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Bazális implantátumok palatinális
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tárgyalása és esetbemutatás
Bevezetés
A bazális implantátumok megjelenésével napjainkban már általános elMiUiVVi YiOW D] DNiU HUŃVHQ DWUyÀiV
IHOVŃiOOFVRQWLPSODQWiFLyVHOOiWiVD>@
0pJ MHOHQWŃV PpUWpNŝ DWUyÀD pV D]
DXJPHQWiFLyVHOMiUiVRNPHOOŃ]pVHHVHtén sem kell lemondanunk az azonnaOLPHJWHUKHOpVOHKHWŃVpJpUŃO>@
$ ED]iOLV ODWHUiOLV  LPSODQWiWXPRNDW MHOOHP]ŃHQ YHV]WLEXOiULV LUiQ\EyO
helyezik be. Ennek a hozzáférésnek
D]HOŃQ\HKRJ\DEHKHO\H]pVLIXUDWRW
jó rátekintéssel preparálhatjuk. Így
az implantátum bikortikális megtámasztását palatinális irányból mind
rátekintéssel, mind tapintással könyQ\HQHOOHQŃUL]KHWMN>@
Bizonyos anatómiai adottságok esetén és protetikai sínezés mellett azonnal megterhelt implantátumok jó
V]HNXQGHU VWDELOLWiViW HOŃVHJtWHQGŃ
a bazális implantátumok palatinális
IHOŃOLEHKHO\H]pVHMyDOWHUQDWtYDOHKHW
a vesztibuláris behelyezésre.
Egy klinikai eset kapcsán bemutatjuk
a bazális implantátumok palatinális
IHOŃO W|UWpQŃ EHKHO\H]pVpQHN PyGMiW
és megtárgyaljuk az ennek kapcsán
IHOPHUOŃ NOLQLNDL pV VHEpV]L YRQDWkozásokat.
Anyag és módszer
(J\  pYHV IpUÀ SiFLHQV DNLQHN
anamnézisében fogászati kezelést beIRO\iVROy WpQ\H]Ń QHP V]HUHSHOW D
IHOVŃ iOOFVRQW IRJiV]DWL LPSODQWiWXmokkal való ellátásáért fordult hozzánk. A túlzottan kevés rendelkezésre álló csontállományra hivatkozva
HOŃ]ŃOHJW|EEKHO\HQHOXWDVtWRWWiNH]W
az igényét. A röntgenfelvétel kielégí-
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WŃ YHUWLNiOLV FVRQWPHQQ\LVpJHW PXWDWRWW D]RQEDQ D IHOVŃ iOOFVRQWJHULQF
OHJQDJ\REE KRUL]RQWiOLV iWPpUŃMH 
mm volt.
5pV]OHWHV NOLQLNDL YL]VJiODWRN XWiQ
NH]HOpVL WHUYQHN D IHOVŃ iOOFVRQW ODWHrális és gerincéli implantátumokkal
való ellátását választottuk. Ennek érGHNpEHQ D PHJOpYŃ FVRQWiOORPiQ\W
szélességében, hosszában és magasságában is kihasználnánk.
+HO\L pU]pVWHOHQtWpVEHQ D IHOVŃ iOOFVRQWJHULQF N|]HSpWŃO MREEUD pV EDOra is kiterjedt mukoperioszteális leEHQ\W NpSH]WQN tJ\ IHOWiUYD D Pŝtéti területet. A frenulum érintetlen
PDUDGW KRJ\ D NpVŃEEL SURWHWLNDL
munka során viszonyítási pontként
szolgálhasson. A csontos képletek
feltárásával mind szagittálisan, mind
