnő 
kopogó hangot adott, periimplantális gyulladásra utaló 
jel nem volt. A biztonság kedvéért elkészített rönt-
genfelvétel szintén nem mutatott patológiai tényállást.

cirkonnal erősített
korona és híd vázanyag

Tizian
egy univerzálisan alkalmazható anyag számos
protetikai indikációhoz, bruxizmusban szenvedő
pacienseknek kifejezetten ajánlott



12. Lezárás NanoPaq-kal 13. Kész korona

13.  A továbbiakban javasoltuk a páciensnek, hogy a már 
meglévő kerámia restaurációkra tekintettel, hadd 
készítsünk neki egy csikorgatás elleni sínt. A protetikai 
ellátás további sikere érdekében féléves kontrollra 
hívtuk vissza a pácienst.

Összegzés
A Schütz Dental cirkonnal megerősített műanyaga 
segítségével magas esztétikai értékű anyag áll 
rendelkezésre az implantátumokhoz és a parafunkciók 
miatt szenvedő páciensek számára. Így a fizikai 
intézkedések által egyenletesen oszlik el a pontszerű 
rágóterhelés a teljes restauráció felett. A záróképek 
mutatják a restauráció harmonikus illeszkedését a 
fennálló szituációhoz. Az anyag kiváló tulajdonságai 
garantálják a páciensek számára a magas komfort-
érzetet, emellett a restauráció nagyfokú stabilitását és 
tartósságát is.

Kész restauráció

6. Szkennelés 7. Kész konstrukció

9. Fedés dialog Occlusal-lal

11. Okklúzió kontroll10. Részletes kép, korona csavarral

6. Miután individuális fogíny-maszkkal mestermodellen 
modelleztük helyzetet, a korona CAD-rekonstruk-
ciójához Tizian Smart Scan- System segítségével 
elkészítettük a modell szkennelését.

7. A korona konstrukcióját Tizian Creativ RT szoftverrel 
végeztük. Ügyeltünk a lehetőleg minél természetesebb 
rágófelület kialakítására.

Fedés és beillesztés

8. A koronát frézelő géppel marattuk (pl. Tizian Cut 5 
smart, Schütz Dental), cirkonnal megerősített mű-
anyagból.

9. Ezután a koronát Cut-Band technikával és fedő-
kompozittal fedtük (dialog Occlusal, Schütz Dental).

10.  A csavarozáshoz való pótlást ragasztóbázis 
segítségével rögzítettük a kerámia restaurációkhoz

11. Koronapróba után az approximális kontaktok 
ellenőrzésével és az okklúzió utólagos, politúrral 
történő minimális korrektúrájával megtörtént a korona 
definitív beillesztése nyomatékkulcs segítségével, 35 
Ncm- es forgatónyomatékkal.

12.  A csavarcsatorna lezárása - csavarvédelem után - 
magas esztétikai értékkel bíró kompozittal történt 
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