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Ceramika polikrystaliczna wniosła do 
nowoczesnej praktyki stomatologicznej 
nie tylko estetyk´ i zgodnoÊç biologicznà  
z tkankami z´ba. Jej doskonałe własnoÊci 
mechniczne przełamujà bariery zwiàzane 
z niewielkà odpornoÊcià mechanicznà 
tradycyjnej ceramiki. Dzi´ki temu uzupeł-
nienia protetyczne na bazie tlenku cyrko-
nu stały si´ estetycznym standardem, sze-
roko stosowanym zarówno w przednim, 
jak i bocznym odcinku łuków z´bowych. 
Podbudowy do tych uzupełnieƒ wyko-
nywane sà z bloczków cyrkonii, przy 
u˝yciu systemów projektowania i frezo-
wania, które oferujà ró˝ne mo˝liwoÊci 
i zró˝nicowanà jakoÊç gotowych prac. 
Produkowany przez 3M ESPE system  
do wykonywania uzupełnieƒ pełnoce-
ramicznych Lava wyró˝nia si´ spoÊród 
wszystkich dost´pnych systemów powta-
rzalnie wysokà jakoÊcià, dokładnoÊcià 
oraz maksymalnà elastycznoÊcià, zarów-
no w zakresie wskazaƒ, jak i w sensie 
materiałowym. Obecnie, mo˝liwoÊci za- 
stosowania systemu Lava zostały posze-
rzone dzi´ki wprowadzeniu Lava Design 
Software 4.0 – najnowszej wersji oprog- 
ramowania oferujacej laboratoriom 
przyspieszenie procesu projektowania  
i zwi´kszenie ogólnej wydajnoÊci, a leka-
rzom dodatkowe wskazania. Oprócz stan-
dardowych wskazaƒ nowe oprogramo-
wanie umo˝liwia wykorzystanie systemu  
do wykonywania:
•   koron wewn´trznych przy koronach 

teleskopowych, 
•  nadbudów do implantów, 
• mostów na wkładach i nakładach, 
• mostów Maryland, 
a tak˝e projektowanie i wykonywanie 
podbudów do mostów 6-punktowych  
o rozpi´toÊci prz´seł do 4 punktów w od- 
cinku przednim. 

Obecnie, w systemie Lava mo˝na wyko-
nywaç nast´pujàce rodzaje uzupełnieƒ 
protetycznych: 

Nowe wskazania do stosowania systemu Lava
Lek. dent. Dariusz MiÊkiewicz, 3M ESPE
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Ryc. 1 Pojedyncze korony

Ryc. 2 Korony zespolone

Ryc. 3 Mosty do 6 punktów1

Ryc. 4 Mosty z prz´słem dowieszonym2

Ryc. 5 Mosty na wkładach lub nakładach3

Ryc. 6 Mosty Maryland3

Ryc. 7 Nadbudowy do implantów

Ryc. 8 Korony wewn´trzne w koronach 

teleskopowych

1 Mosty do 6 punktów z prz´słem o maksymalnej 

rozpi´toÊci 2 punktów w odcinku bocznym i 4 punk-

tów w odcinku przednim. 

2 Mosty wolnobrze˝ne z prz´słem o maksymalnej 

rozpi´toÊci 1 punktu, dowieszonym w miejscu przed-

trzonowca lub siekacza (mosty wolnobrze˝ne sà prze-

ciwwskazane w przypadku pacjentów z bruksizmem).

3 Badania udowodniły, ˝e cyrkonia Lava ma 

wystarczajàcà odpornoÊç do wykonywania mostów na 

wkładach i nakładach oraz mostów Maryland. Nale˝y 

jednak pami´taç, ˝e w przypadku tych uzupełnieƒ 

istnieje zwi´kszone ryzyko odcementowania, co mo˝e 

prowadziç do próchnicy wtórnej.

