
Postęp techniczny obserwujemy w każdej gałę-
zi gospodarki. W ortodoncji ma on za zadanie 
udoskonalenie procesu leczenia, który staje się 

bardziej komfortowy dla pacjenta, a dla lekarza – bar-
dziej precyzyjny. 

Z punktu widzenia technika niektóre etapy wytwo-
rzenia konkretnego produktu mogą zostać zautoma-
tyzowane. Skraca się czas wykonania, zwiększają się 
dokładność i wydajność, a powtarzalność czynności 
eliminuje błędy. Oczywiście są też minusy. Przede 
wszystkim są to koszty, które laboratorium musi po-
nieść na inwestycje w sprzęt, ale także przeszkolenie 
personelu oraz zdobycie stosownych certyfikatów 
i umiejętności. 

Rozwój jest nieunikniony, a nowoczesna pracow-
nia techniki ortodontycznej musi dostosować się 
do potrzeb rynku.

W  artykule wykorzystaliśmy obraz ze  skanera 
wewnątrzustnego TRIOS®3, który jest jednym z naj-
nowszych produktów firmy 3Shape. Urządzenie słu-
ży do cyfrowej rejestracji w postaci obrazu 3D pola 
protetycznego w ustach pacjenta. 

Skaner pracuje ze stałą, bardzo dużą dokładnością, 
a obraz pola protetycznego powstaje na ekranie kom-
putera w czasie rzeczywistym w kolorach naturalnych. 
Skaner TRIOS®3 nie wymaga stosowania proszków 
i pudrów polepszających jakość. Skanowanie jednego 
łuku zębowego trwa około 2 minut. Jest komfortowe 
dla pacjenta i wygodne dla lekarza (1). 

Otrzymany obraz w formacie .stl jest przesyłany 
drogą elektroniczną z gabinetu do pracowni, gdzie 
w programie OrthoAnalyzer poddawany jest obróbce 
cyfrowej. Wyznaczamy pole protetyczne i odrzucamy 
zbędne elementy oraz dobudowujemy podstawę tak, 
by powstał model cyfrowy. W ten sposób przygoto-
wany plik przesyłamy do drukarki 3D.
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Wydrukowany model roboczy poddawany jest 
postprocessingowi, czyli jest myty, osuszany i utwar-
dzany w lampie.

Poniżej, krok po kroku, opiszemy sposób wykona-
nia płytki retencyjnej na modelu drukowanym.

Płytka retencyjna jest to  rodzaj zdejmowane-
go aparatu ortodontycznego, którego zadaniem jest 
utrzymanie efektu leczenia, polegającego na zmianie 
pozycji zębów i łuków zębowych do pożądanej i op-
tymalnej pozycji. 

Wykonanie płytki rozpoczynamy od doginania ele-
mentów drucianych. Przed dogięciem klamer Adam-
sa z drutu 0,7 mm należy najpierw podraderować 
dziąsło przy pomocy ostrego szczelinowca lub skalpe-
la. Klamrę doginamy klasycznie. Łuk wargowy z drutu 
0,8 mm musi idealnie przylegać do poziomego ramie-
nia klamry, ponieważ w przypadku pracy na modelu 
drukowanym nie możemy łączyć elementów meta-
lowych przy pomocy lutowania, ze względu na zbyt 
wysoką temperaturę płomienia, który stopi żywicę. 

Muszą być one połączone przy pomocy zgrzewarki 
lub mikrospawarki. W opisanym przypadku używamy 
spawarki mikroskopowej PUK3S Plus. 

Zanim przystąpimy do mocowania elementów 
drucianych na modelu, należy dokładnie go zaizolo-
wać. Do tego celu używamy np. preparatu Insulator 
for 3D models firmy Scheu. Niedokładne wykona-
nie tej czynności spowoduje, że „odklejenie” aparatu 
od modelu nie będzie możliwe. 
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Fot. 1. Skaner wewnątrzustny w gabinecie
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Skaner pracuje ze stałą, bardzo dużą dokładnością, 
a obraz pola protetycznego powstaje na ekranie 

komputera w czasie rzeczywistym w kolorach naturalnych. 

