
Utrata zębów siecznych w żuchwie jest dość 
częstym zjawiskiem. Zęby te otacza stosun-
kowo niewielka baza kostna, a jednocześnie 

nierzadko atakują je choroby przyzębia. W razie bra-
ku jednego lub dwóch siekaczy przyśrodkowych 
często wykonuje się most 3-4-punktowy. W takich 
sytuacjach ciekawą alternatywę dla mostu tradycyj-
nego może stanowić most adhezyjny (1). Dzięki no-
wym rozwiązaniom technologicznym i opracowaniu 
technologii kompozytów wzmacnianych włóknami 
szklanymi (ang. Fiber-Reinforced Composite – FRC) 
możliwe stało się uzupełnianie brakujących zębów 
za pomocą konstrukcji protetycznych wykorzystu-
jących tego rodzaju materiały. Mosty w technologii 
FRC mogą być wykonywane pośrednio w pracowni 
technicznej lub bezpośrednio w jamie ustnej pa-
cjenta (3). 

Jednymi ze wskazań do zastosowania techno-
logii FRC są  natychmiastowe uzupełnienie pro-
tetyczne braku pojedynczego zęba, wykonane 
podczas jednej wizyty oraz przypadki, gdy ząb 
w odcinku przednim zakwalifikowany jest do eks-
trakcji ze  wskazań periodontologicznych (4-6). 
Ważnymi zastosowaniami mostów adhezyjnych 
są także uzupełnianie braków zębowych w trakcie 
odbudowy implantoprotetycznej i kształtowanie 
miękkich tkanek jako przygotowanie do  leczenia 
protetycznego uzupełnieniami stałymi. Znajdują 
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one również swoje zastosowanie podczas terapii 
ortodontycznej.

Do zalet zastosowania włókien FRC należy zaliczyć: 
możliwość wykonania uzupełnienia w trakcie jednej 
wizyty w stosunkowo krótkim czasie, minimalną in-
wazyjność w stosunku do twardych tkanek sąsied-
nich zębów oraz niski koszt wykonania w stosunku 
do konwencjonalnego postępowania protetycznego. 
Jednakże należy podkreślić, że nie jest to docelowe 
rozwiązanie, a jedynie tymczasowe uzupełnienie pro-
tetyczne z możliwością długoczasowego użytkowa-
nia przez pacjenta (4-6).

Materiały i metodyka 
– etapy postępowania 
klinicznego 
68-letni pacjent zgłosił się do kliniki w celu uzupełnienia 
protetycznego braku zębowego w odcinku przednim 
żuchwy. Ząb sieczny boczny (d. 42) z powodu schorzeń 
przyzębia i rozchwiania III stopnia wg skali Entina został 
zakwalifikowany do ekstrakcji. Następnie wykonano 
szynowanie zębów z wykorzystaniem korony własne-
go usuniętego d. 42. Niestety nie była to odbudowa 
trwała, po tygodniu doszło do jej odcementowania 
i zniszczenia. Pacjent ze względów finansowych nie 
mógł pozwolić sobie na odbudowę protetyczną uzu-
pełnieniem stałym. Zaproponowano więc wykonanie 
mostu adhezyjnego, odbudowującego brak d. 41.
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are several treatment options like: dental implant, 
conventional fixed denture, adhesive Maryland 

bridge and removable partial denture. Recently 
Fiber-Reinforced Composite (FRC) technology has 
been developed. One of the indications of FRC 
is an immediate prosthodontic reconstruction 
of a missing tooth. Adhesive bridges constructed 
on the basis of a composite with improved 
strength and polyaramid fibers are a kind 
of restoration increasingly appreciated by both 
patients and doctors. Minimally invasive, durable, 
aesthetically satisfying and easy to repair adhesive 
bridges are a tempting alternative to traditional 
restorations. 
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Fot. 1. Zdjęcie pantomograficzne pacjenta przed leczeniem Fot. 2. Opracowanie zębów 31 i 42 poprzez usunięcie wypełnień przyszyjkowych 
i oczyszczenie z ubytków próchnicowych. Widoczne znaczne starcie w wyniku bruksizmu ekscentrycznego przedniego Fot. 3. Kształtowanie włoka 
poliaramidowego Fot. 4. Nanoszenie kolejnych warstw materiału kompozytowego  Fot. 5. Gotowy most adhezyjny uzupełniający brak d. 41 w odcinku 
przednim żuchwy
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Wywiad ogólnolekarski
W badaniu podmiotowym nie uzyskano niepoko-
jących informacji na  temat alergii oraz schorzeń 
ogólnoustrojowych. Pacjent nie przyjmował żad-
nych leków. Spełniał kryteria kwalifikacji do odbu-
dowy braków zębowych z zastosowaniem włókien 
szklanych.

Badania dodatkowe
Wykonano zdjęcie pantomograficzne w celu wy-
kluczenia ewentualnych zmian okołowierzchołko-
wych oraz ognisk zapalnych (fot. 1). Wykazało ono: 
poziomy ubytek kości związany z biomorfozą, ko-
nieczność ponownego leczenia endodontycznego 
zębów d. 24 i d. 46 oraz brak przeciwwskazań do wy-
konania mostu adhezyjnego w odcinku przednim 
żuchwy.

