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ABSTRAKT
Kučerová Pavlína
Implantologie
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Vedoucí práce: MUDr. Michal Žitňanský
Absolventská práce, Praha: VOŠZ a SZŠ, 2014, 64 stran
Práce se zabývá dentální implantologií, dnes významným tématem v oboru stomatologie.
Před několika desítkami let, nebyla implantologie v zubní praxi běžná. Dnes se rozšiřuje
po celém světě, i u nás je čím dál tím žádanější. Popisuji implantologii již v jejich
začátcích, zabývám se stavbou a jednotlivými komponenty implantátu. Dále uvádím dělení
ze dvou hledisek. V době rozvoje tohoto oboru je nepřeberné množství rozdělení dle
nejrůznějších požadavků, a proto není snadné se orientovat pouze podle jednoho z nich.
Důležitou součástí jsou indikace a kontraindikace, kde se zvažují rizika při zavádění
implantátu, případně ve funkci po zavedení. Uvádím i rozlišnost defektů, jako je ztráta
jednoho zubu, zkrácený zubní oblouk či bezzubá čelist, a jejich následné řešení.
Nejdůležitější částí celé terapie je pro pacienta nejspíš suprakonstrukce. Jako jediná ze
všech částí implantátu se nachází supragingiválně, což znamená, že podléhá přísným
estetickým požadavkům a pacientem je nejvíce oceňovaná. Velký důraz je kladen na
hygienickou část jak v ordinaci dentální hygienistky, tak i doma. V této práci jsou také
uvedeny dentální pomůcky, které jsou k dostání na našem trhu a napomáhají perfektní
dentální hygieně. Pacientům by měl při výběru pomůcek a technik čištění pomoci
informační leták, kde jsou ke každému defektu přiřazeny pomůcky doplněné obrazovou
přílohou.
Klíčová slova: Dentální implantologie. Implantát. Defekt. Suprakonstrukce. Dentální
hygiena.
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The graduation work deals with dental implantology which is a singificant topic in
stomatology. Implantology was not common in ordinary dental practise decades ago. It is
spreading all over world today and it is being demand more increasingly in the Czech
Republic. I describe implantology in its beginnings. I focus on scructure and each of
components of a dental implant. I give dividing from two aspects. There are a lot of
divisions according to various requirements and that is why it is not easy to use the only
one. The important part of the thesis are indications and contraindications where are
accounted risks during inserting of an implant, eventually in its function. I mention
diversity and its subsequent solution of defects as a loss of one tooth, shortened dental arch
and toothless jaw. The most important part of a patient´s therapy is the supraconstruction.
It is situated in supragingival area as the only of all parts of an implant. It means that there
are strict rules of esthetics because the patient can see only this part of the whole implant.
The emphasis is put on hygienic phase in dental hygienist´s surgery and at home. There are
present dental aids which helps to perfect dental hygiene and which are presented in our
market. The information leaflet should help to a patient overview of dental aids and
techniques of proper brushing. Pictures of dental aids for each of the defects are added
there.

Key words: dental implantology, implant, defect, supraconstruction, dental hygienist
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Úvod
Tématem absolventské práce je implantologie. V dnešní době velice často konzultované
téma v oboru stomatologie. Jedná se o obor, který se v posledních letech neustále rozvíjí a
dle názorů mnohých odborníků ještě stále není na vrcholu. Jde o velice efektivní řešení
v oboru stomatologie. V minulých letech se ztráta zubu řešila broušením zdravých
okolních zubů, což bylo potřeba pro zhotovení protetické konstrukce. Díky dentální
implantologii se zbytečnému poškozování tvrdých zubních tkání předchází. Zubní
implantát se zavrtává do kosti a tím nijak neovlivňuje či nepoškozuje své okolí a
plnohodnotně plní svou funkci. V dnešní době jsou požadavky pacientů čím dál tím
náročnější a díky dentální implantologii je možné se maximálně přiblížit ideálu.
Teoretickou částí je shrnutí implantologie jako celku. Je popsána od historie přes rozdělení
implantátů, indikace či kontraindikace, komplikace, až po hygienickou péči v ordinaci
dentální hygienistky a doma. Praktická část je zaměřená na informovanost pacientů se
zavedenými dentálními implantáty. Pomáhá jim s orientací proč a jaké dentální pomůcky
používat. Tato část je zaměřená na rozdělení dle defektů chrupu a doporučení správné
péče.
Cílem práce je vytvořit přehledný informační leták pro pacienty se zavedenými dentálními
implantáty, který pomůže nejen pacientovi ke správné a důkladné hygieně dutiny ústní, ale
také zubnímu lékaři, jako prevence proti řadě komplikací v okolí implantátu.
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1 Problém
1.1 Cíle práce


Vytvoření stručného souhrnu informací oboru dentální implantologie



Vytvoření informačního letáku pro pacienty

1.2 Hypotézy
Hypotéza č.1
Předpokládám, že více jak polovina dotazovaných kromě klasického zubního kartáčku
k péči o svůj implantát používá i jinou pomůcku.
Hypotéza č.2
Předpokládám, že o informační leták, který přibližuje péči o implantát, bude mít zájem asi
polovina z dotazovaných.
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TEORETICKÁ ČÁST

2 Dentální implantologie
Dentální implantologie se zabývá zavedením biokompatibilního materiálu na povrch kosti
nebo do kosti horní či dolní čelisti, jeho udržení v tomto prostředí a výrobou speciálně
konstruovaných fixních a snímatelných zubních náhrad, určených k obnově funkce chrupu
a k návratu pohodlí i původního vzhledu částečně nebo zcela bezzubých pacientů.
Spojení mezi biologickou a uměle vytvořenou strukturou není doposud zcela vyřešeno.
Implantologie je dnes na vysoké úrovni, ovšem vytvoření periodoncia mezi fixturou a tkání
se prozatím nepodařilo i když vytvořená slizniční manžeta alespoň částečně chrání průchod
mikroorganismů do prostoru fixtury.

2.1 Historie

2.1.1 Dentální implantologie ve světě
Úplně první zmínka o dentálních implantátech se datuje kolem roku 600 n.l. v Máyské
civilizaci. Jako materiál, pro jejich zhotovení, používali různé druhy kamenů jako je nefrit
nebo úlomky mušlí. Dále se také mluví o dobách starého Egypta. Ovšem efekt těchto
„primitivních implantátů“ byl krátkodobý.
Od 18.století se začaly implantáty postupně vyvíjet až do dnešní podoby. Za průkopníka
implantologie je považován Magiollo. Do místa extrahovaného zubu zaváděl zlatou
trubičku, do které kotvil umělou zubní korunku (8). Pokusy dalších lékařů, které vedly přes
výrobu implantátů z platiny, slonoviny a porcelánu nebyly také nikterak úspěšné. První
posun vpřed můžeme přičítat Strockovi, který zvolil tvar implantátu v podobě šroubu. Za
další průlomový objev můžeme pokládat subperiostální implantáty Gustava Dhala. Dalším
nositel významného jména je američan Leonard I. Linkow, který jako první voperoval
titanový čepelkový implantát. Per-Ingvara Bränemark je ovšem nejvýznamnější jméno
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spjato právě s dentální implantologií. Tento pán švédského původu se zasloužil o základní
princip v dentální implantologii a to o osseointegraci.
V posledních letech se již Bränemarkova teorie pomalu vytrácí a dává se přednost drsným
a porézním povrchům fixtur před těmi hladkými.
Problém s osseointegrací se pokládá za vyřešený. V této době se spíše řeší problematika
s měkkými tkáněmi, která je velice významná především z estetického hlediska.
Dentální implantologie stále není na svém vrcholu, neustále se vyvíjí.

2.1.2 Dentální implantáty v Československu, později v České republice
Ze začátku se u nás přistupovalo k samotným implantátům velice skepticky. Ovšem pár
odvážlivců, i přes přísný zákaz, několik implantátů zavedly. Byly to subperiostální
implantáty z titanu a chromkobaltu. Později se začaly zavádět implantáty čepelkové. V tu
dobu se u nás kromě čepelkových implantátů začali vyrábět i implantáty šroubové.
Z materiálů v té době vedla keramika. Implantologie se u nás postupně rozšiřovala do
podvědomí mnohých lékařů a dodnes je velmi debatovaným tématem. Probíhá mnoho
kurzů a dokonce byl u nás založen Implantologický klub. Tuzemští výrobci i přes dobrou
cenu na českém trhu nevedou. V popředí je především Brazílie, Německo a Švédsko.
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3 Stavba implantátu
Implantát se většinou skládá ze tří základních částí. Nemůžeme však opomenout
doplňkové komponenty, které jsou také velmi důležité.
První a velice důležitou částí je fixtura. Fixtura může mít různé tvary a rozměry.
V průběhu historie se měnila její podoba i způsob zavádění. Dnes jsou nejpoužívanější
fixtury válcového či kónického tvaru, ale setkat se můžeme i s fixturami čepelkovými či
diskovými.

