
Całkowita utrata uzębienia stanowi dla pa-
cjenta istotny problem zarówno zdrowotny, 
jak i w kwestii ryzyka powikłań z nim związa-

nych. Bezzębie pogarsza jakość życia oraz staje się 
przyczyną dyskomfortu psychicznego i fizycznego. 
W miarę upływu czasu prowadzi do zaburzeń i dys-
funkcji układu stomatognatycznego. Przez wiele lat 
jedyną formę rehabilitacji pacjentów dotkniętych 
brakiem uzębienia stanowiły całkowite akrylowe 
protezy ruchome. Pomimo iż wciąż stanowią sku-
teczną formę leczenia, istnieje grono pacjentów nie-
zdolnych do zaadaptowania się do ich użytkowania, 
nawet przy dobrych warunkach podłoża protetycz-
nego zapewniających względnie satysfakcjonujące 
utrzymanie uzupełnienia. W takich przypadkach 
konwencjonalne protezy wykonywane metodami 
tradycyjnymi okazują się nieskutecznym rozwiąza-
niem. Rozwój technologii, innowacje w  leczeniu 
oraz inżynierii materiałowej dają nowe możliwości 
w rehabilitacji protetycznej pacjentów, u których 
konieczna jest całkowita odbudowa brakującego 
uzębienia. Alternatywą dla trudnych przypadków 
klinicznych pacjentów bezzębnych jest proteza na-
kładowa typu overdenture. Konstrukcja tego uzu-
pełnienia protetycznego opiera się na ewentualnie 
pozostałym uzupełnieniu resztkowym bądź wszcze-
pach stomatologicznych. Swoim zasięgiem, kształ-
tem i konstrukcją przypominają w dużym stopniu 
tradycyjne protezy całkowite. Etymologia angiel-
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skiego terminu overdenture wywodzi się od spo-
sobu osadzenia uzupełnienia na podłożu prote-
tycznym. Charakterystyczne jest to, że elementy 
zapewniające utrzymanie protezy znajdują się pod 
nią, a ich zakotwiczenie znajduje się na powierzch-
ni dośluzówkowej. Tak więc płyta protezy pokrywa 
elementy retencyjne – jest na nie „nakładana”, czyli 
całkowicie obejmuje ich powierzchnię. Pierwsze 
informacje o tego typu uzupełnieniach pochodzą 
z połowy XIX wieku. Wskutek słabo rozwiniętej en-
dodoncji w  tamtych czasach i  często obecnych 
powikłań leczenia jeszcze na początku XX wieku 
metoda ta nie miała wielu zwolenników. Przeło-
mem koncepcji protez nakładowych stała się po-
łowa XX wieku. Zainteresowanie protezami typu 
overedenture miało miejsce głównie w krajach skan-
dynawskich i USA. Metoda ta jest z powodzeniem 
stosowana i  rozwijana do dzisiaj. Przygotowanie 
do rehabilitacji protezą typu overdenture stwarza ko-
nieczność bądź leczenia endodontycznego zębów 
i/lub korzeni mających stanowić filary uzupełnienia, 
bądź przeprowadzenia zabiegów implantacyjnych. 
W związku z powyższym jest to leczenie interdyscy-
plinarne, dużo bardziej inwazyjne i czasochłonne 
niż tradycyjne. Jednak zdecydowanie w wyniku za-
stosowania protez nakładowych zwiększają się sta-
bilizacja i retencja protezy, czego skutkami są nie-
porównywalnie lepsza wydolność żucia i swoboda 
użytkowania. 

