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Wykonanie wycisku 
przedniego zęba szczęki 
z wykorzystaniem pasty retrakcyjnej
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STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA

Wykonanie wycisku  
przedniego zęba szczęki 
z wykorzystaniem pasty retrakcyjnej

Jürgen Manhart, Monachium

Impression of an anterior maxillary tooth with the use 
of retraction paste

Artykuł przedrukowany z: Manhart J. Die Abformung eines Oberkieferfront-
zahns unter Anwendung einer Retraktionspaste. ZMK  ‑Aktuell, Spitta Verlag. 
2021; 37(6): 391‑393.

Od 1994 r. uczy i prowadzi badania w zakresie stomatologii adhezyjnej 
i estetycznej (materiały kompozytowe i pełnoceramiczne, licówki). Jest 
głównym autorem wielu badań klinicznych oraz in vitro. Jego rozległa 
praktyka kliniczna koncentruje się na stomatologii estetycznej z wyko-
rzystaniem bezpośredniej odbudowy z materiałów kompozytowych 
oraz uzupełnień pełnoceramicznych. Przygotował liczne wystąpienia 
konferencyjne i abstrakty, opublikował ponad 350 artykułów na tematy 
naukowe i kliniczne w renomowanych czasopismach krajowych i między-
narodowych. To ceniony w kraju i za granicą wykładowca w dziedzinie 
stomatologii estetycznej i adhezyjnej z wykorzystaniem odbudowy 
kompozytowej, licówek ceramicznych i uzupełnień pełnoceramicznych 
w zębach przednich i bocznych.

Poliklinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Uniwersytecie 
Ludwika i Maksymiliana w Monachium
Kierownik: Prof. dr Jürgen Manhart

Wstęp
Granica preparacji leżąca poddziąsłowo może 
często stanowić wyzwanie podczas pobierania 
wycisku. Nierzadko w trakcie odlewania mode-
li okazuje się, że granica preparacji nie zosta-
ła w pełni odwzorowana lub jej odwzorowa-
nie nie jest zadowalające. Dla optymalnego re-
jestrowania głęboko położonego brzegu prepa-
racji podczas pobierania wycisków, a w efekcie 
dla późniejszego uzyskania precyzyjnie dopaso-
wanych uzupełnień stomatologicznych, firma 
VOCO GmbH, produkująca materiały stomato-
logiczne, opracowała pastę retrakcyjną o dzia-
łaniu ściągającym, służącą do mechaniczno 
chemicznego odsuwania tkanek położonych 
poniżej brzegu dziąsłowego. Także w połącze-
niu z nićmi retrakcyjnymi można w ten spo-
sób dodatkowo tymczasowo poszerzyć szczeli-
nę dziąsłową. Jednocześnie, zastosowanie pa-
sty retrakcyjnej zapewnia skuteczne powstrzy-
manie ewentualnego miejscowego krwawienia, 
powstałego w wyniku preparacji.

Tylko czyste i suche pole zabiegowe pozwa-
la na precyzyjne odwzorowanie szczegó-
łów podczas pobierania wycisków precyzyj-
ną masą.
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Rozpoznanie

Złamanie zębów 21 i 22 na skutek urazu.

Ryc. 1. Sytuacja początkowa – złamane zę-
by sieczne szczęki po stronie lewej po ura-
zie. Ząb 21 poddano leczeniu endodontycz-
nemu. W zębie 21 przeprowadzono trepa-
nację, do kanału korzeniowego wprowadzo-
no jako tymczasowe zaopatrzenie wodoro-
tlenek wapnia.

Ryc. 2. Sytuacja początkowa, widok od stro-
ny brzegów siecznych – widoczne głębokie, 
podniebienno  ‑dystalne złamanie zęba  22, 
uniemożliwiające odbudowę ze względu 
na niekorzystny przebieg płaszczyzny zła-
mania. Z tego względu ząb zachowano tylko 
do czasu zaplanowanego usunięcia z natych-
miastowym wszczepieniem implantu.

Ryc. 3. Sytuacja po opracowaniu zę-
ba 21 do korony. Podczas kolejnej wizyty za-
planowano usunięcie zęba 22 i przeprowadze-
nie natychmiastowej implantacji. Do czasu wy-
konania docelowej rekonstrukcji, jako tymcza-
sowe długoczasowe zaopatrzenie w okresie 
gojenia, należy wykorzystać wykonaną w pra-
cowni protetycznej koronę na ząb 21, z przę-
słem dowieszonym w okolicy zęba 22.

Ryc. 4. Ząb 21 od strony brzegu sieczne-
go – widoczny zacementowany adhezyj-
nie, wzmocniony włóknem szklanym wkład 
koronowo  ‑korzeniowy (Rebilda Post, VO-
CO).

Ryc. 5. Po wprowadzeniu do szczeliny wo-
kół zęba 21 bardzo cienkiej nici retrakcyj-
nej (w rozmiarze 000) wyciśnięto okrężnym 
ruchem pastę retrakcyjną przez bardzo cien-
ką, zwężającą się kaniulę (pasta retrakcyjna, 
VOCO).

Ryc. 6. Pasta retrakcyjna jest łatwa do apli-
kacji, a zarazem ma dostatecznie gęstą kon-
systencję, aby pozwalała na dodatkowe po-
szerzenie szczeliny. Jednocześnie dochodzi 
do zatrzymania ewentualnego miejscowe-
go krwawienia tkanek miękkich związanego 
z preparacją.
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Ryc. 7. Ząb 21 od strony brzegu siecznego 
– zwraca uwagę stabilna konsystencja pasty 
retrakcyjnej, która utrzymuje się na miejscu 
po aplikacji i nie spływa.

Ryc. 8. Po upływie od 1 do 2 minut ostroż-
nie wypłukuje się pastę retrakcyjną strumie-
niem wody i sprężonego powietrza stosując 
ssak, a następnie osusza powietrzem nieza-
wierającym oleju.
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TABELA I. Zastosowane produkty i informacja dotycząca producentów

Zastosowane produkty Producent

Wkład Rebilda Post VOCO Gmbh
Pasta retrakcyjna
V  ‑Posil Heavy Soft Fast
V  ‑Posil Light Fast
Structur 3

Ryc. 9. Możliwe było optymalne przygotowa-
nie zęba 21 do pobrania wycisku, z zapewnie-
niem dobrej widoczności na całym obwodzie 
bruzdy dziąsłowej. Przy pomocy pasty retrak-
cyjnej wyraźnie odsłonięto brzeg preparacji, 
otwierając go i zapewniając suchość.

Ryc. 10. Sytuacja po usunięciu nici retrak-
cyjnych.

Ryc. 11. Wycisk pobrany na łyżce indywidu-
alnej z użyciem precyzyjnej masy wycisko-
wej (V  ‑Posil Heavy Soft Fast i V  ‑Posil Light 
Fast, VOCO).

Ryc. 12. Widok wycisku w zbliżeniu pozwa-
la dostrzec wyraźnie zaznaczoną granicę pre-
paracji zęba 21.

Ryc. 13. Efekt końcowy – uzupełnienie 
tymczasowe wykonane przy fotelu pacjen-
ta (Structur 3, VOCO). Podczas kolejnej wi-
zyty planowana jest ekstrakcja zęba 22 z na-
tychmiastową implantacją.
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