Obrázek 1Fixtura
Zdroj: vlastní

Další částí je abutment. Je to důležitá část implantátu, která slouží jako pilíř zubu.
Abutmenty můžeme rozdělit na prefabrikované a individuálně zhotovené. Prefabrikované
abutmenty nemusí vyhovovat v každé situaci a proto můžeme zvolit abutmenty
individuálně zhotovené, k jejichž výrobě se používá především titan či oxid zirkoničitý.
Výhodou individuálního zhotovení je především estetika.

Obrázek 2 Abutment
Zdroj: vlastní
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Poslední ze třech základních částí je suprakonstrukce. Tato část podléhá nejvyšším
estetickým nárokům, jelikož je uložena supragingiválně z čehož vyplývá, že je
nejviditelnější. Suprakonstrukce se liší dle rozsahu nahrazovaného defektu. Může se tedy
jednat o samostatnou korunku, vícečlenný můstek či hybridní náhradu.
Neméně důležitými částmi je krycí šroubek a vhojovací váleček.
Krycí šroubek se do fixtury vpravuje po jejím zavedení do kosti. Šroubek se překryje
sliznicí a rána se zašije.

Obrázek 3 Krycí šroubek
Zdroj: vlastní

Vhojovací váleček se umístí místo krycího šroubku do fixtury. Vhodný výběr vhojovacího
válečku pomáhá formovat sliznici a vytvářet mezizubní papilu do požadovaného tvaru.
Vytvoří se uzávěr, který brání průniku mikroorganismů apikálním směrem.

Obrázek 4 Vhojovací váleček
Zdroj: vlastní
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4 Rozdělení dentálních implantátů

Dentální implantáty lze rozdělit do několika skupin. Například dle vzhledu, tvaru,
povrchové úpravy, chemického složení nebo dle způsobu implantace. Kvůli přehlednosti
jsem zvolila dělení následující:

4.1 Válcové implantáty
Tyto implantáty můžeme najít v odborné literatuře pod názvem „Straight implants“.
V minulosti se válcové implantáty objevovaly i bez závitů s hladkým povrchem. Tento typ
se dnes již nevyužívá, ale dodnes funguje.
Dnes jsou využívanější šroubové implantáty, které významně přispívají k dosažení vysoké
primární stability. Jsou také vhodné pro kost s vysokou denzitou, tedy mandibulu.
V maximální míře zachovávají strukturu kosti.
Indikují se především pro dolní čelist.

4.2 Kónické implantáty
Také „Tapered implants“. Tyto implantáty mají kuželovitý tvar a zavádějí se především do
kosti s menší denzitou, kde získávají vysokou primární stabilitu. Jedná se především o
maxilu. Implantace tohoto typu je většinou snadná a rychlá. Má tendenci k rychlé
osseointegraci a je vhodný pro okamžitou zátěž odpovídající kosti.

4.3 Extenzní implantáty
Do této skupiny patří implantáty žiletkové a implantáty diskové. Tyto implantáty se
vyznačují rozsáhlejší fixturou, která je vpravena do kosti. Výhodou této skupiny je menší
náročnost, která se klade na kost, jelikož u implantace těchto typů nemusí být kost tak
vyvinuta jako například u implantátu šroubových.
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4.3.1 Žiletkové implantáty
Také pod názvem „Blade-form implants“ či pod českým názvem „Čepelkové implantáty".
Tyto implantáty se v dnešní době používají méně často. Za výhodu tohoto typu můžeme
pokládat fakt, že je lze zavést do velmi úzké kosti.
Leonard I.Linkow je nejčastěji spojované jméno s tímto typem implantátu. Jako první jej
totiž zavedl v roce 1967.
Nejčastěji používaným materiálem pro žiletkové implantáty je titan. Tyto implantáty se ve
většině případů používají pro defekt „zkrácený zubní oblouk“, kdy se suprakonstrukce
spojí i se zuby pacienta. Pro tuto indikaci lze využít i zuby s oslabeným parodontem, což je
vnímáno jako velká výhoda.

Obrázek 5 Žiletkový implantát
Zdroj: vlastní

4.3.2 Diskové implantáty
Diskové implantáty můžeme také nalézt pod pojmem „Bazální implantáty“ nebo také „BOI
implantáty“. Tento druh implantátů se i přes nízkou nákladnost v České republice téměř
nevyužívá. U implantace tohoto typu není důležitý rozsah ztráty kosti.
Implantovat můžeme ihned po extrakci viklavých zubů. V tomto případě se implantát
zavádí ze strany. Do kosti se provede řez ve tvaru písmene „T“ a implantát se okamžitě
zavádí.
Po implantaci většinou dochází k okamžitému zatížení.
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Obrázek 6 Diskový implantát
Zdroj: vlastní

Dnes velmi debatovaným a vyvíjejícím se rozdělením implantátů jsou implantáty: Bone
level a Tissue level.

4.4 Bone level
Neboli fixtura, která se zavádí zcela do kosti. Její okraj je zanořený a jde s průběhem kosti.
Tento typ implantátů se využívá především kvůli estetice. To znamená, že využití najde
především ve frontálním úseku. U krčku není přítomna kovová lišta, která ruší estetiku.
Suprakonstrukcí je metalokeramická či celokeramická korunka, která je k nerozeznání od
vlastního zubu.

Obrázek 7 Bone level implantát

Obrázek 8 Bone level implantát

Zdroj: vlastní

Zdroj: MUDr. Michal Žitňanský
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4.5 Tissue level
V tomto případě zasahuje koncová hladká část fixtury do měkkých tkání a tím je utváří.
Není zcela zanořena v kosti.
Výhodou je menší časová náročnost a jednodušší léčba. Nevýhodou je zde estetika.

Obrázek 9 Tissue level implantát

Obrázek 10 Tissue level implantát

Zdroj: vlastní

Zdroj: MUDr. Michal Žitňanský
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5 Vlastnosti používaných materiálů

5.1 Biokompatibilita
Biokompatibilita by se dala definovat jako vzájemná reakce mezi neživým materiálem
(fixtura) a živou tkání (kost).
Tato vlastnost je jedna z nejdůležitějších v oblasti implantologie. Když toto vzájemné
působení nefunguje, vznikají mnohé nežádoucí účinky. Mohou to být účinky karcinogenní,
hemolytické či toxické.
Velmi důležitá je biologická odezva kosti. Zde se uplatňuje několik pochodů:
Oseogeneze - vznik, vývoj, růst a přestavba kosti v defektu
Oseoindukce - iniciace oseogeneze
Oseoafinita - přilnavost kosti při oseogenezi
Oseogeneze distanční - při vhojování implantátů vznikají různě silné spojovací vazivové
tkáně, což vede k fibrointegraci
Oseogeneze kontaktní - nevzniká spojovací vrstva, dochází k oseointegraci
Oseogeneze vazební - vytváří se chemická vazba, dochází k biointegraci (8)

5.2 Materiály biotolerantní
Biologicky tolerované materiály. Při vhojení dochází k fibrointegraci. Tento efekt není
příznivý a může vést až k časné eximplantaci. Hlavním a největším problémem je koroze,
kdy kovové ionty přestupují do tkáně.
Nejdříve se používaly slitiny obecných kovů, které později nahradily drahokovy. Tyto
drahokovy se svou finanční náročností také moc neuspěly. Dále se využívaly slitiny na
bázi kobaltu, u kterých byl nedostatkem nekvalitní povrch s trhlinami.
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5.3 Materiály bioinertní
Materiály biologicky neaktivní. Jsou pro tkáň plně akceptovatelné a většinou se vhojí
oseointegrací tzn. bez vazivové mezivrstvy. Do této skupiny řadíme například uhlíkové
materiály, aluminioxidovou a zirkoniumoxidovou keramiku, titan a jeho slitiny a tantal.
Jeden z nejčastěji používaných materiálů je právě titan a jeho slitiny. Je to základní
materiál v dentální implantologii. Titan vyniká několika pozitivními vlastnostmi jako je
například mechanická odolnost, odolnost vůči korozi a biokompatibilita.
Uhlíkové materiály a aluminioxidová a zirkoniumoxiová keramika se vyznačují vyšším
stupněm biokompatibility než titan. Tyto materiály se i rychleji oseointegrují.