 STARBOND COS DISC 
Skład chemiczny: Co, Cr, W, Mo
WAK 20-500°C - 13,9
Typ 5, zakres prac: wszystkie
Polecany do dużych maszyn frezarskich CNC przystosowanych 
do frezowania dysków ze stopów dentystycznych.
Testowany na maszynach fi rm: DMG, Mikron, Röders, Willemin 
Macode.
Rodzaj strategii: indywidualna
Polecane wiertła: od 28 HRC do 45 HRC

 STARBOND EASY DISC 
Skład chemiczny: Co, Cr, W
WAK 20-500°C -14,4
Typ 4, zakres prac: wszystkie oprócz szkieletów
Polecany do wszystkich maszyn frezarskich CNC przystosowa-
nych do frezowania dysków ze stopów dentystycznych.
Testowany na maszynach fi rm: Datron, Imes-Icore, VHF, 
Wissner, ZFX, Yenadent.
Rodzaj strategii: standardowa lub indywidualna
Polecane wiertła: zalecane przez producenta maszyn

 MOGUCERA C
Skład chemiczny: Co, Cr, Mo
WAK 20-500°C -14,6
Typ 4, zakres prac: wszystkie oprócz szkieletów
Polecany do wszystkich maszyn frezarskich CNC przystosowa-
nych do frezowania dysków ze stopów dentystycznych.
Testowany w maszynach fi rm: Datron, Imes-Icore, VHF, 
Wissner, ZFX, Yenadent.
Rodzaj strategii: standardowa lub indywidualna
Zalecane wiertła: zalecane przez producenta maszyn

DYSKI DO FREZOWANIA
Quality Made in Germany

Cena dysku testowego z uskokiem
w rozmiarze 10 mm

420,00* PLN Z VAT
*Maksymalne zamówienie dwa dyski dla 1 klienta

S&S Scheftner GmbH
Dekan-Laist-Straße 52  /  55129 Mainz / Germany
� info@scheftner.dental  /  � www.scheftner.dental

AllDenTPharm®
ul. Św. Antoniego Padewskiego 5/7, 91-038 Łódź
� 42 683 36 35
� info@alldentpharm.pl  / � www.alldentpharm.pl
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Fot. 2. Obraz ze skanera wewnątrzustnego

Fot. 3. Wyznaczanie pola protetycznego

Fot. 4. Zbudowany model cyfrowy
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Fot. 5. Wydrukowany 
model roboczy

Fot. 6-7. Raderowanie 
przed doginaniem 

klamer Adamsa

Fot. 8. Spawanie 
elementów drucianych

Fot. 9. Elementy 
druciane na modelu 

przed mikrospawaniem 
i po mikrospawaniu
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Fot. 11. 
„Odklejanie” aparatu

Fot. 10. Izolowanie 
modelu 3D
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Fot. 13. Obróbka 
mechaniczna

Fot. 12. 
„Odklejanie” aparatu
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Nacera 
Hybrid
Wysoko wydajna
ceramika hybrydowa
50% Nanoszkła
50% Matrycy polimerowej

Producent: DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Dystrybutor: AllDentPharm Sp. z o.o.

        ul. Św. Antoniego Padewskiego 5/7 • 91-038 Łódź
tel. 42 683-36-35 • info@alldentpharm.pl

www.alldentpharm.pl • www.dental-shop.pl

Zapraszamy!
Krakdent  8-10 marca 2018
Hala Dunajec, stoisko DC42

•                         naturalne ścieranie szkliwa
      + moduł sprężystości zbliżony do zębiny
•                          realistyczna estetyka i właściwości
•                        możliwość modyfikacji i naprawy przy użyciu
     konwencjonalnych kompozytów
•     nie wymaga procesu wypalania

Hybrid,
baby!

Hybrid,
baby!

nacera-hybrid.com
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Dogięte elementy mocujemy za pomocą wosku i zasypuje-
my akrylem dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku pracy 
na modelu gipsowym.

Polimeryzacja ciśnieniowa w gorącej wodzie nie ma wpływu 
na strukturę modelu i nie zmienia jego właściwości. 

„Odklejenie” aparatu może być kłopotliwe, dlatego tak ważny jest 
proces dokładnego izolowania, o którym wspomnieliśmy powyżej. 

Po obróbce mechanicznej aparat należy wypolerować tak, 
by powierzchnia była gładka i błyszcząca. 

Dzięki opisanemu wykorzystaniu innowacyjnej technologii wy-
konanie pracy ortodontycznej pozwoliło uzyskać precyzyjne wy-
niki i duże zadowolenie ze strony pacjenta. Otwiera to możliwości 
na realną współpracę pomiędzy pracownią a lekarzem, w której 
odległość nie ma większego znaczenia. 

Piśmiennictwo
1. Materiały handlowe Denon Dental Sp. z o.o., www.dental.pl.
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Fot. 14-15. Gotowy aparat
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