
Stabilizacja długoterminowa



STABILIZACJA DŁUGOTERMINOWA
Wskazania: 

długoterminowa stabilizacja zębów rozchwianych, w przypadku rozchwiania  
na skutek zaawansowanej choroby przyzębia.

Przeciwwskazania: 

niewłaściwa higiena oraz nieprzestrzeganie zaleceń lekarza związanych  
z leczeniem, potwierdzone wysokie ryzyko próchnicy, alergia na składniki 
materiałów, brak możliwości prawidłowego zabezpieczenia pola zabiegowego.

Warunki zastosowania: 

• szynowanie długoterminowe/permanentne nie może upośledzać skuteczności 
zabiegów higienicznych, stwarzać przeszkody zwarciowej, negatywnie 
wpływać na estetykę i komfort pacjenta, należy zachować minimalną 
odległość 1 mm od tkanek miękkich przyzębia brzeżnego;

• szynowanie długoterminowe/permanentne spełniać powinno kryteria 
estetyki oraz nie powinno zaburzać wyglądu i funkcji zębów w układzie 
stomatognatycznym.

Miejsce położenia szyny:

a. w żuchwie: mocowanie na powierzchniach językowych – brak przeszkód 
zwarciowych, niewidoczne, nie zaburza estetyki;

b. w szczęce: konieczna jest analiza zwarcia oraz weryfikacja lokalizacji 
przestrzeni dla osadzenia włókna bez konieczności opracowania zdrowych 
tkanek.

Analiza obejmuje zastosowanie grubej kalki (200 μm) lub paska wosku (1 mm)  
w celu określenia kontaktów zwarciowych jako miejsc, które musimy pominąć 
aby nie stworzyć przeszkody. 

Kalkę można złożyć zwielokrotniając jej grubość, np. jednokrotne złożenie 
(2x200=400 μm) odpowiada grubości starannie wymodelowanego włókna. 
Alternatywnie zastosować można płatek różowego wosku lub masę do rejestracji 
zwarcia. Powyższe kroki pozwalają na znalezienie bezpiecznej lokalizacji dla 
włókna oraz na określenie grubości warstwy nie zaburzającej relacji zwarciowych. 
Takie postępowanie wymaga jednak większego doświadczenia operatora. Miejsca 
potwierdzonych kontaktów (kalka – zabarwienie, wosk/masa – przegryzienie) 
wykluczają dane powierzchnie z powodu braku niezbędnej przestrzeni. Należy 
ocenić kolejno przebieg kontaktów na wszystkich zębach przeznaczonych  
do szynowania, z uwzględnieniem przebiegu pasma włókna. Pamiętać należy  
o ograniczeniach zawar t ych w punkcie Warunki zastosowania. 
W przypadku niespełniania warunków, nawet dla włókna dokładnie 
dostosowanego (spłaszczonego) należy rozważyć ułożenie go na powierzchniach 
wargowych, lub ustalić z pacjentem inwazyjne opracowanie – preparowanie 
przestrzeni dla włókna w obrębie koron klinicznych.



Przygotowanie powierzchni:

Po potwierdzeniu możliwości wykonania szynowania nieinwazyjnego, (patrz 
Miejsce położenia szyny, punkt b.) starannie oczyść powierzchnie zębów  
ze złogów (zalecany skaling, piaskowanie, dokładne wypolerowanie, nie należy 
stosować preparatów fluorowych). Dla ułatwienia postępowania, ponownie 
zarejestruj kontakty zwarciowe kalką. Jeśli konieczna jest preparacja, wykonaj 
powyższe czynności i przy użyciu wiertła z nasypem diamentowym w kształcie 
kulki, wykonując niezbędną preparację w jednym lub kilku zębach, w zależności 
od ustalonych relacji zwarciowych.
1. Odizoluj pole zabiegowe od śliny, preferencyjnie przy użyciu koferdamu. 