5.4 Materiály bioaktivní
Jsou to materiály biologicky reaktivní. Vlivem fyzikálních, chemických a krystalických
vlastností dochází pravděpodobně k fyzikálně-chemickému spojení mezi implantátem a
kostí - biointegraci (8). Materiály vynikajicí těmito vlastnostmi jsou hydroxiapatitová
keramika, rozšířená jako augmentační materiál a také jako materiál používaný při
povrchové úpravě implántů. Dalším materiálem je tri- a tetrakalciová keramika, která se
rovněž používá při augmentacích. Poslední je bioaktivní sklokeramika. Tato keramika je
prozatím ve fázi rozvoje.
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6 Osseointegrace
Přímým kontaktem mezi povrchem implantátu a kostí bez jakékoliv mezivrstvy vazivové
tkáně se nazývá ossointegrace. Toto spojení bylo popsáno již v roce 1976 Schröderem. Ten
však použil termín ankylotické ukotvení. Známější termín osseointegrace použil o něco
později Bränemark.
Jestliže se toto spojení nevytvoří, hovoříme o fibrointegraci. Vytvoří se vazivová
mezivrstva tvořená zejména fibrózní tkání obklopena nezralou pletivovou kostí. V tomto
případě dochází k opouzdření neboli enkapslulaci. Při správné osseointegraci se pletivová
kost postupně rozvolňuje osteoklastickými buňkami, což je remodelační fáze. Dále se tvoří
lamelární kost.
Základní body pro úspěšnou osseointegraci jsou:


Implantát musí být sterilní a musí být vyroben z biokompatibilního materiálu,
například titanu.



Preparace místa pro implantát by měla být provedena za maximálních aseptických
kautel.



Preparace místa pro implantát by měla být prováděna bez traumatických
chirurgických technik, které by způsobily přehřívání kosti během implantace.



Implantát by měl být zavedený hned při prvním pokusu.



Implantát by se měl hojit bez jakéhokoliv působení mikroorganismů od dvou do
čtyř měsíců v mandibule a od čtyř do šesti měsíců v maxile (6).
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7 Povrchové úpravy fixtur
Tyto úpravy se provádí především pro dosažení osseointegrace mezi fixturou a kostí.
Způsoby úprav fixtur se neustále vyvíjí a je jich celá řada. Původně se vyráběly fixtury
hladké, ovšem v poslední době je téměř vytlačily povrchy texturované. Texturovaný
povrch vede ke zlepšení vhojovací schopnosti. Texturu můžeme vytvořit například
leptáním, sprejováním, pískováním nebo máčením v roztocích. Způsobem texturované
úpravy chceme dosáhnout zvětšení plochy.
Při úpravě pískováním je důležitá zrnitost. Na volbě materiálu tolik nezáleží. Díky této
úpravě se povrch fixtury několikanásobně zvětší.
Dále můžeme zvolit úpravu plazmovým sprejováním, kdy se na povrch nanáší titanový
prášek. Při úpravě leptáním se využívá kyselina sírová nebo chlorovodíková, která nám
vytvoří členitý povrch.
Povlakování titanu je další metoda úpravy povrchu fixtury. Tato metoda se vyznačuje
výrazně rychlejší a pevnější vazbou implantátu s kostní tkání.
Poslední a nejnovější metodou je chemická bioaktivace titanu. Titan je nejprve zdrsněn
pískováním (makrodrsnost) poté se leptá kyselinou (mikrodrsnost) a na závěr se vystaví
alkalickému prostření (mikro- až nanoporozita). Tato metoda stimuluje usazení
osteogenních buněk, podporuje jejich diferenciaci a syntézu kostní matrix, což vede
k vyššímu kontaktu kost-implantát v kratším čase. Povrch poté vyniká výbornou
smáčivostí, díky které umožní rychlou penetraci krve do komplexní struktury BIO
(bioaktivní titanový povrch) povrchu (6). Tento systém využívá například česká firma
LASAK, nebo například firma Straumann (SLActive).
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8 Kvalita a kvantita kosti

8.1 Kvalita kosti
Kvalitou kosti rozumíme její hustotu. Je to velmi důležitý parametr v oboru dentální
implantologie. Ovlivňuje úspěšnost zavedeného implatátu. Hustota kosti je velmi těžko
zjistitelná z přístupných rentgenů. Přesné hodnoty můžeme zjistit pouze numerickým
zhodnocením histologického preparátu, což se v normální praxi neprovádí. V devadesátých
letech přišli Lekholm a Zarb s klasifikací, která rozděluje kvalitu kosti do čtyř tříd. Později
byla modifikovaná Mitschem.

Klasifikace:
D1- Nejvyšší riziko primárního selhání. Pokud se implantát vhojí, lze tuto kost nejvíce
zatížit suprakonstrukci. Výhodou je vynikající primární stabilita implantátu a kvalitní
osseointegrace. Nevýhodou je obtížné krevní zásobení a preparace.
D2- Kvalita kosti nesoucí toto označení se pokládá za ideální. Výhodou je snadná
preparace a bohaté krevní zásobení.
D3- Snížení nosnosti implantátu. Pro tento typ kosti je vhodné zvolit postupné zatížení
kosti. Nevýhodou je obtížná preparace a méně kvalitní osseointegrace.
D4- Vhodnost implantace je sporná. Nevýhodou je obtížná preparace, nízká primární
stabilita či nekvalitní osseointegrace.

Obrázek 11 Kvalita kosti
Zdroj: vlastní
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8.2 Kvantita kosti

Alveolární kost, která není zatížená, podléhá přirozené atrofii.
Dělení podle Lekholma a Zerba. Autoři rozlišují v obou čelistech bazální část, na kterou
nasedá alvelární výběžek (8).
Tabulka 1 Kvantita kosti

Třída A

Téměř zachovalý alveolární výběžek

Třída B

Mírná resorbce alveolárního výběžku

Třída C

Alveolární výběžek zlikvidován, zbývá jen bazální část

Třída D

Počínající resorbce bazální části

Třída E

Extrémní resorbce bazální části

Resorbce bezzubého alveolárního výběžku v horní a dolní čelisti:

Obrázek 12 Kvantita kosti
Zdroj: vlastní
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9 Kontraindikace
Kontraindikace zvažuje implantolog při vstupní prohlídce. Vyšetření se skládá
z rozhovoru, kdy lékař posoudí psychický stav pacienta. Pacient dále vyplní anamnézu a
lékař

ji

rozšíří

o

anamnézu

stomatologickou

a

klinické

vyšetření

pomocí

ortopantomogramu.
Kontraindikace se dělí do několika skupin, které se postupem času přetváří a vylepšují. Pro
přesnější rozdělení jsem zvolila modifikované dělení dle Spiekermanna.

9.1 Intraorální kontraindikace
Nesanovaný chrup a malhygiena
Implantací řeší pacienti většinou dosavadní nedostatečný přístup k orálnímu zdraví a
hygieně. S vidinou finančních výloh za implantaci se jejich přístup k orální hygieně
většinou mění k lepšímu. Jedná se zde především o riziko nedostatečně vytvořené slizniční
manžety a následný snadnější průnik bakterií do okolí implantátu.
Bez sanace zůstávají u defektního chrupu v dutině ústní mnohé patogeny, které
nepřispívají k dobré prognóze vpraveného implantátu.
Nedostatečný objem alveolární kosti = relativní kontraindikace
Jde především o výšku, šířku a hloubku nabízené kosti. Minimální šířka mezery mezi zuby,
při použití válcového implantátu, je šest až osm milimetrů. Tato hranice není vždy splněna.
V dnešní době je velká spousta operací, která činí tuto kontraindikaci pouze relativní. Jde
například o sinus lift, řízená tkáňová regenerace, přenos kostního štěpu a mnoho dalších.

Parodontitida
Jedná se především o neléčenou parodontitidu s hlubokými choboty, které mohou být
zdrojem infekce. Riziko se zvyšuje v případě těsného kontaktu implantátu s parodontálním
chobotem.
Kouření
Velmi diskutovanou kontraindikací je kouření. Byla dokonce stanovena hranice počtu
vykouřených cigaret za den, kdy je pacient označován jako „těžký kuřák“. Kouření
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způsobuje špatné hojení ran a také negativně ovlivňuje osseointegraci z důvodu nízkého
prokrvení tkání. Tato kontraindikace není pokládaná za absolutní. Klade se zde velký důraz
na poučení pacienta o možných rizicích.