Nr 9/2008



Nr 9/2008

�

Informacja o produkcie

Mosty adhezyjne i mosty  
na wkładach

WÊród nowych wskazaƒ do systemu Lava 
znajdujà si´ mosty na wkładach i mosty 
adhezyjne. Podstawowà zaletà tego typu 
uzupełnieƒ jest oszcz´dna preparacja –  
w czasie opracowania filarów, w zale˝noÊci 
od rodzaju uzupełnienia, usuwa si´ tylko 
3-30% zdrowych tkanek. W zwiàzku z tym 
mosty na wkładach i mosty adhezyjne sà 
szczególnie polecane w przypadku mło-
dych pacjentów ze zdrowym uz´bieniem. 
Uzupełnienia te stanowià równie˝ dosko-
nałà, taƒszà i mniej pracochłonnà alter-
natyw´ do prac na implantach.  

W porównaniu z mostami tradycyjnymi, 
mosty adhezyjne i mosty na wkładach 
nara˝one sà na wi´ksze ryzyko niepo-
wodzeƒ (Priest, 1996). W przypadku 
mostów adhezyjnych współczynnik prze-
trwania jest mniejszy od mostów trady-
cyjnych i wynosi 70-80% po 4-6 latach. 
Do najcz´Êciej spotykanych powikłaƒ 
nale˝y odcementowanie elementów 
retencyjnych, co mo˝e prowadziç do aku- 
mulacji płytki bakteryjnej i rozwoju 
próchnicy lub zapalenia dziàseł. 

Mosty adhezyjne i mosty na wkładach 
mo˝na projektowaç i osadzaç w przy-
padku:
• ˝ywych z´bów filarowych,
•  gdy na powierzchniach retencyjnych 

znajdujà si´ wyłàcznie niewielkie ubyt-
ki próchnicowe lub wypełnienia nie 
przekraczajàce gł´bokoÊci preparacji 
przy mostach adhezyjnych,

•  braku rozchwiania z´bów i przy gł´bo- 
koÊci kieszonki do 2 mm,

• pacjentów z dobrà higienà jamy ustnej,
• braku parafunkcji, np. bruksizmu,
•  braku nieprawidłowych kontaktów 

zwarciowych i potencjalnie nadmier-
nych sił, które mogłyby działaç na uzu-
pełnienie.

(èród∏o: St George G. et al. 2002; St 
George G. et al. 2002; Ketabi 2004; 
Stokes A. (2002); C.J. Goodacre et al. 
2003; Zalkind M. et al. 2003)

Preparacja

Czas przetrwania uzupełnienia w jamie 
ustnej w du˝ym stopniu zale˝y od spo-
sobu preparacji. Szczególnie w przypad-
ku mostów Maryland (mosty adhezyjne  
w z´bach przednich) nale˝y wykonaç ele-
menty retencyjne, np. rowki prowadzàce  
i zagł´bienia dla çwieków. 
(èród∏o: Behr M. and Leibrock A., 1998, 
El Mowafy 2003, Kern, 2005).

W przypadku mostów adhezyjnych 
wykonywanych w systemie Lava prepa-
racja powinna byç zgodna z poni˝szymi 
wytycznymi. Ogólnie, preparujàc z´by do 
uzupełnieƒ pełnoceramicznych, nale˝y 
zaokràgliç kraw´dzie filaru i pozostawiç 
wyraêne brzegi preparacji. 

Preparacja do mostu Maryland (most 
adhezyjny w odcinku przednim)

Preparacja: gł´bokoÊç do 0,7 mm.

Preparacj´ nale˝y wykonaç wyłàcznie 
w szkliwie. W zale˝noÊci od pacjenta, 
gruboÊç warstwy szkliwa mo˝e wahaç si´ 
od 0,4 do 1 mm.

Minimalna gruboÊç Êcian szkieletu 
zapewniajàca odpowiednià odpornoÊç 
uzupełnienia to 0,5 mm. W czasie prepa-
racji nale˝y uwzgl´dniç warstw´ glazury 
o gruboÊci 0,1 mm, którà pokrywa si´ 
skrzydła mostu od strony podniebiennej, 
aby uchroniç z´by przeciwwstawne przed 
Êcieraniem.