YHUWLNiOLVDQ NLIHMH]HWW DWUyÀiW PXWDtó csontot találtunk. Az oldalsó metV]ŃIRJDN pV D V]HPIRJDN WHUOHWpQ
ED]iOLV FVDYDULPSODQWiWXPRN %&6®
– bikortikális csavarok) behelyezése a
NHOOŃ FVRQWYDVWDJViJ KLiQ\iEDQ QHP
WŝQW OHKHWVpJHVQHN H]pUW D IURQW pV
premoláris régióban palatinálisan
is mukoperioszteális lebenyt képeztünk. A csavarimplantátumok alterQDWtYiMDNpQWSDODWLQiOLVIHOŃOEHKHO\Hzett diszkoszimplantátumokat alkalPD]WXQN $ PŝWpW HJ\HV OpSpVHLW D
mellékelt ábrákon szemléltetjük.
$ EDO IHOVŃ V]HPIRJ KHO\pUH %2,®
BBBS 7 H4 típusú, triplalemezes
diszkoszimplantátumot helyeztünk
 WiUFViV GLV]NRV]LPSODQWiWXP 
PPHV WiUFVDiWPpUŃNNHO pV  PPHV
Q\DNPDJDVViJJDO $PŝWpWLWHUOHWHW
H]W N|YHWŃHQ NROODJpQPHPEUiQQDO
IHGWN $ MREE IHOVŃ V]HPIRJ WHUOHtén még keskenyebb csont állt rendelNH]pVUHtJ\RWW'LVNRV® 4T implantá-
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WXPRW KHO\H]WQN EH IHUGpQ $ IHOVŃ
állcsont fennmaradó területeit bazális
FVDYDULPSODQWiWXPRNNDO %&6®) láttuk el. A rögzített hídpótlást a vázpróbát beleértve három nappal az
LPSODQWiFLyW N|YHWŃHQ YpJOHJHVHQ
beragasztottuk. A fogpótlás elkészítéVHNRUNO|Q|VÀJ\HOPHWIRUGtWRWWXQN
D]DYDUPHQWHVNpWROGDOLUiJiVOHKHWŃségének biztosítására.
Tárgyalás
Laterális implantátumok használatakor rendszerint a vesztibuláris irányEyO W|UWpQŃ EHKHO\H]pV D SUHIHUiOW
PŝWpWL PyGV]HU (UŃVHQ OHFV|NNHQW
FVRQWiWPpUŃ HVHWpQ D]RQEDQ D SDODWLQiOLV IHOŃO W|UWpQŃ EHKHO\H]pV MHOHQWŃV HOŃQQ\HO MiU H]HQ WHFKQLND DONDOmazásakor nem szükséges kiterjedt
vertikális furat készítése a processus
DOYHRODULVEDQ(]OHKHWŃYpWHV]LD]iOOcsont eredeti morfológiájának megŃU]pVpW DPL W|EEV]|UL YHV]WLEXOiULV
furatok esetén a zsugorodás kockázatának lenne kitéve [4]. Palatinális
behelyezés esetén azonban az állFVRQWJHULQFNOVŃIHOV]tQHOpQ\HJpEHQ
érintetlen marad.
A lebenyképzés gerincéli metszésvonala palatinális behelyezés esetén
megegyezik a vesztibuláris behelyezésnél alkalmazottal. Az állcsontgerinc közepe azonban kiemelt jeOHQWŃVpJJHO EtU D V]RURV VHE]iUyGiV
szempontjából. Lehetséges teljes
vesztibuláris lebenyt képezni, azonEDQDV]HU]ŃHOŃQ\EHQUpV]HVtWLDNpW
oldalt külön-külön végzett lebenyképzést, hogy a frenulum érintetlenül
hagyva tájékozódási pontként szolgálhasson. A palatinális lebenyképzés viszont még egyoldali palatinális
implantáció esetén is kétoldali kell,
hogy legyen, méghozzá az egyik ol-