9.2 Dočasné kontraindikace
Těhotenství
Zavedení implantátu plod v děloze neohrozí. U této kontraindikace se přihlíží na
předimplantační vyšetření a následnou medikamentózní léčbu. Před zavedením implantátu
se zhotovuje rentgenový snímek, který má na plod nepříznivý vliv. Dále se používají
lokální anestetika a po implantaci se podávají analgetika. Obecně užívání medikamentů
během těhotenství není pro plod příznivé.
Febrilní onemocnění
Zde je vhodné vyčkat, dokud není pacient v dobré kondici.
Léky
Jedná se o léky na omezenou dobu užívání. Velký důraz se klade především na
antikoagulancia. V tomto případě se čeká, až pacient skončí medikamentózní léčbu a
dokud účinek léků nevyprchá.

9.3 Psychicky podmíněné kontraindikace
Nespolupráce pacienta
Je důležité, aby pacient chodil na pravidelné kontroly. Mnozí z nich si často myslí, že se
zavedením implantátu jejich starost o něj končí. Na křesle se objeví až s nějakým
problémem, což je už ve většině případů pozdě.
Nereálné výsledky
Pacienti mají v mnohých případech představu nereálných výsledků. Je nutné pacienta
poučit o předpokládaných výsledcích jak estetických, tak finančních. Druhá možnost je
implantaci vůbec nerealizovat.
28

Dále se můžeme setkat s pacienty, kteří trpí psychickými poruchami nebo pacienty
s mentální retardací. Další rizikovou skupinou jsou pacienti závislí na alkoholu či drogách.
U těchto skupin je nutné zvážit situaci a stav pacienta. Ne vždy se k implantaci přistoupí.

9.4 Všeobecně medicínské kontraindikace
Nízká zručnost
Implantaci zvažujeme i u extrémně nezručných pacientů. Nezručnost může být způsobena i
například tělesným handicapem. Jestliže pacient (nebo osoba, která se o něj stará)
nedovede provést dokonalou ústní hygienu, implantace se neprovádí.
Věk
Hranice maximálního věku pro implantaci neexistuje. Zato u hranice minimální se
orientujeme dle ukončení vývoje čelistí. U dívek se udává šestnáct let a u chlapců dovršení
osmnáctého roku věku. Je to však na individuálním posouzení. Při zavedení implantátu
v době vývoje se po čase může implantát posunout.

Diabetes Mellitus
Toto onemocnění je bráno za absolutní kontraindikaci pouze v tom případě, kdy není
kompenzováno. Když je diabetes vhodně kompenzován, dobře reaguje na parodontální
terapii a nepodléhá tak často systémovým komplikacím.
Do této skupiny se řadí imunologická onemocnění, která mohou ohrozit životnost
implantátu. Dále zde patří choroby kardiovaskulární, epilepsie nebo osteoporóza, která
však většinou nepostihuje bradovou oblast.
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10 Indikace
10.1 Hlavní indikace

10.1.1 Ztráta jednoho zubu
Nahrazuje se pouze jeden zub v dutině ústní. Tato ztráta je lokalizovaná ve frontálním
nebo laterálním úseku. Z hlediska estetiky a nabídky kosti se na implantaci kladou rozdílné
nároky.

10.1.1.1 Frontální úsek
Zde se řeší především problém estetický. Tento typ implantace je velmi náročný pro
splnění všech předpokladů a proto by jej měl zhotovovat jen zkušený implantolog. Je zde
značný problém s anatomickým vytvořením mezizubní papily. Ne vždy nám papila uzavírá
vzniklý volný prostor.

10.1.1.2 Laterární úsek
V laterárním úseku je především problém v horní čelisti. Hloubka kosti většinou není
dostatečná v důsledku přítomnosti čelistních dutin, a proto se zde indikuje sinus-lift, který
prostor pro implantaci zvětší.
V dolním laterárním úseku probíhá mandibulární kanál na který implantolog musí při
implantaci myslet.
Výhody u implantace ztráty jednoho zubu jsou:


Zachování zdravých zubů v okolí, které nejsou třeba brousit.



Zachování kostní hmoty.



Zajišťuje trvalé estetické řešení, které není příliš bolestivé.
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10.1.2 Velká mezera (ztráta dvou nebo více zubů za sebou)
Při ztrátě více zubů vedle sebe můžeme zvolit implantáty válcové. Jejich suprakonstrukcí
bude můstek, nesen pouze na implantátech.
V tomto případě můžeme však využít i zuby s oslabeným parodontem a zavést čepelkový
implantát. Suprakonstrukcí bude můstek, který je kotven na implantátu, ale i na
přirozených zubech.
U tohoto typu defektu však musíme dbát na určitá pravidla:
Vzdálenost zub – implantát musí být více než 1,5mm.
Vzdálenost implantát – implantát musí být alespoň 3mm.
Řešení tohoto defektu implantáty, umožní nahradit snímací protetiku za fixní, což ocení
především pacienti.

10.1.3 Zkrácený zubní oblouk
U tohoto defektu pacienti asi nejvíce ocení možnost fixní protetiky místo snímatelných
protéz. Usnadní jim to výrazně mastikaci a z estetického hlediska jsou implantáty také
velkým přínosem.
Používají se jak válcové tak i čepelkové implantáty. Opět se může využít zubů
s oslabeným parodontem pro budoucí suprakonstrukci.
V maxile se lékař může setkat s velkými čelistními dutinami. Nabízená kost potom není
dostatečně hluboká a musí se provádět augmentace.
V mandibule se na tento problém nenarazí. Při implantaci se musí dbát na mandibulární
kanál, který je zřetelný na rentgenovém snímku.

10.1.4 Bezzubá čelist
V tomto případě má pacient na výběr ze dvou možností.
První možností, je řešit situaci pomoci hybridních protéz, to znamená, že budoucí protéza
bude snímatelná. Výhoda je v tomto případě při čištění. Pacient si náhradu může kdykoliv
sundat a podle potřeby vyčistit. Tato varianta je také technicky jednodušší a výrazně
levnější. Případné opravy jsou zde méně náročné.
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Při zvolení této hybridní protézy zavádí lékař minimálně dva implantáty, na které se
budoucí náhrada „nacvakne“. Pro lepší stabilitu se může zavést implantátů několik. Mohou
se doplnit i o různé třmeny s opěrnými či retenčními prvky (vyrobené nejčastěji z
ušlechtilého kovu nebo titanu), které náhradu lépe ukotví. Toto řešení se využívá
především v dolní čelisti.
Implantace v horní čelisti je na rozdíl od té dolní obtížnější. Proto se v bezzubé čelisti
zavádí větší počet navzájem spojených implantátů ve frontálním úseku.
Druhou možností je zhotovit na zavedené implantáty fixní můstek, popřípadě více můstků.
Pacient si náhradu nesundává, ale čistí suprakonstrukci přímo v ústech. Z hlediska hygieny
není toto řešení oproti hybridním protézám vhodnější, avšak z psychologického hlediska je
pro pacienty daleko příjemnější. Mnoho pacientů si právě proto vybírá tuto ze dvou
nabízených variant.

10.2 Doplňkové indikace

10.2.1 Ortodontická léčba
Implantáty mají také velké využití v oblasti ortodoncie. Využívají se zde speciální
implantáty zhotovené přímo pro ortodoncii a také se zde uplatňují miniimplantáty. Zavádí
se do alveolární kosti ze strany vestibulární i orální. Dalším místem indikace je tvrdé patro.
Implantáty zavedené do patra se po skončení ortodontické léčby explantují. Ty, které jsou
zavedeny mimo patro, mohou být dále využity. Výhodou implantátů v této oblasti je
osseointegrace s kostí tj. že nepodléhá ortodontickým silám na rozdíl od zubu.

