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1. Ασθενής ετών 30, προσήλθε με την επιθυμία να αλλάξει και να βελτιώσει το χαμόγελό της. Μετά από κλινική και ακτινογραφική εξέταση βρέθηκε ότι οι 2 μεταλλοκεραμικές στεφάνες στα #11, 21 ήταν μη αποδεκτές τόσο αισθητικά όσο και
βιολογικά και στην κάτω γνάθο η θέση και η κλίση των προσθίων δοντιών δημιουργούσε αισθητικό πρόβλημα. Για την
ανάλυση του περιστατικού έγινε λήψη αρχικών φωτογραφιών και εκμαγείων.
Στην κάτω γνάθο αποφασίστηκε να διορθωθούν οι κλίσεις των #41,42,32,33 με ορθοδοντικούς διάφανους νάρθηκες
πανω σε power grips και στη συνέχεια να κατασκευαστουν αποκαταστάσεις μερικής επικάλυψης διπυριτικού λιθίου.
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Απο την ψηφιακή και αναλογική ανάλυση αποφασίστηκε
οτι η υποστήριξη του χείλους της ασθενούς ήταν ικανοποιητική και οποιαδήποτε ορθοδοντική μετακίνηση στα άνω
δόντια θα διατάρασσε την αρμονία αύτη. Ετσι το σχέδιο
θεραπείας που αποφασίστηκε περιλάμβανε για την άνω
γνάθο χειρουργική επιμήκυνση μύλης στα #22,21,11,12, στεφάνες διπυριτικού λυθίου στα #11,21 και αποκαταστάσεις
μερικής επικάλυψης στα #24,23,22,12,13,14.
Στην κάτω γνάθο αποφασίστηκε να διορθωθούν οι κλίσεις
των #41,42,32,33 με ορθοδοντικούς διάφανους νάρθηκες
πανω σε power grips και στη συνέχεια να κατασκευαστουν
αποκαταστάσεις μερικής επικάλυψης διπυριτικού λιθίου.
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4. Στην κάτω γνάθο, τα διαστήματα μεταξύ των τομέων ήταν άνισα και η κλίση τους ιδιαίτερα χειλική για να μπορούν να
κλείσουν με προσθετικές εργασίες, οπότε η ασθενής ξεκίνησε ορθοδοντική θεραπεία. Στη φωτο 3 φαίνονται τα power
grips την ημερα που ξεκίνησε η ορθοδοντική μετακίνηση.
5. Το διαγνωστικό κέρωμα βασίστηκε πάνω στη ψηφιακή ανάλυση της θέσης και του σχήματος των δοντιών σε σχέση
με το πρόσωπο της ασθενούς Από την ανάλυση αυτήν, φάνηκε ότι για την ιδανική αρμονια των αυχενικών ορίων των
δοντιών, θα πρέπει να γίνει χειρουργική επιμήκυνση μύλης των #12, #11, #21, #22.
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6. Mock-up Δοκιμή του διαγνωστικού κερώματος στο στόμα της ασθενούς. Το mock-up χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός για
την διαμόρθωση των ούλων και την επιμήκυνση μύλης.
7. Κρημνός για την αφαίρεση οστού.
8. Η διαμόρφωση των ούλων μετά από 15 μέρες. Στους 2 κεντρικούς (#11, #21) φαίνεται η διαφορά των ούλων της αρχικής κατάστασης με την καθοδηγούμενη επιμήκυνση μύλης
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9. Οι τελικές παρασκευές και η λήψη αποτυπώματος έγιναν μετά από 6 βδομάδες. Οι 2 κεντρικοί (#11,#21) παρασκευάστηκαν για στεφάνες και τα #14, #13, #12, #22, #23, #24, #43, #42, #41, #31, #32, #33 παρασκευάστηκαν για όψεις
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10. Ανάρτηση εκμαγείων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δωθεί
κατά το στάδιο της ανάρτησης των εκμαγείων στον αρθρωτήρα.
Αν η ανάρτηση γίνει με προσωπικό τόξο, τότε έχουμε ιδανικά
όλες τις πληροφορίες. Αν όμως δεν έχουμε προσωπικό τόξο,
υπάρχει η πιθανότητα λάθους κατά την ανάρτηση των εκμαγείων,
ως προς τον καθορισμό του οριζοντίου επιπέδου.