IMPLANTOLÓGIA
csillapodik, így további beavatkozás
ezzel kapcsolatban nem szükséges.

1. a ábra:&SçTFOFMçSFEçMçQSPDFTTVTBMWFPMBSJT
esetén a bazális implantátumok vesztibulum
GFMçMJCFIFMZF[TFBUFMKFTMMDTPOUHFSJOD
átfrézelését teszi szükségessé. Ez azonban a
vesztibulo-palatinális stabilitás rovására megy
(az implantátum vertikális tengelye számára
készített furat pirossal jelölve).

1. b ábra: Palatinális irányú behelyezés esetén a
QSPDFTTVTBMWFPMBSJTL«MTçLPOU©SKBNFHNBSBE 
TL«M¥O¥TFOB[PMEBMJSOZ©SH¢FSçLKPCCBO
L¥[WFUUçEOFLBDTPOUBMBQ[BUSBBWFSUJLMJT
implantátumrész révén. Az azonnal megterhelt
implantátum oldalirányú kicsúszásától nem
kell tartani. Az implantátum vertikális részének
beillesztéséhez csak kevés csontot kell elfrézelni
(pirossal jelölve). A vertikális implantátumrész
ÍFYJCJMJT[¢OJCBOU¥SUOçIBKMUTPLLBMBGFKST[
BLWOUQP[DJ¢CBIP[IBU¢ BSH¢FSçUL¥[WFUUç
MFNF[FLIFMZ[FUUçMG«HHFUMFO«M

A palatinális lebenyt eltartó öltéssel
vagy spatula segítségével rögzíthetjük és védhetjük az oszteotómia közben. Mivel a lebeny tartalmazza az
arteria palatina ágait, és alsó felszínét
nem védi vastag mukóza, forgóeszközökkel különös óvatossággal dolJR]]XQN $ OHEHQ\ EHOVŃ NRFVRQ\iV
UpWHJpQHMWHWWNLVHEEVpUOpVHNLVHUŃV
vérzéshez vezethetnek, melynek ellátása nagy gondosságot igényel.
$PŝWŃRUYRVWDSDV]WDODWDLQpVHJ\HGL
megítélésén múlik, hogy egy- vagy
többlemezes bazális implantátumot
KHO\H] EH (OHJHQGŃ YHUWLNiOLV FVRQWPHQQ\LVpJ HVHWpQ WULSODOHPH]HV %2,®

2. ábra: Vesztibuláris és palatinális lebenyképzés után láthatjuk a csökkent
UNSçKíQSPDFTTVTBMWFPMBSJTU BNJBT[FNGPHBLUKLOOFNUFT[JMFIFUçWHFSJODMJJNQMBOUUVNCFIFMZF[TU

3. ábra: A vertikális frézelés után horizontális oszteotómia következik
NNUNSçKíUSJQMBUSDTTGS[FSSFM+¢MGFMJTNFSIFUçLBIPSJ[POUMJT
PT[UFPU¢NJBWFT[UJCVMSJTBOUSçSTFJ

4. ábra:"%JTLPT®5JNQMBOUUVNPU MFNF[UNSçYNN MFNF[FL
közötti távolság 3 mm, nyaki rész hossza 3 vagy 4 mm) hosszában vagy
széltében is behelyezhetjük az állcsontba. Kiválóan alkalmas szóló foghiány pótlására a front-, illetve a premoláris régióban.

5. ábra:%JTLPT® 4T implantátum a horizontális furatban elhorgonyozva.

dali második premoláristól a másik
oldali második premolárisig tartóan.
A palatinális lebenyképzés folyamán
a foramen incisivum területét kikerüljük.

Minthogy a lebenyképzés során átYiJMXN D] DUWHULD LQFLVLYD HOYH]HWŃ
YpQiLW H]HQ pUEŃO IHOOpSŃ YpU]pV HOkerülhetetlen. A tapasztalatok szerint
azonban ez a vérzés magától is hamar
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implantátum alkalmazása javasolt, hiszen ez fokozott vertikális megtámaszWiVW EL]WRVtW $] LWW EHPXWDWRWW PŝWpWL
technikát azonban már a triplalemezes
%2,®LPSODQWiWXPRNPHJMHOHQpVHHOŃWW
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6. ábra:"[JNQMBOUUVNWFT[UJCVMSJTJSOZCBU¥SUOçOZPNTBLPSFMçGPSdulhat a vesztibuláris kortikális fraktúrája.

7. ábra:"QBMBUJOMJTBOU©MM¢H¢MFNF[ST[FLL¥S«MJLBMMVT[LQ[çETFMçsegítése érdekében az implantátumot kollagénmembránnal fedjük. Az
állcsontgerincet csontpótló anyagok használatával is kiszélesíthetjük.

8. ábra: A membránt palatinális és vesztibuláris irányból egyaránt szorosan illesztjük.

