
 

  

 

   
 

Minimaliai invazyvių implantų estetika. Kompiuterinė diagnostika ir gydymas.  

Prof. Alessandro Pozzi, Italija 

Nauja skaitmeninės implantologijos era. Pagrindiniai šiuolaikinės odontologijos tikslai yra užtikrinti 

pacientų sveikatą ir saugą bei patenkinti jų klinikinius ir asmeninius poreikius. Per pastaruosius kelis 

dešimtmečius smarkiai pasikeitė tiek pacientų poreikiai, tiek lūkesčiai, todėl gydytojai gali juos patenkinti tik 

naudodami moderniausias technologijas ir laikydamiesi naujausių gydymo protokolų. Gydymo dantų 

implantais poreikis yra itin didelis, be to, pacientai dažnai tikisi, kad gydymo sėkmė sieks 100%. Tik dabar 

pradedančiam gydytojui labai sunku tenkinti šiuos poreikius be žinių ir įgūdžių, reikiamų gydymui implantais 

atlikti. Kita vertus, įgudusiems ir patyrusiems gydytojams gali būti lygiai taip pat sunku atitikti reiklių 

pacientų lūkesčius ir gauti gerus estetinius ir funkcinius gydymo rezultatus. Atėjo nauja skaitmeninės 

implantologijos era. Naujausios burnos chirurgijos ir ortopedinės odontologijos CAD/CAM technologijos gali 

patobulinti 3D diagnostiką ir gydymo planavimą. Dabar galima praktiškai įvykdyti virtualų gydymo planą ir 

virtualų chirurginį bei ortopedinį gydymą laikantis minimalaus invazyvumo filosofijos. Naujoji 

NobelClinicianTM integruotoji darbo eiga patobulina kaulo ir minkštųjų audinių 3D vaizdavimą, sujungia 

anatominius reikalavimus su paciento poreikiais, kad būtų gauta natūrali restauracija ir atkurta paciento 

veido struktūra. Naujoji paprasta ir efektyvi integruotoji skaitmeninė darbo eiga leidžia gydytojui 

nuspėjamai susidoroti su gydymo estetinėje zonoje iššūkiais. 3D implantų programinė įranga ir jos teikiama 

nauda taip pat suteikia pasitikėjimo savimi imtis iš dalies ir visiškai bedančių pacientų gydymo tiek 

paprastais, tiek sudėtingais atvejais. Nauji chirurginiai ir ortopediniai patobulinimai, pavyzdžiui, platformos 

keitimas, biologinis implanto dizainas ir jungtys, kampinio varžto kanalo atramos bei LiS2 ir cirkonio 

hibridinės atramos leidžia minkštiesiems audiniams natūraliai integruotis aplink biomimetines CAD/CAM 

restauracijas ant implantų. „Mano paskaitoje bus išsamiai apžvelgiama naujausia skaitmeninė darbo eiga, 

naudojama visoms gydymo implantais klinikinėms procedūroms atlikti. Pabrėšiu nukreipiamojo planavimo, 

nukreipiamųjų laboratorijos procedūrų ir nukreipiamosios chirurgijos teikiamą naudą, gaunamą išlaikant 

pagrindinius osteointegracijos principus. Paskaitoje bus pristatyta iš dalies bedančių ir visiškai bedančių 

pacientų gydymo eiga. Pasidalinsiu savo dešimties metų mokslu pagrįsta nukreipiamosios chirurgijos ir 

CAD/CAM restauracijų patirtimi ir klinikiniu kontroliniu stebėjimu, kad pagrįsčiau klinikinius protokolus, ir 

pateiksiu praktinių patarimų ir gudrybių pristatydamas atvejus ir kiekvieną klinikinį scenarijų. 