Badanie wewnątrzustne
W badaniu wewnątrzustnym oceniono stan tkanek 
twardych i zauważono starcie patologiczne zębów 
szczęki i żuchwy, szczególnie intensywne w odcin-
ku przednim. Postawiono diagnozę: bruksizm eks-
centryczny przedni nocny, z niewielką bolesnoś-
cią mięśni żucia (mięśni żwaczy prawego i lewego) 
oraz brakiem ograniczonego odwodzenia żuchwy 
(RDC/TMD Ia). Brak zęba d. 41 w łuku dolnym. Wy-
pełnienia kl. V (wg Blacka) zębów okalających lukę 
(d. 42, d. 31).

Etapy wewnątrzustne 
Budowanie mostu adhezyjnego wewnątrz ust składa 
się z następujących etapów:
 1. Opracowanie zębów d. 31 i d. 42 poprzez usu-

nięcie wypełnień przyszyjkowych i oczyszcze-
nie tkanek twardych z ubytków próchnicowych 
(fot. 2).

 2. Izolacja zębów sąsiednich i dziąsła za pomocą 
wałeczków ligniny.

 3. Odmierzenie długości włókna głównego.
 4. Wytrawienie powierzchni szkliwa i  zębiny 

36-proc. kwasem ortofosforowym i pokrycie zę-
bów bondem, naświetlenie lampą polimeryza-
cyjną przez 20 s.

 5. Naniesienie pierwszej warstwy kompozytu bez 
jego naświetlania (unikano polimeryzacji wstęp-
nej lampy unitu stomatologicznego).

 6. Wymodelowanie powierzchni dodziąsłowej 
na kształt soczewki.

 7. Modelowanie włókna szklanego Arkona 
(2  mm szerokości) na  niespolimeryzowanym 
materiale kompozytowym za pomocą upychad-

ła kulkowego i nakładacza, ufiksowanie włókna 
szklanego i naświetlenie za pomocą lampy poli-
meryzacyjnej przez 40 s. Umieszczenie włókien 
na  dystalnych powierzchniach stycznych zę-
bów filarowych, tak aby przebiegały one wzdłuż 
i przez całą długość mostu (fot. 3).

 8. Belka przebiegała przyszyjkowo od powierzch-
ni wargowej d. 31, schodząc na przęsło i wcho-
dząc na powierzchnię wargową d. 42, oplatając 
go wokół korony i przechodząc na powierzch-
nię językową d. 31 w odpowiedniej odległości 
od brzegu dziąsła. 

 9. Nanoszenie kompozytu warstwami o długoś-
ci ok. 5 mm i szerokości 0,5 mm (zgodnie z za-
leceniami producenta). Każda warstwa mate-
riału kompozytowego, jak i włókna szklanego 
była naświetlana minimum 40 s z każdej strony 
(fot. 4).

10. Modelowanie kształtu anatomicznego korony 
d. 41 materiałem opakerowym Boston OA3 (zrąb), 
brzegu siecznego i powierzchni korony mate-
riałem Boston A3 w celu zapewnienia estetyki 
uzupełnienia.

11. Wygładzenie powierzchni za pomocą gumek po-
lerskich.

12. Pokrycie glazurą.
13. Gotowy most adhezyjny d. 31– d. 41 – d. 42 

(fot. 5).
14. Dostosowanie mostu adhezyjnego do warunków 

okluzyjnych zwarcia centrycznego i ekscentrycz-
nego. Zminimalizowanie prowadzenia siecznego 
na d. 41, zrównoważenie sił zwarciowych w od-
cinku d. 33 – d. 43.

15. Wykonano relaksacyjną szynę ochronną w łuku 
dolnym, którą zalecono pacjentowi stosować 
podczas snu. Zwrócono uwagę pacjenta na 
ewentualny bruksizm dzienny i negatywne na-
wyki parafunkcjonalne w obrębie jamy ustnej. 
Zalecono samokontrolę w ciągu dnia. 

16. Akceptacja pacjenta.
17. Wizyta kontrolna po siedmiu dniach użytkowania 

– ponowne sprawdzenie kontaktów okluzyjnych 
(fot. 6).

Mosty w technologii FRC mogą być 
wykonywane pośrednio w pracowni 

technicznej lub bezpośrednio w jamie ustnej 
pacjenta (3). 
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Podsumowanie 
Dzięki możliwości wykorzystania włókien FRC 
w stomatologii adhezyjnej pacjent otrzymał satys-
fakcjonujące, zarówno dla lekarza, jak i dla niego, 
uzupełnienie protetyczne. W opisanym powyżej 
przypadku wykonany most adhezyjny odbudowuje 
prawidłowe stosunki zwarciowe i utrzymuje pra-
widłowe napięcie łuku zębowego żuchwy. Spełnia 
wszystkie funkcje mostu protetycznego, a w razie 
uszkodzenia można go stosunkowo łatwo naprawić 
za pomocą ogólnodostępnego materiału kompo-
zytowego.  
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