Συνηθίζεται στο εργαστήριο να συγκολλάται η άνω και η κάτω
γνάθος, βάσει καταγραφής μέγιστης συγγόμφωσης που μας έχει
δωθεί και μετά να τοποθετούνται στον αρθρωτήρα βάσει του
οριζοντίου επιπέδου των γνάθων. Σε πολλούς ασθενείς, το οριζόντιο επίπεδο των γνάθων συνάδει με το οριζόντιο επίπεδο του
προσώπου.
Υπάρχουν όμως αρκετοί άνθρωποι όπου το οριζόντιο επίπεδο
των γνάθων έχει μία μικρή απόκλίση σε σχέση με το οριζόντιο
επίπεδο του προσώπου. Στο συγκεκριμένο περιστατικό για να
καθοριστεί το οριζόντιο επίπεδο σε σχέση με το πρόσωπο χρησιμοποιήθηκε το OneBite. Κατά την καταγραφή της μέγιστης …
συγγόμφωσης των δοντιών, μετακινείται ο οριζόντιος και κάθετος κινητός άξονας του OneBite ώστε να συνάδουν με το οριζόντιο και κάθετο επίπεδο του προσώπου και συγκολλούνται στη
θέση αυτή για να στεθεροποιηθούν. Στο εργαστήριο επομένως,
κατά την ανάρτηση, ακολουθούμε απλά το ορίζοντιο επίπεδο του
OneBite. Στη φωτογραφία φαίνεται η μικρή κλίση που έχει το επίπεδο των γνάθων (Α) με το οριζόντιο επίπεδο του OneBite και
κατά συνέπεια με το πρόσωπο (Β), που σημαίνει ότι αν δεν είχαμε
κάποιον οδηγό για να μας δείξει το σωστό οριζόντιο επίπεδο, οι
τελικές αποκαταστάσεις θα είχαν λάθος κλίση και σίγουρα κεκλιμένη μέση γραμμή.
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11, 12 Εφόσον έχει γίνει διαγνωστικό κέρωμα που δοκιμάστηκε στο στόμα με το mock-up όπου κρίθηκε λειτουργικά και
αισθητικά καλό, είναι προτιμότερο και πιο ασφαλές να αντιγραφεί στις τελικές αποκαταστάσεις. Γι’αυτό κατασκευάζεται
κλειδί σιλικόνης από το διαγνωστικό κέρωμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για το τελικό σχήμα και μέγεθος
των κέρινων ομοιωμάτων (εικ. 11,12).
13. Ολοκληρωμένα κέρινα ομοιώματα
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14. Μετά την διαδικασία της θερμοσυμπίεσης διπυριτικού λιθίου (IPS e.max Press) έχουμε την πιστή αντιγραφή των κέρινων ομοιωμάτων σε ολοκεραμικές αποκαταστάσεις.
15. Για την κατασκευή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων, πέρα από την χρωματοληψία των φυσικών δοντιών για το τελικό
χρώμα, είναι απαραίτητη-υποχρεωτική και η χρωματοληψία των παρασκευασμένων δοντιων (χρωματολόγιο IPS Natural
Die Material shade guide, Ivoclar Vivadent) για να γνωρίζουμε το χρωματικό υπόβαθρο και αντίστοιχα να μπορέσουμε
να κρίνουμε πόσο διάφανο ή αδιάφανο υλικό θα χρησιμοποιήσουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πάχος των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων είναι 0.4-0.5 χιλ., που σημαίνει ότι επηρεάζονται άμεσα από το χρώμα των παρασκευασμένων δοντιών. Όλα τα παρασκευασμένα δόντια είχαν πολύ καλό χρωματικό υπόβαθρο (IPS ND 2) εκτός του #11 (IPS ND
3), που σημαίνει ότι σε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα λίγο πιο αδιάφανο υλικό για να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε την δυσχρωμία του. Στα #14, #13, #12, #21, #22, #23 και #24 χρησιμοποιήθηκε το IPS e.max Press MT Α1 και στον
#11 IPS e.max Press LT BL4.