9. ábra: A membrán eligazítása után a lebenyeket visszahelyezzük, és
WBSSBUPLLBM[SKVL"GSFOVMVNPUOFNNPCJMJ[MUVL"NFUT[çGPHBLSHJ¢jába egy-egy BCS® 3.5 17-es bazális (bikortikális) csavarimplantátumot
helyeztünk.

kilógó részeket az implantátum beheO\H]pVH HOŃWW HO NHOO WiYROtWDQXQN +D
ezek a lemezrészek messze kilógnának
a csontból, fennállna annak a veszéO\H KRJ\ D Q\HOY Q\RPyHUHMH NpVŃEE
a nyálkahártya perforációjához vezessen, és az implantátum bazális lemeze
kapcsolatba kerüljön a szájüreggel. Ez
esetleg az implantátum környezetének
IHOOIHUWŃ]ŃGpVpKH]YH]HWKHW

10. ábra: A lebenyeket varratokkal szorosan egyesítjük. Közvetlenül az implantáció után lenyomatot
veszünk, és regisztráljuk az állcsontok egymáshoz viszonyított helyzetét.

LVDONDOPD]WXN 'LVNRV® rendszer), így
MyKRVV]~WiY~HUHGPpQ\HNUŃOV]iPROhatunk be az egylemezes bazális implantátumokkal kapcsolatban is.
$]WKRJ\[PPiWPpUŃMŝVWDQGDUG
WULSOD%2,®YDJ\[PPHV'LVNRV® 4T
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implantátumot helyezzünk be, az eset
függvényében kell eldönteni. Amenynyiben a behelyezés után a BBBS 7 mmHVOHPH]HLMHOHQWŃVHQNLOyJQDNDFVRQWból a palatinális oldal felé, úgy vagy
membránnal végzett augmentációs
eljáráshoz kell folyamodnunk, vagy a
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Ennek elkerülése érdekében a bemutatott esetben kollagénmembránt helyeztünk az implantátum lemezrészei
fölé. A membrán stabilizálja a lemezek mellett kialakuló koagulumot, és
H]iOWDO HOŃVHJtWL D NDOOXV]NpS]ŃGpVW
Lehetséges volna a membrán alatti
üreget felszívódó vagy nem felszívódó csontpótló anyaggal feltölteni,
HQQHN J\DNRUODWL HOŃQ\HLUŃO D]RQEDQ
nem születtek kiterjedt vizsgálatok.
$ SDODWLQiOLV IHOŃO EHKHO\H]HWW
bazális implantátumokat a protetikai felépítmény révén összeköthet-
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11. a és b ábra: 1SFTQPT[UPQFSBUWQBOPSNBS¥OUHFOFL"[FTFUOFI[THUBQSFPQFSBUWGFMWUFMBMBQKOOFI[NFHCFDT«MOJ.H%TBOBM[JT
FTFUOJTT[«LTHFTFHZOBHZPCCJNQMBOUUVNLT[MFUNFHMUF IPHZNJOEFOSHJ¢UB[PQUJNMJTJNQMBOUUVNUQVTTBMUVEKVOLFMMUOJ%TNPEFMMNíUUT
DM[PUUPT[UFPU¢NJBNíUUJTBCMPOPLIBT[OMBUWBMOBQKBJOLCBOT[JOUOMFIFUTHFT"GFMTçMMDTPOUEJT[UMJTST[CFOFHZ NNTFHZNNUNSçKí
CBMPMEBMU JMMFUWF NNUNSçKí KPCCPMEBMU JNQMBOUUVNPLBUIPSHPOZP[UVOLFMLPSUJLMJTBO