Obrázek 13 Speciální
implantát pro ortodoncii
Zdroj: vlastní

Obrázek 14 Miniimplantát

32

Zdroj: vlastní

11 Protetická fáze
Tato fáze je velice důležitá zejména pro pacienty, kteří jen velmi těžko posoudí a zhodnotí
fázi chirurgickou. To, co pacient hodnotí, je vzhled suprakonstrukce, ať se jedná o korunku
či rozsáhlejší práci. Tato část terapie závisí na zručnosti zubního technika.
Zubní technik musí dodržet všechna pravidla pro vytvoření kvalitní práce. Při nadbytku
materiálu na okluzní ploše či incizální hraně může vznikat přetížení, které negativně
působí na fixturu a dochází až k jejímu odhojení.
Velký důraz se klade především na abutmenty, které se svojí kvalitou výrazně podílejí na
vzhledu a přesnosti budoucí suprakonstrukce. Dle nového přístupu se na pracovním
modelu modeluje suprakonstrukce na originální abutment. Do dutiny ústní se šroubuje až
těsně před fixací suprakonstrukce. Do této doby je ve fixtuře většinou zašroubován
vhojovací váleček či provizorní abutment s provizorní suprakonstrukcí.
Pro úspěšnost zubního technika při zhotovení suprakonstrukce se klade veliký důraz na
přesnost pracovního modelu, který kopíruje situaci v ústech pacienta. Začíná to již u
zhotovení otisků, při kterém se používají různé otiskovací kapny či manipulační
implantáty, které dopomáhají k přesnosti otisků.
Při samotné modelaci technikům velmi pomáhají spalitelné kapny, které jsou poskytovány
výrobcem. Přesně kopírují tvar abutmentu a jsou plně spalitelné. Problém nastává při
individuálně zhotoveném abutmentu. I tato situace se dá ovšem vyřešit metodou
CAD/CAM.
Definitivní suprakonstrukce se zhotovuje například ze slitin ušlechtilých či obecných kovů,
ale také z titanu, které jsou velmi přesné. Dále se na tuto konstrukci nejčastěji napaluje
keramika, která vyniká v estetické oblasti.
Pracovní postup se liší dle defektu v dutině ústní.

11.1 Způsoby fixace
Suprakonstrukce mohou být fixovány k abutmentu dvěma různými způsoby:


První způsob je fixní, kdy se suprakonstrukce tmelí nebo je podmíněně snímatelná.



Druhý způsob je snímatelný, kdy lze náhrada kdykoliv sejmout.
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U fixního způsobu fixace si pacient náhradu nesundá. V případě podmíněně snímatelné
náhrady jsou v suprakonstrukci šroubky, které může lékař odšroubovat a náhradu
podmíněně sejmout.
Tabulka 2 Způsob fixace

Podmíněně snímatelná fixace

Fixní fixace suprakonstrukce
Výhoda
Nevýhoda

suprakonstrukce

Dokonalý vzhled okluzní plošky
Suprakonstrukce se většinou nedá
bez poškození implantátu sejmout

Suprakonstrukci lze snadno sejmout
Obtížnější výroba

Implantolog musí zvážit veškerá rizika a rozhodnout se, jaká fixace bude nejvhodnější.

11.2 Typy suprakonstrukcí dle rozsahu postižení
Ztráta jednoho zubu
Ztráta zubu je velmi nepříjemná situace. Zejména, když se jedná o ztrátu ve frontálním
úseku chrupu.
Je několik druhů materiálů, ze kterých je možno chybějící zub, tedy budoucí
suprakonstrukci zhotovit.
Ve frontálním úseku se klade velký důraz na estetiku. Do místa této lokalizace se většinou
volí keramický abutment s celokeramickou korunkou. Často se ale stává, že právě
keramický abutment praská. V případě volby titanového abutmentu může dojít
k neestetickému

probarvení

v oblasti

krčku.

Neestetické

řešení

je

také

volba

metalokeramické korunky, která ve frontálním úseku nevypadá zcela přirozeně.
V laterárním úseku se ve většině případech setkáváme s abutmentem titanovým, který má
oproti tomu keramickému výhodu v pevnosti. Na tento titanový abutment volíme
metalokeramickou korunku.
„Velká mezera“
Pro tento defekt se volí buď fixní můstek, většinou podmíněně snímatelný, nebo se mohou
zhotovit jednotlivé korunky pro danou fixturu.
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Zkrácený zubní oblouk
První zuby, o které většinou přicházíme, jsou moláry. Velice často vzniká defekt- zkrácený
zubní oblouk. Řešení můstkem je v tomto případě téměř vyloučené. Další možností je
snímatelná protéza, kterou si moc pacientů, zvláště s defektem pouze na jedné straně
nevybere. Právě proto se ve většině případů situace řeší implantáty. Mohou to být
implantáty válcové, ale při úzkém alveolu se mohou zavést i implantáty žiletkové.
Jako suprakonstrukce se nejčastěji zhotovuje metalokeramický můstek.
Bezzubá čelist
Obtížnost zavádění implantátů do horní nebo dolní čelisti je velice rozdílná.
Horní čelist podléhá četným atrofickým změnám. Dalším nepříznivým faktorem je
přítomnost čelistních dutin. Rekonstrukce implantáty vyžaduje téměř vždy augmentaci
sinus lift. Většinou se zavádí šest až osm fixtur. Suprakonstrukcí je fixní podmíněně
snímatelný můstek, nebo hybridní protéza.
Fixní můstek se vyrábí většinou metalokeramický. V tomto případě se téměř nepoužívají
keramické abutmenty, protože by celokeramická suprakonstrukce neměla velký význam.
Hybridní protéza se vyrábí z pryskyřice a konfekčně zhotovených zubů do protéz. Zuby
mají různé tvary, velikosti i barvu, takže by neměl být problém vybrat pro pacienta ty,
které budou nejvhodnější. Před extrakcí pacientových zubů se může zhotovit fotografie,
která usnadní výběr vhodných zubů do protézy.
Trendem dnešní doby je všechny náhrady šroubovat, tudíž jsou v popředí spíše fixní
můstky.
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12 Komplikace
Komplikace jsou nedílnou součástí implantologie. Je jich celá řada. Mohou vzniknout
během chirurgické fáze, také mohou souviset s umístěním implantátu, se sinus liftem
v horní čelisti či později jako sekundární selhání ve funkční fázi.
Pacient by měl být s možností komplikace plně seznámen. Na druhé straně by měl mít i
zubní lékař na paměti, že případná komplikace může nastat a měl by postupovat tak, aby
k žádné komplikaci nedošlo.

12.1 Komplikace při chirurgické fázi
Tuto kategorii můžeme rozdělit na komplikace během chirurgické fáze a komplikace po
chirurgické fázi.
Patří sem například fraktura čelisti, krvácení, hematom, zalomení nástroje, fraktura
implantátu, poškození zubu sousedícího s implantátem, osteomyelitis a další.
Krvácení
Ke krvácení dochází zejména arteriální traumatizací. V dutině ústní, jak v horní tak v dolní
čelisti, je mnoho cév a implantolog by měl vědět, kde jsou přibližně uloženy. Při narušení
cévy dochází ke krvácení. Může být malé, ale i masivní.

Hematom
Hematom je nahromaděná krev ve tkáni mimo krevní cévy. Většinou jde jen o estetickou
poruchu. Vzniklý hematom je dobré chladit. Velký vnitřní hematom, který působí
problémy je nutné odsát a vysušit.
Fraktura čelisti
K fraktuře dochází velice zřídka. Jedním z důvodů je například nedodržení vzdálenosti
mezi dvěma implantáty tj. 3mm. Dále k fraktuře může dojít při výrazné atrofii alveolárního
výběžku, kdy je kost nadměrně oslabená.
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Fraktura nástroje ve vrtané štole
Další komplikací je zalomení nástroje. Většinou se jedná o úlomek (špičku) frézy či jiného
rotačního nástroje. Dochází k tomu většinou při použití velkého tlaku s kombinací malých
otáček nástroje.
Úlomek je ve většině případu velmi těžké odstranit. Také se může stát, že o úlomku
implantolog vůbec neví, proto je důležité po inzerci implantátu vždy zhotovit RTG snímek.
Zdali je úlomek přítomen, je nutné ho odstranit nebo častěji během jednotlivých návštěv
zhotovovat RTG snímky a sledovat tak odezvu tkáně.
Fraktura implantátu
Fraktura implantátu je indikací pro okamžitou reimplantaci. Může být způsobena několika
faktory. Jedná se například o nevhodně zhotovenou suprakonstrukci, pákovým efektem,
přetížením vlivem žvýkacích sil nebo také nevhodným umístěním implantátu v kosti.
Fraktury se mohou rozdělit do skupin podle doby, kdy se implantát zlomil, podle vzhledu
fraktury či původu selhání.
Tato komplikace není jistě příjemná pro pacienta ani pro ošetřujícího implantologa.
Nestává se to často, ale i s touto komplikací musí obě strany počítat.

