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Д-р Александър Лазаров

Приложение на ZSI (Зигома) имплантите 
в лечението на напреднала атрофия 
на горната челюст

На панорамните рентгенографии ясно 
се вижда силно изразената атрофия на 
челюстите. 

Назначеното CBCT изследване по-
твърди рентгенологичните данни от па-
норамната снимка: почти пълна липса 
на алвеоларната кост в горната челюст, 
както и пневматизирани максиларни си-
нуси.

ТРАНСГИНГИВАЛНО 
ПОСТАВЯНЕ 

НА ЗИГОМА ИМПЛАНТИ
В литературата и клиничната практи-

ка са известни няколко техники за по-
ставяне на зигома импланти: транс-си-
нусно поставяне, поставяне чрез т. нар. 
слот техника, екстра-синусно поставяне 
с три модификации. 

Всички те се характеризират с отпре-
париране на широки букално и палати-
нално ламба, което увеличава инвазив-
ността и морбидността на процедурата, 
както и постоперативното време за заз-
дравяване.

Водени от това съображение, в нашата 
пактика се наложи метод за транс-гин-
гивално поставяне на зигома импланти, 
което значително намалява интраопе-
ративната трамва, както и периода за 
постоперативно възстановяване (фиг. 3, 
4 и 5).

УВОД
Протоколите за лечение с дентални 

импланти са отдавна утвърдени и дока-
зани като успешни и предвидими в ден-
талната клинична практика.

За съжаление, поради специфичната 
анатомия и физиология на горната че-
люст, много често се наблюдава дефицит 
на костна тъкан, което прави много труд-
но или почти невъзможно поставянето на 
класически двучастови импланти, без 
извършването на допълнителни косто-
заместителни процедури, което допъл-
нително удължава времето за лечение, 
оскъпява цялостното лечение, както и 
увеличава общата оперативна травма за 
пациента. Това води до нисък процент 
на приемане от страна на пациента на 
такъв тип процедури. В някои наистина 
екстремни ситуации дори костозамести-
телните процедури са непредвидими и 
с голяма вероятност от усложнения. От 
особено значение за успеха на лечението 
с дентални импланти е и общото състоя-
ние на пациента, както и вредни навици 
като тютюнопушене, прием на алкохол 
и наркотици.

Като алтернатива на класическите про-
токоли за лечение с дентални импланти, 
вече повече от 10 години в България и 
повече от 50 години в света успешно се 
прилагат протоколите за незабавно им-
плантиране и натоварване на едночасто-
ви, бикортикални, базални импланти.

В някои наистина екстремни случаи на 
костна атрофия на горната челюст като 
допълнителна кортикална фиксация 
могат да се използват ZSI (зигома) им-
плантите, които са част от семейството 
на бикортикалните, базални импланти 
(фиг. 1 и 2).

Фиг. 5. Двустранно поставените зигома импланти. 
Втори случай.

Фиг. 3. При клиничния преглед ясно се вижда изра-
зената костна атрофия

Така поставените импланти са в про-
тетично неправилна позиция. Позицио-
нирането на надстройките в протетично 
правилна позиция става чрез огъване на 
самите импланти, което е едно от сери-
озните предимства на ZSI имплантите 
(фиг. 6 и 7).

Фиг. 4. Трансгингивално, едностранно поставен 
зигома имплант. Първи случай

Фиг. 7. Протетично правилно позиционираните 
имплантатни надстройки

Техниката се състои в следното: интра-
орално се палпират следните анатомич-
ни белези (Crista zygomatico-alveolaris, 
Zygomatic notch, както и букалната стена 
на синуса), които ни ориентират за мяс-
тото на пенетрацията на синуса, както и 
за посоката на препарацията.

След препариране на остеотомията в 
зигоматичната кост, следва фиксиране 
на имплантите задължително в двата 
кортикалиса на костта (фиг. 8, 9).

ПРОТЕТИЧНА ФАЗА
В рамките на 3 работни дни се изра-

ботват метало-керамични конструкции, 
които се фиксират постоянно върху им-
плантите (фиг. 10, 11 и 12).

Фиг. 9. Бикортикално закотвените и огънати зигома 
импланти

Фиг. 8. Аксиален CT срез, който показва правилното 
закотвяне на зигома импланта в двата кортикалиса 
на ябълковидната кост

Фиг. 12. Горна челюст - гингивален изглед. Кон-
струкцията е свръхконтурирана букално с розова 
керамика, за да компенсира палатинално поставе-
ните импланти.

Фиг. 10. Долна челюст. Долните молари се проек-
тират лингвално на имплантите, за да се избегне 
кръстосана захапка.

Фиг. 11. Горна челюст - оклузален изглед

ДИСКУСИЯ
При случаи на напреднала атрофия на 

горната челюст, съчетана със силно пнев-
матизирани синуси, използването на ZSI 
(Зигома) импланти внася допълнителна 
стабилност в имплантатно-протетичния 
комплекс чрез значително неутрализи-
лане на вредните латерални сили. 

Характерната морфология, полирана-
та повърхност, както и възможността за 
огъване правят ZSI имплантите добра 
алтернатива на конвенционалните, тип 
Бронемарк, зигома импланти.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



16   Стоматологичен свят бр. 5/ септември 2017 г.

cy
an

 m
ag

en
ta

 y
el

lo
w

 b
la

ck

„УниБиомед” ООД           t+ 359 (0) 2 477 87 27
ул. „Елин връх” 2           m+ 359 887 262 131
офис 4           e office@unibiomed.com
1407 София           w unibiomed.com