16. ΓΙα να μπορέσουμε στο εργαστήριο να έχουμε πιστή εικόνα ως προς το τελικό χρώμα, χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες εσωτερικά των αποκαταστάσεων (IPS Natural Die material). Καθώς οι αποκαταστάσεις θα ήταν μονολιθικές, καλούμαστε να αποδόσουμε τις φυσικές οπτικές ιδιότητες των φυσικών δοντιών μόνο με επιφανειακό χρωματισμό.
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17. Τελική χρωματική απόδοση 2 διαφορετικών υλικών με διαφορετικό χρωματικό υπόβαθρο. Για τον επιφανειακό χρωματισμό χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Ivocolor (Ivoclar Vivadent). Στο αυχενικό τριτημόριο 17.1 χρησιμοποιήθηκε η χρωστική ND2 που αφορά στα χρώματα της ομάδας Α του χρωματολογίου της Vita. Στο κοπτικό τριτημόριο (17.2) χρησιμοποιήθηκε το SI3 για να δώσει την αίσθηση της διαφάνειας. Σημειακά (17.3) εφαρμόστηκε το SI2 που είναι ένα λίγο πιο
έντονο μπλε χρώμα, το οποίο δίνει περισσότερο την αίσθηση του βάθους, όπως οι φυσικές διαφάνειες ανάμεσα στους
λοβούς. Τέλος, για να δημιουργήσουμε μια αντίθεση, εφαρμόστηκε το Essence cream, για την αναπαρωγή των λοβών
(17.4).
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18. Ολοκληρωμένες οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις
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19. Μετά από 4 μήνες ορθοδοντικής θεραπείας στην κάτω γνάθο με διάφανους νάρθηκες (Clear Aligner)
παρασκευάστηκαν για να κατασκευαστούν όψεις από διπυριτικό λίθιο
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20. Την ημέρα συγκόλλησης των αποκαταστάσεων έγινε
μόνιμη ακινητοποίηση με γλωσσικό τόξο
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Γονίδης Θοδωρής DDS
Ο Θοδωρής Γονίδης αρχικά σπούδασε Οδοντική Τεχνολογία στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθηνών. Στη συνέχεια με κατακακτήριες εξετάσεις εισήχθη στην
Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
από την αποία αποφοίτησε το 2012.
Την επόμενη χρονιά εισήχθη, κατόπιν εξετάσεων, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
της Προσθετικής, στο οποίο η κύρια ενασχόληση του ήταν πάνω στη συγκόλληση του διπυριτικού λιθίου. Είναι από το 2014 Συνεργάτης του τομέα Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο στην προπτυχιακή κλινική, όσο και στο εργαστήριο. Είναι μέλος της Ευρωπαικής
Ακαδημίας Οστεοενσωμάτωσης (ΕΑΟ), μέλος της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρίας και έχει αρκετές καταχωρήσεις σε διεθνή συμπόσια και συνέδρια.

Σπανοπούλου Μαρία CDT

Τελικό αποτέλεσμα στο στόμα της ασθενούς

Η Μαρία Σπανοπούλου αποφοίτησε Οδοντική Τεχνολογία από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθηνών το 2004. Από το 2000 ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα στο εργαστήριο του πατέρα της Δημήτρη Σπανόπουλο, Advanced Dental Laboratory. Παρακολούθησε πολλά σεμινάρια από
Έλληνες και διεθνείς οδοντοτεχνίτες και οδοντίατρους και εξειδικεύτηκε στις
αισθητικές αποκαταστάσεις. Από το 2006 είναι πιλοτικό εργαστήριο της εταιρίας Sirona, για το σύστημα CAD/CAM InLab. Το 2008 η εταιρία Ivoclar Vivadent
την πιστοποίησε ως Instructor/Opinion Leader, και μέχρι σήμερα διοργανώνει/
παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το 2011 έλαβε πιστοποίηση Trainer από την εταιρία Straumann και μέχρι σήμερα
είναι πιστοποιημένο μέλος του Lab Academy Straumann και DSD (Digital Smile
Design). Από το 2015 συνεργάζεται με το μεταπτυχιακό τμήμα Προσθετικής της
Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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