TITLE: The basics of the laboratory fabrication 
of an overdenture based on the example 
of dentures with precision ball bearing
STRESZCZENIE: Szeroki dostęp do wiedzy 
na temat profilaktyki zdrowia oraz coraz 
większa dbałość o własny wygląd sprawiają, 
że zainteresowanie pacjentów stanem własnego 
uzębienia znacznie się poprawia. Potrzeby 
związane z estetyką oraz komfortem stale rosną, 
tym bardziej kiedy dochodzi do całkowitej 
utraty uzębienia. Jedną z alternatywnych 

możliwości rehabilitacji pacjentów bezzębnych 
stanowi uzupełnienie typu overdenture. W pracy 
przedstawiono opis technicznego wykonania 
uzupełnienia nakładowego (typu overdenture) 
na przykładzie protez z kulkowym umocowaniem 
precyzyjnym.
SŁOWA KLUCZOWE: proteza nakładowa, proteza 
overdenture, bezzębie
SUMMARY: A wide access to knowledge about 
health prevention and increasing attention 
paid by patients to their own appearance 

make their interest in the condition of their 
own teeth significantly improve. The needs 
related to aesthetics and comfort are 
constantly increasing, especially in the case 
of edentulism. One of the alternative options 
for the rehabilitation of toothless patients 
is overdenture. The paper presents a description 
of the technical fabrication of an overdenture 
based on the example of dentures with precision 
ball bearing.
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Ciągły rozwój dziedziny, jaką jest implantologia, poszerzył 
gamę możliwości i zwiększył szanse skutecznej rekonstrukcji 
uzębienia u osób bezzębnych, zwłaszcza w trudnych przypad-
kach klinicznych, kiedy adaptacja do protez konwencjonalnych 
jest kłopotliwa bądź kiedy istnieją złe warunki morfologiczno-
-czynnościowe podłoża protetycznego. W takich sytuacjach ślu-
zówkowe protezy ruchome mogą stanowić dodatkowy czynnik 
traumatyzujący, uniemożliwiający prawidłowe funkcjonowanie. 
W przypadku pacjentów z całkowitą utratą uzębienia funkcję 
własnych korzeni zębów mogą spełniać wszczepy, których rolą 
jest zapewnienie podparcia dla protezy nakładowej, stabiliza-
cji oraz retencji na podłożu protetycznym, poprawiając wydol-
ność żucia. Ponadto zakotwiczenie w kości stymuluje ją, hamując 
w ten sposób wciąż postępujący proces resorpcji. Prawidłowa 
konstrukcja protezy nakładowej opartej na filarach implanto-
wanych powinna równomiernie rozkładać siły okluzyjne. Liczba 
oraz rozmieszczenie wszczepów zależą od warunków anatomicz-
nych i planu leczenia. Faktem jest, że wymagana ich maksymal-
na liczba i tak zwykle jest mniejsza niż w przypadku stosowania 
uzupełnień stałych. Podaje się, że 2 lub 3 odpowiednio dobrane 
i rozmieszczone implanty mogą być w zupełności wystarczają-
ce, aby prawidłowo wesprzeć uzupełnienie protetyczne typu 
overdenture. Wskazaniami do zastosowania protez overdenture 
wspartych na implantach są:
• stan zdrowia pacjenta umożliwiający przeprowadzenie chi-

rurgicznego zabiegu implantacji,
• idealna higiena jamy ustnej,
• odpowiednia ilość i gęstość tkanki kostnej w miejscach, w któ-

rych planuje się umieszczenie wszczepów,
• trudności związane z adaptacją pacjenta do użytkowania 

protezy konwencjonalnej,
• niewydolne podłoże protetyczne wskutek postępującego 

zaniku kości wyrostków zębodołowych,
• ubytki tkanek miękkich i twardych w wyniku przebytych ope-

racji bądź wad wrodzonych,
• stan zdrowia pacjenta ograniczający bardziej rozległe zabiegi 

operacyjne, np. przy implantacji pod protezy stałe,
• pacjent współpracujący.

Rozwój technologii, innowacje w leczeniu 
oraz inżynierii materiałowej dają 

nowe możliwości w rehabilitacji protetycznej 
pacjentów, u których konieczna jest 
całkowita odbudowa brakującego uzębienia. 
Alternatywą dla trudnych przypadków 
klinicznych pacjentów bezzębnych jest 
proteza nakładowa typu overdenture. 
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Względne przeciwwskazania do implantacji to:
• niewystarczająca ilość tkanki kostnej oraz jej jakość, 

która może zaburzyć prawidłowy proces osteoin-
tegracji wokół wszczepu,

• choroby tkanek miękkich, w tym błony śluzowej,
• stomatopatie protetyczne,
• stany związane z nieprawidłowym gojeniem się 

ran i/lub krzepnięciem krwi,
• współtowarzyszące choroby ogólne, np.: cukrzyca, 

wady serca, nowotwory, oraz stosowanie leków 
sterydowych, chemioterapii, naświetlania,

• nałogowe nadużywanie tytoniu.
Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do zabiegu 

implantacji są: poważne schorzenia o charakterze ogól-
nym, choroby psychiczne, alkoholizm oraz narkomania.