Osteomyelitis
Jde o infekční hnisavý zánět kosti nebo kostní dřeně vyvolané bakteriemi. Výsledkem je
odumírající kostní tkáň. Může nastat například při neadekvátní terapii pooperační infekce
či při oddálené eximplantaci při selhání implantátu.
Tato komplikace se vyskytuje velice zřídka, nicméně by jí lékař měl mít na paměti.
Poškození zubu sousedícího s implantátem
Je velice důležité dodržet stanovenou vzdálenost mezi implantátem a zubem a mezi dvěma
implantáty. Když se jedná o dva implantáty zavedené vedle sebe, vzdálenost musí činit
minimálně tři milimetry. Tato vzdálenost se udává u implantátů válcových. Vzdálenost
mezi pacientovým zubem a zavedeným implantátem by měla být minimálně jeden
milimetr. Při nedodržení této vzdálenosti může dojít k poškození sousedního zubu či
k poruše vhojování implantátu.
Je nutné na tyto vzdálenosti brát zřetel a přísně je dodržovat.
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Obrázek 15 Nedodržení vzdálenosti

Obrázek 16 Poškození sousedního zubu

Zdroj: MUDr. Michal Žitňanský

Zdroj: MUDr. Michal Žitňanský

12.2 Komplikace ve funkční fázi
Jde o sekundární komplikace. To znamená, že se nejedná o komplikace při inzerci ani
těsně po inzerci implantátu do dutiny ústní, ale v době po vhojení a nasazení
suprakonstrukce.
Do této skupiny můžeme zařadit například frakturu fixtury i suprakonstrukce, zánět
slizniční manžety, dráždění měkkých tkání či periimplantits.

Fraktura fixtury
K fraktuře může dojít při akutním traumatu, ale i z dlouhodobého přetížení. Jednou
z hlavních příčin je především biomechanické přetížení materiálu. Patří sem například
bruxismus či nesprávně zhotovená okluze suprakonstrukce. Tyto faktory vedou k únavě
kovu s následnou frakturou.
Další příčinou může být vertikální úbytek kosti nebo například galvanická koroze.

Fraktura suprakonstrukce
Velmi nepříznivá situace pro pacienta. Může se přihodit u můstků, ale i u hybridních
protéz. Způsobit ji může například nekvalitní materiál, ze kterého je suprakonstrukce
zhotovena, nebo fraktura ukazuje na přetížení či na nepečlivou práci zubního technika při
výrobě suprakonstrukce, například porozitou odlitku.
Pokud fraktura suprakonstrukce nikterak neovlivní fixturu a abutment, dá se relativně
snadno vyřešit zhotovením nové a lepší náhrady.
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Zánět slizniční manžety
Vytvořená slizniční manžeta je velmi náchylná k zánětu. Sliznice v okolí implantátu
nevyniká vlastnostmi jako u zdravého zubu. Chybí supraalveolární i intraalveolární vlákna,
spojovací epitel a další podpůrné tkáně. Zánět vzniká špatnou či nesprávnou technikou
čištění, proto je nutné pacienta vždy poučit o vhodných pomůckách pro dokonalou ústní
hygienu a taky pečlivě vysvětlit vhodnou techniku čištění nejen v okolí implantátu, ale
v celé dutině ústní.
Dráždění měkkých tkání
Jde například o dráždění kulovými attachmenty, třmenem, otiskovací hmotou, cementem či
nesprávně zhotovenou suprakonstrukcí.
Většinou se dráždění projeví hyperplazií sliznice. Dáseň je zduřená nebo dokonce přeroste
přes iritační prvky. Při otiskování čelisti či cementování suprakonstrukce se může dostat
část hmoty i pod slizniční manžetu a může vzniknout dráždění pod sliznicí. Nevhodně
zhotovenou suprakonstrukcí dochází také k dráždění a následnému zduření sliznice.
V určitých případech je to změna reverzibilní, pomůžeme-li hyperplazii například
masážemi postiženého místa či odstranění dráždivých faktorů. V některých případech je
ovšem nutná excize sliznice.
Periimplantátová mukositis
Tímto termínem rozumíme zánětlivý proces postihující pouze marginální sliznici.
Postihuje tedy pouze měkké tkáně, tedy sliznici. Terapie je v tomto případě konzervační a
to úprava hygieny. Kdyby se tento problém nezačal řešit, zánět by progredoval hlouběji a
postihl by i kostní tkáň.
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13 Periimplantitis
Tato komplikace je v oboru implantologie asi nejrozšířenější. Většina implantologů se
s tímto problém již v ordinaci setkalo.
Periimplantitis je definována jako progresivní ztráta kosti v okolí implantátu doprovázená
zánětlivými změnami měkkých tkání (Europan federation of periodontology 1993). Při
žádné nebo nesprávné terapii, může periimplantitis skončit až ztrátou implantátu. Jde tedy
především o stabilizování stavu, případně k navrácení anatomii podpůrných tkání do
původního stavu.

13.1 Etiologie
Bakteriální infekce
Bakteriální plak na povrchu implantátu je podobný zubnímu plaku.
Periimplantátový zánět lze úspěšně léčit efektivní orální hygienou (záleží na rozsahu
postižení).
Mikroflóra osídlení implantátů je velice podobná mikroflóře na vlastním zubu. Je tedy
rozdíl, když se implantát zavádí u běžného pacienta, KAR pacienta, PAR pacienta či u
pacienta bez zubů. U kariologických a parodontologických pacientů je tedy před
implantací důležitá sanace chrupu.
Biomechanické přetížení implantátu (overloading)
Vzniká při statickém přetížení implantátu korunkou, nebo při dynamickém zatížení
chybnou konstrukcí, která neodpovídá artikulačním pohybům čelisti a také v případě, že je
implantát zaveden do nekvalitní nebo nedostatečně objemné kosti.
Chronická traumatizace měkkých tkání
Akutní poškození kostní tkáně
Při zavádění implantátu vzniká kostní trauma, jehož následek jsou resorptivní procesy
v okolí části nebo celého implantátu.
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13.2 Klinické příznaky
Příznaky periimplantitis jsou velice podobné příznakům parodontitis. Je to například:
tvorba chobotů
bolest
hyperplazie slizniční manžety
změna barvy slizniční manžety
krvácivost
hnisavé exudace
pohyblivost implantátu
vyloučení implantátu
Pro vyšetření se používá parodontologická kalibrovaná plastová sonda. K lepšímu
posouzení slouží rentgenové snímky, na kterých je zřetelná linie úbytku kosti. Musí se dát
pozor na bukální či orální plochy, na kterých úbytek není na RTG snímku viditelný.
Stejně jako u parodontitis je důležitá včasná diagnostika problému. Při včasné diagnostice
je úspěšnost léčby daleko vyšší.

13.3 Prevence
Nejdůležitějším faktorem prevence je jednoznačně dokonalá ústní hygiena. Nesmíme
zapomenout na fakt, že komunikaci mezi vnitřním a zevním prostředím nedělí
dentogingivální spojení, jako je to u normálního zubu, ale je tam pouze vytvořená slizniční
manžeta, která není příliš odolná a je potřeba ji udržet v naprosté čistotě.
Aby nedošlo ke komplikacím, je nutné dodržovat následující doporučení:
opakovaná motivace a poučení pacienta
zvolení vhodných dentálních pomůcek a jejich používání
pravidelný recall u dentální hygienistky
profesionální hygienická péče
šetrná chirurgická technika
dokonalé spojení všech částí implantátu
přesná protetická suprakonstrukce
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13.4 Klasifikace
Periimplantitis se dělí do pěti stádií dle charakteru a velikosti kostního defektu.
Tabulka 3 Klasifikace periimplantitis

Stadium Charakteristika kostního defektu

Hloubka
chobotu

I.

Minimální horizontální ztráta.

< 4 mm

II.

Středně velká horizontální ztráta. Izolovaný vertikální defekt.

4-5 mm

III.

IV.

V.

Střední až rozsáhlá horizontální ztráta. Cirkulární vertikální defekt.
Bez ztráty vestibulární nebo orální kompakty.
Rozsáhlá horizontální ztráta. Cirkulární vertikální defekt. Ztráta
vestibulární nebo orální kompakty.
Rozsáhlý kostní defekt zasahující do apikální třetiny implantátu
případně makroskopická pohyblivost implantátu.