jük más bazális implantátumokkal,
bikortikális csavarimplantátumokkal,
EHJ\yJ\XOW  JHULQFpOL LPSODQWiWXmokkal vagy egyes esetekben természetes fogakkal is. A fogak bevonását
azonban szigorúan fontolóra kell venQL PHUW LGŃYHO UHQGV]HULQW D NRQVWrukció leggyengébb láncszemének
EL]RQ\XOQDN $ N|UKtGGDO W|UWpQŃ
sínezés biomechanikai szempontból
IHOWpWOHQO HOŃQ\|VHEE V]yOyNRURQiN
vagy szegmentális hidak készítésénél.
A bazális csavarimplantátumoknak
%&6® N|V]|QKHWŃHQDIHOVŃiOOFVRQW
GLV]WiOLVUpV]pQpOW|UWpQŃLPSODQWiFLy
nem okozhat problémát. A kortikális
laterális és bazális részének kihasználásával akár sorozatextrakciót
N|YHWŃHQ LV DONDOPD]KDWXQN D]RQnali terhelést. Így a fogak eltávolítása nem késlelteti a kezelést. Még
parodontálisan érintett fogazat esetén is ígéretesebb az extrakció utáni azonnali implantáció, ami felteKHWŃOHJ DUUD YH]HWKHWŃ YLVV]D KRJ\
a nyálkahártya fokozott vérellátása
védi az implantátum körüli résekben
NHOHWNH]ŃNRDJXOXPRW>@
Palatinális irányból implantáltunk
PiU D PHWV]ŃIRJDN D V]HPIRJDN GH
még a premolárisok és molárisok réJLyMiEDQ LV $ IHOVŃ iOOFVRQW GLV]WiOLV
részénél ez a módszer a jobb rálátás
miatt is a könnyebben alkalmazható
módszerek közé tartozik.
.O|Q|VHQ HOŃQ\|VQHN EL]RQ\XO H]
a módszer az olyan esetekben, amiNRUDPŝWpWWHOHJ\LGŃEHQiWW|UpVNben visszamaradt fogakat, például
retineált szemfogakat távolítunk
el. Ezeket a fogakat ugyanis gyakUDQ SDODWLQiOLV IHOŃO WiYROtWMiN HO
kiterjedt csontdefektusokat hagyva

hátra. Amennyiben a bazális impODQWiWXPRW LV SDODWLQiOLV IHOŃO KHlyezzük be, úgy az állcsontgerinc
vesztibuláris kontúrja érintetlen
marad, ami jobb esztétikai eredPpQ\WWHV]OHKHWŃYp
.O|Q|VHQHOŃUHGŃOŃpV V]DJLWWiOLVDQ 
DWUyÀiViOOFVRQWJHULQFHVHWpQHONHUOhetjük a processus alveolaris teljes
iWYiJiViWSDODWLQiOLVLUiQ\EyOW|UWpQŃ
implantáció alkalmazásával (1. a és b
ábra). Egyes esetekben segítségünkre
lehet, ha az implantátum palatináOLV IHOp W|UWpQŃ NLFV~V]iViW HJ\ NLV
csontcsavarokkal akadályozzuk meg.
Utóbbiakat vertikálisan helyezzük be,
és a szájpad horizontális csontállományától indulva az orrüregig vagy az
arcüregig haladnak. Erre a célra 4–6
PPKRVV]~pVPPiWPpUŃMŝLPSlantátumok alkalmazása ajánlott.
Mi a rögzített fogpótlás becementezését javasoljuk, hiszen a bazális implantátumok sikerességi aránya olyan
magas, hogy utólagos korrekciók és
NLHJpV]tWŃLPSODQWiFLyND]HOVŃ
évben a legritkább esetben szükségesek. A fogtechnikai szempontból
N|UOPpQ\HVHEE FVDYDUU|J]tWpVŝ IHOépítmények használatát ezért nem
DMiQOMXN6RUR]DWRVH[WUDNFLyWN|YHWŃen azonban ajánlatos lehet egy ideiglenes rögzített fogpótlás beragasztása
KyQDSRVLGŃWDUWDPUD
Összefoglalás
A laterális implantátumok palatináOLV IHOŃO W|UWpQŃ EHKHO\H]pVH D] iOOcsontgerincbe könnyen elsajátítható módszer, amely számos esetben
HJ\V]HUŝEEHQ NLYLWHOH]KHWŃ PLQW D
vesztibuláris irányból végzett imp-
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lantáció. Az arteria palatina sérülését
gondos preparálással és eltartással
biztosan elkerülhetjük. Az implantátum palatinális irányba való kicsúV]iViW NLHJpV]tWŃ FVDYDU KDV]QiODWival küszöbölhetjük ki. A fogpótlás
becementezésével a hídváz sínezi és
stabilizálja a munkánkat.
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