Podstawy 
wykonawstwa laboratoryjnego 
protezy overdenture 
na przykładzie 
protez z kulowym 
umocowaniem precyzyjnym
Procedury laboratoryjne przy wykonawstwie protez over-
denture opartych na wszczepach śródkostnych są zbliżo-
ne do tych, które obowiązują przy wykonawstwie kon-
wencjonalnych protez całkowitych. Jest jednak ich więcej 
i wymagają one większej precyzji i dokładności. 

Etapy pracy:
1. Przeniesienie warunków anatomicznych pola pro-

tetycznego z jamy ustnej pacjenta do laboratorium 
na podstawie pobranego przez lekarza wycisku 
anatomicznego. Analiza wycisku anatomicznego 
bezzębnej szczęki – zwrócenie szczególnej uwagi 
na okolicę, w której przeprowadzono zabieg im-
plantacji.

2. Odlanie anatomicznego modelu gipsowego oraz 
zaznaczenie granicy zasięgu pola protetycznego. 
Określenie położenia miejsc odtwarzających umiej-
scowienie wszczepów. Kontrola obszarów podcieni 
i ewentualne ich zablokowanie. 

Fot. 1. Model roboczy z analogami

Fot. 2. Wzorniki zwarciowe dla bezzębnej szczęki oraz żuchwy

Fot. 3. Model roboczy pod wykonanie wkładów koronowo-korzeniowych 
z zaczepem kulowym

1

2

3

Przygotowanie do rehabilitacji 
protezą typu overdenture 

stwarza konieczność bądź leczenia 
endodontycznego zębów i/lub 
korzeni mających stanowić filary 
uzupełnienia, bądź przeprowadzenia 
zabiegów implantacyjnych. 
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3. Wykonanie łyżki indywidualnej. Odzwierciedlenie 
dynamicznej sytuacji klinicznej pola protetyczne-
go zachodzi w przypadku obecności implantów 
z zastosowaniem odpowiednich dla określonego 
systemu implantologicznego tzw. transferów, stąd 
indywidualne dostosowanie łyżki zależne jest od: 
techniki i metody pobierania wycisku, użytych 
elementów utrzymujących oraz ich umocowania 
na podłożu protetycznym. 

4. Przeniesienie stanu dynamicznego pola prote-
tycznego z jamy ustnej pacjenta do laboratorium 
na podstawie wycisku czynnościowego. Technika 
i jakość wykonania wycisku czynnościowego mają 
duże znaczenie w precyzyjnym leczeniu implan-
toprotetycznym. Głównym elementem odróżnia-
jącym konwencjonalne wyciski od wycisków po-
branych przy obecności implantów jest obecność 
przytwierdzonych do nich transferów, a do nich 
z kolei analogów w miejscu określającym osadze-
nie implantów w jamie ustnej. 

5. Odlanie modelu roboczego z zastosowaniem tzw. 
maski dziąsłowej, której zadaniami są odtworzenie 
przebiegu dziąsła oraz zapobieganie ewentualne-
mu odkruszaniu się gipsu w okolicy transferów. 
Ma również za zadanie symulowanie zachowania 
się błony śluzowej wokół implantu. 