> 5 mm

> 5 mm
≥2/3
implantátu

13.5 Terapie
Cílem je zamezit progresi ztráty kosti a pokusit se o reoseointegraci fixtury. Terapie je
v tomto případě dvojí a to iniciální fáze a fáze chirurgická.
Iniciální fáze
Tato fáze je u všech stádií periimplantitis stejná: odstranění etiologických faktorů, které
vznikají bakteriální infekcí či nadměrným přetížením.
U bakteriálních infekcí je nutné se zaměřit na plak a zubní kámen. Je potřeba, aby byl
implantát dokonale čistý. V tomto případě poučíme pacienta správnou technikou čištění a
zvolíme vhodné dentální pomůcky. Když je přítomen supragingivální či subgingivální
kámen, musí dojít k jeho odstranění. Používají se na to výhradně plastové nástroje či
koncovky.
Při nadměrném přetížení se pátrá po bruxismu či nepřesném zhotovení suprakonstrukce,
například není-li konstrukce předimenzovaná v okluzním směru.
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Pokud se na problém přijde včas a odstraní se výše uvedené dráždivé faktory, může se
progrese periimplantitis zastavit. V horším případě se přechází k fázi chirurgické.
Chirurgická fáze
V počáteční fázi, tzn. mukositis, je vhodný přenos volného slizničního štěpu, který
eliminuje mechanické poškozování slizniční manžety.
Při postižení kosti se provádí očištění a detoxikace povrchu implantátu. Odklopí se
mukoperiostální lalok a tím se získá přístup k povrchu fixtury. Fixtura se plastovými
kyretami očistí, dále se opískuje bikarbonátem sodným a rána se zašije. Tento proces se
nazývá implantoplastika.
Další možností je provést řízenou kostní regeneraci či apikální posun měkkých tkání a
mnoho dalších chirurgických zákroků.
Periimplantitis je komplikace, která není ze strany pacienta ani lékaře žádaná, ovšem
vyskytuje se poměrně často. Je tedy potřeba dbát v prvé řadě na dokonalou ústní hygienu
pacienta.
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14 Orální hygiena implantologických pacientů
Orální hygiena je důležitá nejen u implantologických pacientů, ale u každého z nás obecně.
Dobrá orální hygiena zamezuje tvorbu plaku, následnou mineralizaci a proměnu plaku
v zubní kámen, zánětu dásní, parodontitis a postupnému uvolňování zubu ze zubního
lůžka.
Stejná progrese nastává i u zavedeného implantátu s rozdílem uvolnění fixtury namísto
vlastního zubu.
Velmi důležité je pacienta před implantací sanovat. Bakterie, které jsou přítomny v dutině
ústní při gingivitis, parodontitis či v kariézním chrupu, nepříznivě působí při hojení
inzerovaného implantátu a mohou zkracovat jeho životnost.
Základním faktorem pro úspěšnou terapii dentálním implantátem je prevence ve smyslu
dokonalé ústní hygieny.
Dokonalou ústní hygienou se rozumí stav, kdy se v dutině ústní nenachází depozita
zubního kamene, zubní plak ani žádný zánět. Zuby jsou naprosto čisté a hladké, dáseň
pevná narůžovělá a nekrvácí. Sliznice jsou bez povlaku a bez patologických změn. Jazyk
růžový, papily nezvětšené, povrch sjednocený, bez povlaku a pigmentací.

14.1 Poučení a motivace pacienta před implantací
Pacient, který má o zavedení implantátu zájem, ať už důsledkem ztráty zubu vlivem špatné
ústní hygieny, úrazem nebo některou vývojovou vadou, musí být s problematikou řádně
seznámen. V případě ztráty zubu nedostatečnou péči o něj, poučí implantolog pacienta o
důležitosti dentální hygieny. Vysvětlí, že „umělý“ zub potřebuje daleko větší péči. V tomto
případě je rozhodnutí na pacientovi, zda bude chtít investovat nemalou částku a začne
věnovat čas péči o dutinu ústní.
Lékař je povinen pacienta informovat o postupu léčby, výhodách, ale i případných
komplikacích. Dále musí být pacient poučen o správné ústní hygieně a měl by pravidelně
navštěvovat dentální hygienu pro případnou včasnou diagnostiku zánětlivých onemocnění
ať už v okolí implantátu tak celkově v dutině ústní.
Důležité je pacientovi ukázat, kde je v dutině ústní problém. Při zánětu dásní je vhodné dát
pacientovi zrcátko, na kterém pozoruje krvácivost dásně, například během vyšetření indexu
PBI (Papila bleeding index). S každou návštěvou by měla být hodnota indexu nižší. Dále je
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velice účinná motivační pomůcka fotografická dokumentace. Pacient vidí výsledek svého
každodenního snažení a motivuje se k dalším výsledkům.
Pacient by měl také vědět, jakou roli hraje výživa na orální zdraví. Měl by mít povědomí o
vysokém obsahu cukru v mnohých potravinách a především v nápojích a s tím zvýšené
riziko vzniku zubního kazu.

14.2 Instruktáž pacienta před implantací
Instruktáž je velmi důležitá pro dosažení dokonalé ústní hygieny. Již před implantací se
pacient učí správnou techniku čištění zubů. Cílem je dosažení vhodného prostředí bez
plaku, zubního kamene a nežádoucích bakterií. Tyto faktory přispívají k bezproblémovému
zavedení a vhojení implantátu.
Pacienta většinou instruuje dentální hygienistka. Začíná se správnou technikou čištění
vhodným zubním kartáčkem. Po osvojení metody se postupně s každým sezením pomůcky
přidávají.
Pacient by měl být v rámci dentální hygieny poučen jaké pomůcky, zubní pasty či různé
antiseptické roztoky, jsou pro něj nejvhodnější.

14.3 Dentální hygiena implantologického pacienta v ordinaci dentální
hygienistky
Po zavedení implantátu je důležité pacienta zvát několikrát za sebou na recall. Dentální
hygienistka sleduje stav orálního zdraví pacienta a pomáhá mu s hygienou.
V přítomnosti plaku či zubního kamene je nutné jej odstranit. Je-li v dutině ústní pouze
plak, dentální hygienistka pacienta remotivuje a reinstruuje. V případě, že plak
zmineralizoval, používají se na jeho odstranění speciální přístrojové koncovky a nástroje.
Běžnými nástroji se zubní kámen z implantátů neodstraňuje, neboť hrozí poničení
materiálu, z něhož je implantát zhotoven. Nástroj nesmí být nikdy tvrdší než implantát,
proto se vyrábí speciální plastové kyrety či srpky. Tlak na nástroje by měl být menší a
frekventovanější. Tyto nástroje se běžně sterilizují ve sterilizátorech a opakovaně se
používají.
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Dále se vyrábí plastové koncovky na ultrazvuk, které fixturu nijak nepoškodí a zubní
kámen odstraní.
Další alternativou je použití namísto plastových koncovek a nástrojů, koncovky a nástroje
titanové. Fixtura a nástroj je vyroben ze stejně tvrdého materiálu, tudíž se povrch
implantátu nepoškodí.
Po šetrném odstranění zubního kamene se přeleští povrch leštící pastou. V tomto případě
se volí neabrazivní pasta, která se po vyleštění veškerá odstraní.
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PRAKTICKÁ ČÁST
15 Metodika výzkumu
Jako metodu výzkumu jsem zvolila formu jednoduchého dotazníku. Dotazník jsem
zpracovala v tištěné podobě a předkládala jej implantologickým pacientům v průběhu mé
odborné praxe.
Dotazník obsahuje pouze dvě otázky, na základě kterých jsem vytvořila informační leták
určený implantologickým pacientům.
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16 Zpracování otázek dotazníku
Celkový počet respondentů, kteří odpověděli na dotazník, bylo 59.
Otázka č.1: Používáte kromě klasického zubního kartáčku i jinou pomůcku pro péči o
Váš/Vaše implantát/y?
Jinou pomůcku, než klasický kartáček používá 36 respondentů (tj. 61,02%). Pouze
klasický kartáček používá 23 respondentů (tj. 38,9%).
Otázka č.2: Měli byste zájem o informační leták, který by Vám dopomohl ke správné péči
o implantát?
Na tuto otázku odpovědělo pozitivní odpovědí, tedy odpovědí ANO 56 respondentů (tj.
94,5%). O leták by zájem neměli 3 respondenti (tj. 5,5%).
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17 Vyhodnocení hypotéz
Hypotéza č.1
V první hypotéze jsem se domnívala, že více jak polovina dotazovaných používá k péči o
svůj implantát i jinou pomůcku, než je klasický zubní kartáček. Z otázky č.1 vyplývá, že
61,02% respondentů používá i jinou dentální pomůcku.
Závěr: Tato hypotéza se potvrdila.
Hypotéza č.2
Ve druhé hypotéze jsem předpokládala, že asi polovina respondentů, bude mít zájem o
informační leták, který přiblíží správnou péči o implantát. Dle otázky č.2 vyplývá, že
94,5% respondentů by o leták zájem mělo.
Závěr: Tato hypotéza se nepotvrdila.
Shrnutí hypotéz
Ze dvou hypotéz se jedna potvrdila (hypotéza č.1) a druhá naopak vyvrátila (hypotéza č.2).
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18 Doporučení dentální hygieny po zavedení implantátu/ů
Implantolog seznámí pacienta se suprakonstrukcí. Může se jednat o samostatnou korunku,
kdy se hygiena tolik neliší od vlastního zubu, ale také o vícečlenný můstek či hybridní
protézu.
Dentální hygienistka pacienta poučí, jak se o suprakonstrukci správně starat. Existuje celá
řada pomůcek, ze kterých se musí vybrat ty, které budou pro daného pacienta nejvhodnější.
Ke každému pacientovi se přistupuje individuálně vzhledem k situaci v dutině ústní.