Je˝eli ze wzgl´du na zbyt małà gruboÊç 
szkliwa wykonanie preparacji o minimal-
nej gł´bokoÊci 0,6 mm (podbudowa i lico-
wanie) nie jest mo˝liwe, nale˝y rozwa˝yç 
wykonanie innego uzupełnienia prote-
tycznego. W przypadku zastosowania 
porcelany bez glazurowania, uzupełnienie 
nie powinno kontaktowaç si´ z z´bami 
przeciwstawnymi. Zaleca si´ stosowanie 
indeksu silikonowego, który umo˝liwia 
sprawdzenie gł´bokoÊci preparacji. 

Frezowanie w systemie Lava jest mo˝liwe  
ju˝ przy promieniu zaokràglenia 0,4 mm.

Ryciny 9-11 ukazujà elementy retencyj-
ne (rowki prowadzàce i zagł´bienia dla 
çwieków)

Ryc. 9 Zaokràglone kàty (promieƒ ≥ 0,4 mm, 

brak ostrych kraw´dzi), wyraênie zaznaczone 

brzegi preparacji i kàt poziomy ≥ 2°. 

Ryc. 10 Element retencyjny - zaokràglona listwa 

(promieƒ ≥ 0,4 mm).

Ryc. 11 Element retencyjny - zagł´bienie dla 

çwieków (zaokràglone kraw´dzie, promieƒ ≥ 

0,4 mm).

Uzupe∏nienia pe∏noceramiczne na tlenku cyrkonu – Lava™

Promieƒ ≥ 0,4 mm

Kàt ≥ 2°

Promieƒ ≥ 0,4 mm

Promieƒ ≥ 0,4 mm
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Ryc. 12 a, b Niemo˝liwe: okr´˝na preparacja 

powierzchni retencyjnych, brak preparacji w Êro-

dku. System mo˝e wykryç tylko jeden brzeg 

preparacji.

Nale˝y pami´taç, ˝e proces frezowania 
mostów adhezyjnych i mostów na wkła-
dach jest bardziej zło˝ony. Przy tego typu 
uzupełnieniach szczególnie wa˝ne jest 
post´powanie zgodne z zasadami pre-
paracji, aby uniknàç gorszej adaptacji 
brze˝nej i długotrwałego dopasowywania 
uzupełnienia po wyfrezowaniu. 

Preparacja do mostu na wkładach

Preparacja
• Gł´bokoÊç: 2-4 mm
•  Nale˝y uwzgl´dniç odpowiednià prze-

strzeƒ dla łàcznika o przekroju 9 mm2

• Kàt rozbie˝noÊci powinien wynosiç 2-3° 
•  Wa˝ne jest pozostawienie wyraênie 

zaznaczonych brzegów preparacji
•  W przypadku preparacji do uzupełnieƒ 

pełnoceramicznych nale˝y zaokràgliç 
kraw´dzie filarów (promieƒ ≥ 0,4 mm)

•  GruboÊç Êcian wkładu z cyrkonii:  
≥ 0,5 mm

Licowanie:

•  Licowanie lub glazurowanie jest niezb´-
dne, aby uchroniç z´by przeciwstawne 
przed Êcieraniem.

• Maksymalna długoÊç prz´sła: 10 mm

Ryc. 13 Preparacja do wkładu od strony przes-

trzeni mi´dzyz´bowej.

Uzupe∏nienia pe∏noceramiczne na tlenku cyrkonu – Lava™

Brzeg preparacji

Brak preparacji

Kàt rozbie˝noÊci: 2-3°

}
Gł´bokoÊç pre-
paracji w cz´Êci 
centralnej: 2 mm

Zaznaczone brzegi, 
kàt poziomy ≥ 0,2° {

SzerokoÊç preparacji ≥ 4 mm

Ryc. 14 Preparacja do wkładu od strony 

powierzchni ˝ujàcej.

W przypadku zastosowania skrzydła od 
strony przedsionkowej lub podniebien-
nej/j´zykowej kàt pomi´dzy skrzydłem 
i preparacjà do wkładu mo˝e wynosiç 
maksymalnie 90°.
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Brak preparacji

{Gł´bokoÊç pre-
paracji w cz´Êci 
aproksymalnej:  
4 mm

Pentamix™3

 Istotne cechy produktu: 
• dwa razy szybsze mieszanie, 
• prosta i szybka obsługa. 

JU˚ WKRÓTCE W OFERCIE 3M ESPE