6. Analiza modelu roboczego przy współpracy leka-
rza stomatologa i technika dentystycznego w celu 
określenia mechanicznego i biologicznego działa-
nia uzupełnienia na tkanki podłoża oraz funkcjo-
nalności protezy w trakcie użytkowania. Istotne 
obszary pola protetycznego szczęki podlegające 
analizie na modelu roboczym to:
• podniebienie twarde, którego granice stano-

wią: wewnętrzny stok wyrostka zębodołowe-
go, aż do guzów szczęki oraz linia AH, oddzie-
lająca je od podniebienia miękkiego;

• wyrostek zębodołowy, którego wysokość, sze-
rokość, odpowiedni kształt i symetryczność 

decydują o retencji i stabilizacji przyszłego 
uzupełnienia protetycznego;

• guzy wyrostka zębodołowego szczęki, które 
mogą mieć różną wielkość, kształt i wykazy-
wać ruchomość;

• linia AH będąca tylną granicą przyszłego uzu-
pełnienia;

• czynnościowo ukształtowany przedsionek 
z wyraźnie zaznaczonym sklepieniem oraz 
z uwidocznionymi wędzidełkiem wargi gór-
nej i więzadełkami policzkowymi.

 Dodatkowym elementem w wykonawstwie pro-
tezy overdenture podlegającym analizie są meta-

Fot. 4. Model gipsowy 
z wymodelowanymi 
wkładami koronowo-
korzeniowymi

Fot. 5. Metalowe 
wkłady koronowo-
korzeniowe 
z kulowym elementem 
precyzyjnym
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lowe analogi wszczepów umiejscowione w wy-
rostku zębodołowym, nachylone pod określonym 
kątem (warunkiem koniecznym jest kontrola ich 
stabilności) (fot. 1).

7. Wykonanie wzornika zwarciowego dla bezzęb-
nej szczęki z wykorzystaniem różowego wosku 
modelowego. Wykonanie protezy overdenture 
opartej na zębach własnych pacjenta zaczyna się 
od wykonania wkładów koronowo-korzeniowych 
z zaczepem kulowym (fot. 2-5). Następnie po ich 

zacementowaniu (fot. 6-8) ponownie pobiera się 
wycisk i wykonuje wzorniki zwarciowe.

8. Umocowanie modeli w artykulatorze po wcześ-
niejszym etapie klinicznym, w trakcie którego le-
karz ustalił relację centralną żuchwy w odniesieniu 
do szczęki na wzorniku zwarciowym oraz rozmiar 
i kolor sztucznych zębów. 

9. Dobór sztucznych zębów. W konwencjonalnych 
protezach całkowitych sposób ustawienia zębów 
sztucznych ma istotne znaczenie dla ich stabiliza-
cji i utrzymania w jamie ustnej pacjenta oraz czyn-
nościowej wydolności. W protezach typu overden-
ture powyższe funkcje zapewniają w dużej mierze 
np. wszczepy śródkostne. 

10. Modelowanie płyty protezy górnej. Jednym 
z czynników wpływających na retencję protezy 
całkowitej jest jej dokładne przyleganie do tkanek. 
Oznacza to, że uzupełnienie ma nie tylko ściśle 
kontaktować ze śluzówką podłoża, ale również 

Fot. 6. Przygotowana 
jama ustna do pobrania 

wycisku

Fot. 7. Wkład koronowo-
korzeniowy z kulowym 

elementem precyzyjnym

Fot. 8. Zacementowany 
wkład koronowo-

korzeniowy z elementem 
kulowym

Fot. 9. Proteza całkowita 
typu overdenture 
z matrycami dla 

zaczepów kulowych 
– widok od strony 

dośluzówkowej

Fot. 10. Proteza 
szkieletowa typu 

overdenture

Fot. 11. Proteza 
szkieletowa typu 

overdenture – widok 
od strony dośluzówkowej

Fot. 12. Proteza typu 
overdenture w jamie 

ustnej
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na wszczepach śródkostnych są zbliżone 
do tych, które obowiązują przy wykonawstwie 
konwencjonalnych protez całkowitych. 

t ec h n i k a  d e n t yst yc z n a

48



z błoną śluzową policzków i warg oraz z językiem. 
Prawidłowe wymodelowanie przedsionkowej po-
wierzchni wyrostka zębodołowego i płyty protezy 
jest istotnym czynnikiem wpływającym na adap-
tację pacjenta do przyszłej protezy. W przypadku 
uzupełnień typu overdenture aspekt uzyskiwania 
optymalnej retencji w wyniku modelowania jest 
mniej istotny niż w konwencjonalnych protezach 
całkowitych. 