18.1 Technika čištění
Velice důležitou součástí instruktáže implantologického pacienta je správná technika
čištění. V dnešní době existuje veliká škála modelů, jak správně si zuby čistit. Pro
implantologického pacienta nejvhodnější technika čištění dle Basse.

18.1.1 Bassova technika čištění
Tato technika je zaměřená především na oblast gingiválního sulku, u zdravého chrupu a na
oblast okolo vytvořené slizniční manžety u implantátu.
Vlákna se přikládají pod úhlem 45o k povrchu zubu, jejich konec směřuje k slizniční
manžetě (do gingiválního sulku) a drobnými vibračními pohyby se dostávají pod okraj
slizniční manžety.
Při této technice se na kartáček nesmí vyvíjet přílišný tlak, neboť hrozí poškození slizniční
manžety a následné komplikace.

18.2 Pomůcky

Na našem trhu je nepřeberné množství firem nabízejících dentální pomůcky. Proto je
velice složité vybrat ty, které jsou vhodné a vyhovují všem požadavkům kladeným na
dentální pomůcky.
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18.2.1 Zubní kartáček
Zubní kartáček by měl splňovat určitá kritéria:


Malá hlavice



Měkké rovně zastřižené štětiny



Vlákna dlouhá cca 10-12 mm

Měl by se dodržovat časový interval, po kterém se kartáček mění za nový. Udávají se dva
až tři měsíce.
Zubní kartáček se volí individuálně pro každého pacienta. Nejčastěji se jedná o měkký či
středně tvrdý kartáček. Dbá se především na citlivou slizniční manžetu, která se vytvořila
okolo implantátu, z tohoto důvodu se zásadně vyhýbáme kartáčkům tvrdým.
Na čištění hybridní protézy se používají buď měkké kartáčky či speciální kartáčky na
protézy běžně dostupné v drogériích či lékárnách. Běžná zubní pasta je pro čištění náhrad
díky abrazivnímu účinku nevhodná. Vhodné jsou běžné saponáty či mýdla. Dále se
využívají čistící preparáty (jedná se většinou o tablety), které se společně s protézou
vkládají do sklenice vody.

Obrázek 17 Zubní kartáček
Zdroj: vlastní

Pro čištění okolí implantátu se vyrábí speciální zubní kartáček, který není tak široký jako
ten běžný, ale má pouze dvě řady štětin. Lépe se dostává do okolí manžety a tím, že je užší
lépe čistí špatně dostupná místa. U tohoto kartáčku se využívá stejné metody čištění, jako u
kartáčku klasického.
Tento typ kartáčku se také hojně využívá v oblasti ortodoncie.
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18.2.2 Jednosvazkový kartáček
Setkáváme se taky s pojmenováním „solokartáček“. Tento kartáček čistí každý zub
jednotlivě, hodí se k odstraňování plaku z těžko dostupných míst chrupu a lépe se
přizpůsobí anatomii zubu.
Na trhu jsou v dnešní době u jednosvazkových kartáčků dostupné dvě rozlišné délky štětin:
0,6 mm
0,9 mm
A také dvě rozlišné tvrdosti:
Soft
Medium
Pro čištění implantátů jednosvazkovým kartáčkem se využívá především délky štětin 0,9
milimetrů. Implantát není vždy tak široký, jako vlastní zub a je těžší se kratšími štětinami
dostat až na požadované místo.
Technika čištění se shoduje s technikou u klasického kartáčku (Bassova technika čištění).
Kartáček se přikládá ke slizniční manžetě pod úhlem 45o a provádí se malé kroužky či
vibrační pohyby. V případě čištění plošky zubu se kartáček přikládá kolmo na zub a
provádí se drobné kroužky.

Obrázek 18 Jednosvazkový kartáček
Zdroj: vlastní
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18.2.3 Speciálně zalomený kartáček
Další speciální pomůckou vyrobenou právě pro implantologické pacienty je kartáček se
speciálně zalomenou terminální částí. Má malou hlavici a výhodou je možnost perfektního
čištění okolo implantátu i ze strany lingvální a palatinální. Obsahuje jemná dlouhá vlákna,
která se dostanou do těžce dostupných míst.

Obrázek 19 Speciálně zalomený
kartáček
Zdroj: vlastní

18.2.4 Mezizubní kartáčky
Pro udržení zdravé slizniční manžety okolo implantátu je zapotřebí další dentální pomůcky
a to mezizubních kartáčků.
Existuje veliká škála velikostí a tvarů. Důležitým kritériem pro výběr vhodného
mezizubního kartáčku, je stanovení správné velikosti. Při používání malé velikosti je
čištění interdentálních prostor bezvýznamné. Pro implantologické pacienty se vyrábí
speciální mezizubní kartáčky. Vzhledem se téměř neliší od těch běžných, ale na rozdíl od
nich mají drátěné jádro pokryté plastem. Kontakt drátěného jádra s implantátem není
žádoucí.
Toto čištění se provádí jedenkrát denně a to snadným vestibuloorálním pohybem.
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Obrázek 20 Mezizubní kartáček
Zdroj: vlastní

18.2.5 Dentální nit
Dentální nit se používá při velice malých mezizubních prostorech. Za normálních okolností
je okolo implantátu dost místa na superfloss a proto raději volíme ten. Lépe okolí
implantátu pročistí.

18.2.6 Superfloss
Superfloss je třídílné bavlněné vlákno se zpevněným koncem pro lepší zavádění. Skládá se
z tuhé části, která usnadňuje aplikaci, dále navazuje porézní čistící část, která přechází do
klasické dentální nitě.
Čistící část vlákna se obtočí okolo implantátu, kdy obě koncové části směřují ven z dutiny
ústní a po sobě navazujícími pilovitými pohyby jedním a druhým koncem vlákna se
požadované místo pročistí.
Toto vlákno se vyrábí také s antibakteriální impregnací s chlorhexidínem.
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Závěr
Záměrem této absolventské práce bylo sepsání stručného přehledu oboru dentální
implantologie, který přiblíží „neimplantologům“ danou problematiku a tím získají alespoň
částečný přehled o tomto tématu. V této práci jsem se nezaměřila pouze na některou
z mnoha kapitol oboru dentální implantologie, ale popsala jsem stručně dentální
implantologii jako celek.
Dentálním hygienistkám pomůže tato práce především ve stanovení dentálních pomůcek a
technik čištění individuálně, pro každého implantologického pacienta. V práci jsou
popsány defekty, se kterými může pacient do ordinace přijít. Indikace dentálních pomůcek
se díky rozlišnosti defektů liší, a proto by měla má práce výběr těchto pomůcek usnadnit.
Dalším záměrem bylo informovat implantologické pacienty o správné péči o implantát,
prostřednictvím informačních letáků. Informační leták je určený především těm pacientům,
kteří mají o své zdraví zájem a vnímají důležitost dentální hygieny, která přispívá k delší
životnosti implantátu. Tento leták by měl sloužit jako doplňující informace po absolvování
motivace a instruktáže v ordinaci dentální hygienistky a přispět tak k prevenci proti
případným komplikacím.
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Přílohy

Dotazník
Dobrý den,
jsem studentka třetího ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka a ráda bych Vás
požádala o vyplnění tohoto velmi krátkého anonymního dotazníku. Výsledky budou
použity k mé absolventské práci.
Děkuji za Váš čas.
Pavlína Kučerová
1) Používáte kromě klasického zubního kartáčku i jinou pomůcku pro péči o Váš/Vaše
implantát/y?
a) Ano
b) Ne
2) Měli byste zájem o informační leták se základními informacemi správné péče o
implantáty?
a) Ano
b) Ne
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