
Незабавно имплантиране с незабавно функционално натоварване

Алтернативен метод на лечение с 
дентални импланти е лечението с ба-
зални (бикортикални) импланти по 
протокола за незабавно имплантира-
не и незабавно функционално нато-
варване.

Предимствата на този метод са:
• Лечение в рамките на 72 часа, неза-

висимо от състоянието на остатъчното 
съзъбие преди лечението, например на-
преднал пародонтит (сн. 1, 2, 3, 4).

УВОД
През последните десетилетия се наблюдава непрекъснато развитие и усъвършенстване 

на класическите лечебни методи, както и създаването на нови лечебни практики. Този 
процес не е подминал и денталната имплантология, като част от денталната медицина. 

Наред с отдавна прилагани, добре документирани и проследени техники, които дават 
добри резултати, като отсрочено или късно поставяне на зъбните импланти, отсрочено или 
късно натоварване на зъбните импланти, костни аугментации като „Синус лифт“, „GBR“ 
техниката и др., в последните десетилетия се развиват нови техники и протоколи като 
незабавното имплантиране с незабавно функционално натоварване на зъбните импланти. 

Част от недостатъците на класическите протоколи в денталната имплантология са времето 
на изчакване за настъпване на т.нар. „биологична остеоинтеграция“, липсата на достатъчен 
обем и качество на естествената налична кост, което налага прилагането на различни техни-
ки на костна аугментация. Това, от своя страна, повишава допълнително времето на лечение, 
както инвазивността, съпътстващата морбидност и процента на усложнения, съпътстващи 
цялостното лечение с двучастови дентални импланти. Не на последно място, като усложне-
ние, е т.нар. „периимплантит“, засягащ голям процент от двучастовите, „кореноподобни“ 
импланти с „активна“, грапава повърхност.

Сн. 1. 

Сн. 2. Преди лечението

Сн. 3. 20 месеца след поставянето на имплантите

Сн. 4. Дългосрочно временните МК конструкции 2 
години във функция

Сн. 5. Преди лечението

Сн. 6. Транс-синусно поставяне на имплантите в 
туберо-птеригоидната област

Сн. 7. Преди лечението

Сн. 8. 10 дни след поставянето на имплантите

Сн. 9

Сн. 12. преди

Сн. 13. 1,5 години след лечението

Сн. 14. 15 месеца след лечението

Сн. 15. Транс-гингивално поставяне на дисталните 
импланти, транс-алвеоларно поставяне на фрон-
талните импланти, веднага след екстракцията на 
зъбите

Сн. 16. Дългосрочно-временни метал-пластмасови 
конструкции, 24 месеца във функция

• Лечение без нуждата от каквато и да 
било костна аугментация, тези импланти 
се закотвят в наличните кортикални кост-
ни области (сн. 5, 6).

Принципи на лечение 
с бикортикални импланти

• Липсата на периимплантит, което се 
дължи на характерната морфология на 
базалните винтови импланти.

Относително по-ниската стойност на 
цялостното лечение, дължащо се на съ-
кратеното време на лечение, както и на из-
бягването на нуждата от костни присадки. 

Относителен недостатък на този 
метод е невъзможността за контролиране 
степента на свиване на тъканите, вслед-
ствие на заздравителния процес след ек-
стракцията на зъбите, както и невъзмож-
ността да се прогнозира доколко ще са 
необходими оклузални корекции през 
фазата на функционално адаптиране на 
дъвкателната система.

Това налага при този протокол първо-
начално да се изработват тъй наречени-
те дългосрочно временни конструк-
ции. След завършване на заздравител-
ния процес, което отнема средно 1-1,5 
години, тези конструкции могат да бъ-
дат сменени с постоянни.

ЦЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Основните цели на лечението с базал-

ни импланти са: 
- премахването на съществуващата ло-

кална патология (ако има такава) (сн. 7, 8)

- създаването на еднаква, двустранно 
балансирана, симетрична функция на дъ-
вкателната система (сн. 9)

Сн. 10. Преди

Сн. 11. След

- както и постигането на добра естети-
ка (сн. 10, 11, 12, 13, 14).

ФАЗИ НА ЛЕЧЕНИЕТО
При лечението с бикортикални базал-

ни импланти могат да се дефинират две 
основни фази на лечебния процес: 

• Първата фаза - краткосрочна (3-5 
работни дни), се състои от два етапа: хи-
рургичен и протетичен. 

В хирургичния етап се премахва съ-
ществуващата патология, като неспася-
еми зъби, корени, кисти, гранулацион-
на тъкан, ретитнирани зъби и т.н., как-
то и се закотвят кортикално импланти-
те (сн.15).

Изискванията, на които трябва да отго-
варя тази конструкция, са:

1. Стабилен метален скелет с минимал-
но сечение 3х2 мм

2. Двете половини да са взаимно симе-
трични спрямо средната линия

3. Туберкулите на зъбите да са с нисък, 
слабо изразен релеф

В протетичния етап се изработва дъл-
госрочно временната конструкция, коя-
то същевременно шинира кортикално за-
котвените импланти. 

Дългосрочно временна конструкция.
Ролята на конструкцията е да шинира 

кортикално закотвените импланти, за да 
осигури тяхната стабилност през време 
на фазата на костно ремоделиране, както 
и да възстанови правилните протетични 
равнини и хармоничните оклузални кон-
такти. Тази конструкция може да бъде из-
работена от металокерамика или от ме-
тал-пластмаса (сн. 16).
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Сн. 17. Оклузалните контакти трябва да бъдат 
двустранно симетрични през целия период на 
функционалното адаптиране, както и след това

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чрез технологията на лечение с бикортикални, базални импланти, практически всеки пациент може да получи незабавна 

функция (в рамките на 48-72 часа) и приемлива естетика, независимо от изходното състояние на съзъбието, степента на кост-
ната атрофия, както и степента на дисфункция на дъвкателната система.

Лечението с базални импланти е дългосрочен ангажимент между лекар и пациент, изразяващ се в провеждането на редовни 
контролни прегледи (както и извършване на корективни процедури при нужда), които са в основата на дългосрочния успех 
на лечението.

4. Оклузалните контакти да са върху 
двата премолара и мезиалната част на 
първият молар (сн. 9)

5. AFMP (Функционален ъгъл на Пла-
нас). Ъгълът трябва да е симетричен.

• Втора фаза - дългосрочна фаза 
(1-1,5 години)

Бикортикално закотвените и шинирани 
с дългосрочно временната конструкция 
импланти са солиден фундамент за про-
веждането на втората фаза от лечебния 
процес - функционално адаптиране на дъ-
вкателния орган. През тази фаза се наблю-
дават промените, които настъпват в сто-

матогнатната система по време на адап-
тирането към новата функционална ситу-
ация и при нужда се извършват коректив-
ни процедури, предимно оклузално ажус-
тиране с цел постигане и запазване на хар-
монична, балансирана, двустранно симе-
трична дъвкателна функция (сн. 17).
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