Uwaga, napięcie gumy koferdamu może zmienić pozycję zębów. Alternatywnie 
możesz zastosować „pampersy policzkowe” i rolki ligniny. W przypadku 
silnego rozchwiania ustabilizuj zęby klinami (Rys. 1). Uwaga, aby zachować 
orientację nie przemieszczaj zębów rozchwianych i nie usuwaj śladów kalki! 
(patrz Miejsce położenia szyny, punkt b). 

2. Zmierz długość włókna używając fragmentu nici dentystycznej lub gumki 
Wedjets. Ułóż nić lub gumkę na powierzchni zębów i określ długość włókna, 
która sięgać będzie od końca dalszej powierzchni pierwszego zęba do końca 
dalszej powier zchni 

Rys. 1

Rys. 2



Rys. 4

a>1mm

Uwaga! Zęby nie mogą 
się ze sobą stykać.

a

ostatniego zęba w odcinku stabilizowanym szyną (Rys. 2).
3. Odmierzony odcinek nałóż na WŁÓKNO KOMPOZYTOWE i odetnij przy użyciu 

specjalnych nożyczek, dedykowanych dla włókien UHMWPE. Włókno odcinaj 
zawsze w plastikowej osłonce formującej i zachowanej pomarańczowej folii. 
Jeśli używasz skalpela odcinanie zaczynaj zawsze od strony pomarańczowej 
folii ochronnej do podstawy, aż do momentu odcięcia podstawy osłonki 
włókna, która powinna się oddzielić.

4. Wytraw, spłucz i osusz powierzchnie językowe/podniebienne oraz 
powierzchnie styczne zębów.

5. Nanieś system łączący, pozwól na odparowanie rozcieńczalnika i poddaj 
polimeryzacji.

6. W przypadku gdy ukształtowanie punktów stycznych utrudnia wprowadzenie 
włókna, rozważ wprowadzenie niewielkiej ilości materiału typu flow.  
NIE POLIMERYZUJ!

7. Uwolnij włókno z podstawki chwytając za końcówkę podwójnie otoczoną 
osłonką (Rys. 3a).

8. Uwolnij z pomarańczowej osłonki odcinek włókna długości ok. 3-4 mm, 

Rys. 3a Rys. 3b

począwszy od strony podwójnej osłonki (Rys. 3b). 
9. Przenieś w/w odcinek włókna na przygotowaną powierzchnię językową/

podniebienną (patrz Miejsce położenia szyny) jednego z zębów skrajnych, 



Rys. 5a Rys. 5b

Rys. 6bRys. 6a

przekrój podłużny przekrój podłużny

zachowując odległość minimum 1 mm od śluzówki (Rys. 4). 
10. Dociskając przez osłonkę, rozpłaszcz włókno mocując je na pierwszym 

zębie przeznaczonym do stabilizacji. Uwaga, włókno nie powinno stykać się  

z sąsiednim zębem (Rys. 4). 
11. Zmniejszając grubość włókna zwiększasz komfort pacjenta oraz powierzchnię 

łączenia włókna z zębem (Rys. 5). 
12. W przypadku niewielkiego rozmiaru w/w zęba, jednocześnie wprowadź 

włókno do najbliższej przestrzeni międzyzębowej. Polimeryzuj zgodnie  



z Tabelą Polimeryzacji. 
13. Gdy pierwszy ząb w szynie jest duży (np. kieł) najpierw modeluj i naświetlaj 

odcinek włókna o długości ok. 2-3 mm (Rys. 6a), natomiast pierwszą przestrzeń 
modeluj i naświetlaj oddzielnie, w drugim etapie (Rys. 6b).

14. Umocuj włókno na kolejnych zębach pamiętając o następujących zasadach: 
• rozpłaszcz włókno, by gładko przechodziło w powierzchnie nad i pod włóknem 

(Rys. 5b); 

• ułóż włókno przynajmniej 1 mm nad brzegiem dziąsła (Rys. 4);

Rys. 7a Rys. 7b

• ułóż włókno przynajmniej 1 mm poniżej brzegów siecznych szynowanych 
zębów (Rys. 8); 

• wprowadź włókno głęboko do przestrzeni międzyzębowej, najlepiej poza 
punkt kontaktu (Rys. 7b). 