11. Puszkowanie po  klinicznej ocenie protezy 
woskowej – zamiana woskowej protezy na akry-
lową w tzw. procesie puszkowania otwartego od-
wrotnego. Proces polimeryzacji najczęściej prze-
prowadzany jest długoczasowo, pod wpływem 
temperatury.

12. Opracowanie i polerowanie protezy. Obróbka me-
chaniczna protezy dotyczy jedynie powierzch-
ni zewnętrznych. Zastosowanie frezów na po-
wierzchni dośluzówkowej może mieć miejsce 
tylko w  przypadku ewidentnych nieprawidło-
wości w postaci ostrych krawędzi czy nawisów. 
Koniecznością jest jednak opracowanie miejsc 
do osadzenie matryc elementów utrzymujących, 
znajdujących się na powierzchni dośluzówkowej. 
Czynność tę wykonuje lekarz na kolejnej wizycie 
klinicznej. 

13. Umieszczenie matryc w  dośluzówkowej po-
wierzchni protezy. Niezmiernie istotne jest to, aby 
podczas wszczepiania implantów w kość wyrost-
ka zębodołowego uzyskać ich optymalną równo-
ległość i pozostawić odpowiednią ilość miejsca 
w przestrzeni okluzyjnej. Dla ułatwienia np. w ze-
stawach systemów retencyjnych typu zatrzaski 
kulowe obecne są elementy zwane pierścienia-
mi kierunkowymi mającymi zredukować lub cał-
kowicie wyeliminować ewentualne odchylenia 
wszczepów. Matryce osadzane w protezie wyko-
nane są z materiału elastycznego, dzięki czemu 
podczas zakładania ścianki matrycy dopasowują 
się do kształtu patrycy, ściśle do niej przylegając 
(fot. 9-13).

Podsumowanie
Zastosowanie protez nakładowych typu overdenture 
stanowi skuteczną, estetyczną i bezpieczną alterna-
tywną metodę dla leczenia konwencjonalnego w sy-
tuacji całkowitej utraty uzębienia. Jest to rozwiązanie 
wysoce przewyższające pod względem wydolności 
i komfortu tradycyjne protezy całkowite. Konstrukcja 
protezy nakładowej pozwala na pewne mechanicz-
ne utrzymanie, co gwarantuje doskonałą stabilizację 
uzupełnienia na podłożu protetycznym. Poza tym 

umożliwia lepszą kontrolę nad wyzwalanymi siłami 
podczas aktu żucia, usprawniając w ten sposób wy-
dolność całego układu stomatognatycznego. Dzięki 
wsparciu na elementach trwale połączonych z kością 
siły przenoszone są częściowo w sposób fizjologiczny, 
zabezpieczając kość przed postępującymi procesami 
zanikowymi. Mocne utrzymanie na filarach wpływa 
na komfort psychiczny pacjenta i sprawia, że proces 
adaptacji do uzupełnienia jest znacznie łatwiejszy 
i krótszy. Konstrukcja protez overdenture dzięki szero-
kiej różnorodności dostępnych elementów retencyj-
nych może być indywidualnie dostosowana do po-
trzeb pacjenta, a wykonanie laboratoryjne jest proste 
i nie wymaga zastosowania nietypowych materiałów 
i skomplikowanych technologii. Postępowanie tech-
niczne wymaga jednak na każdym etapie dużej do-
kładności i precyzji.  

1 Zakład Protetyki Stomatologicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
kierownik: dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Fot. 13. Proteza typu overdenture w jamie ustnej pacjenta

13

W przypadku pacjentów z całkowitą utratą 
uzębienia funkcję własnych korzeni 

zębów mogą spełniać wszczepy, których rolą jest 
zapewnienie podparcia dla protezy nakładowej, 
stabilizacji oraz retencji na podłożu protetycznym, 
poprawiając wydolność żucia. Ponadto 
zakotwiczenie w kości stymuluje ją, hamując w ten 
sposób wciąż postępujący proces resorpcji. 

3 / 2 0 1 8n o w o c z e s n y  t e c h n i k  d e n t y s t y c z n y t ec h n i k a  d e n t yst yc z n a

49