15. W przypadków, gdy przestrzenie międzyzębowe są niewielkie dociśnij włókno 
palcem przez pomarańczową folię ochronną – materiał kompozytowy,  
w którym włókno jest zatopione wypełni przestrzeń samodzielnie,  
bez konieczności stosowania dodatkowego wciskania narzędziami.

W przypadku kształtu utrudniającego prawidłowe wprowadzenie włókna 
dopuszczalne jest, dla prawidłowego wypełnienia przestrzeni międzyzębowych 
zastosowanie pod Włókno niewielkiej ilości materiału FLOW-ART. 

Rys. 8
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Po uzyskaniu wymaganego kształtu wymodelowany fragment włókna naświetlaj 
zgodnie z Tabelą Polimeryzacji. Pamiętaj o starannym zabezpieczeniu pozostałego, 
nieuformowanego jeszcze fragmentu włókna przed polimeryzacją!
16. Po zakończeniu polimeryzacji rozpocznij modelowanie włókna na kolejnych 

zębach i powtórz czynności z punktów 11-15. Zależnie od preferencji operatora 
oraz indywidualnego dla każdego pacjenta stopnia trudności zabiegu, dostosuj 
długość kolejnych odcinków modelowania i polimeryzacji. W warunkach 
korzystnych, i przy uzyskanym już doświadczeniu operatora, możliwe jest 
jednoczasowe modelowanie całej szyny i jednoczasowa polimeryzacja.

17. Prawidłowo dobrana długość zapewni takie uformowanie, że koniec włókna 
obejmować będzie powierzchnię korony ostatniego zaplanowanego  
do szynowania zęba, bez kontaktu z kolejnym zębem (Rys. 2).

18. Po zakończeniu modelowania sprawdź gładkość przejścia włókna na ścianki 
objętych retencją zębów i, w razie potrzeby, skoryguj kompozytem FLOW-ART 
lub GLAZURĄ.

19. Po zakończonej polimeryzacji usuń koferdam. Sprawdź prawidłowość 
wymodelowanego kształtu; niewielkie braki uzupełnij kompozytem  
FLOW-ART lub GLAZURĄ; ewentualne nierówności skoryguj wiertłami stalowymi  
do wygładzania kompozytu.

20. Skontroluj poprawność relacji zwarciowych. Prawidłowo wykonana stabilizacja 
nie może zmieniać fizjolo- gicznych relacji zwarciowych. W przypadku 
stwierdzenia prze- ciążeń przeprowadź korektę, aż do momentu uzyskania 
zrównoważonych kontaktów.

21. Przy użyciu nici stomatologicznej ze sztywnym końcem (np. SuperFloss) oczyść 
przestrzenie znajdujące się poniżej „belki” spolimeryzowanego włókna.

Demonstrując tę czynność pacjentowi, uczysz go prawidłowego oczyszczania 
przestrzeni.

Rys. 9



NOŻYCZKI DO WŁÓKNA KOMPOZYTOWEGO

Przeznaczone do cięcia produktów opartych  

na najbardziej wymagających włóknach

WŁÓKNO KOMPOZYTOWE

Światłoutrwardzalne innowacyjne  

włókno stomatologiczne 

długość - 60 mm | szerokość 2,5 ± 0,2 mm 

grubość 0,7 ± 0,1 mm

FLOW-ART

Mikrohybrydowy światłoutrwardzalny  

kompozyt typu flow

A1, A2, A3, A3.5, OA2

BOSTON GLAZURA

Uniwersalny światoutrwardzalny preparat  

na bazie żywic, zwiększający połysk,  

wytrzymałość i trwałośc wypełnień

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY

Produkt o optymalnej żelowej konsystencji;  

zawartość kwasu o-fosforowego 36%

MASTERBOND

Stomatologiczny system wiążący

Wykorzystane produkty:


