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Pobieranie idealnych wycisków jest niezbędnym 
warunkiem wykonywania uzupełnień wysokiej 
jakości. Nawet optymalna preparacja nic nie da, 
jeżeli nie będzie potem możliwe przeniesienie 
sytuacji z jamy ustnej na model ze wszystkimi 
szczegółami i w idealnym stosunku 1:1. 
Wykorzystanie wysoce precyzyjnych mas 
wyciskowych ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia powodzenia w tym zakresie i dla 
dokładnego odwzorowania nawet najmniejszych, 
najbardziej skomplikowanych szczegółów jamy 
ustnej. Materiały, które spełniają ten wymóg, 
muszą wykazywać cały szereg właściwości, takich 
jak wysoka hydrofilność, precyzyjne odwzorowanie 
wymiarów i wysoki poziom odtwarzania kształtu po 
deformacji.  

Analiza przypadku 

39-letnia pacjentka zgłosiła się do mojego 
gabinetu z prośbą o zamknięcie luki 
międzyzębowej w okolicy zęba 36. Po 
szczegółowym zbadaniu całego uzębienia i 
przedstawieniu stosownych informacji pacjentka 
zdecydowała się na odtworzenie funkcji żucia przy 
pomocy mostu. Zęby 35 i 37 wymagały pokrycia 
koronami, dlatego nie była wskazana odbudowa 
luki w miejscu 36 przy pomocy uzupełnienia 
opartego na implancie. Pacjentce zależało głównie 
na zamknięciu luki międzyzębowej, dlatego na jej 
prośbę początkowo zęba 34 nie zaopatrzono 
koroną. Zęby 35 i 37 opracowano ze stopniem 
typu chamfer, tak aby móc osadzić na nich 
planowany most z przęsłem odbudowującym ząb 
36. Kolor mostu (A2, Vita) określono na podstawie 
zęba 34 (ryc. 1).  

Optymalne zapływanie 

Po skutecznej preparacji wprowadzono do szczeliny 
dziąsłowej nici retrakcyjne 00 i 0 (Müller-Omicron) 
nasączone preparatem Viscostat (Ultradent), 
układając je jedna na drugiej, tak aby wyraźnie 
odzwierciedlić brzegi preparacji (ryc. 2). 

Po krótkim czasie ekspozycji usunięto pierwszą nić 
(w rozmiarze 0), kikuty zębów osuszono i całkowicie 
pokryto masą V-Posil Light Fast (VOCO) (ryc. 3). 
Dzięki dobrej hydrofilności i optymalnej lepkości 
masa wyciskowa bardzo dobrze zapływała wokół 
kikutów zębów i do otwartych szczelin dziąsłowych. 
Po pokryciu kikutów zębów wprowadzono łyżkę 
wyciskową, wypełnioną masą V-Posil Putty Fast 
(VOCO). Po dwóch minutach wyjęto ją z jamy ustnej 
(ryc. 4). Czas pracy tym materiałem poza jamą ustną 
wynosi dwie minuty, a więc dostatecznie dużo, aby 
przeprowadzić działania przygotowawcze. Z jamy 
ustnej można go wyjąć po zaledwie dwóch minutach, 
dzięki czemu ten etap postępowania jest krótki i 
bardziej komfortowy dla pacjenta.  

Wycisk obu kikutów zębów był bardzo dokładny, 
wszystkie szczegóły były wyraźnie widoczne (ryc. 5). 
Połączenie materiału o niskiej lepkości V-
Posil Light Fast z materiałem o wysokiej lepkości V-
Posil Putty Fast tworzy zatem idealną bazę dla 
dalszego leczenia stomatologicznego. 

Wnioski 

Poza wyrazistą preparacją i atraumatycznym, ale 
zapewniającym wysoką precyzję postępowaniem z 
tkankami miękkimi, perfekcyjne pobranie wycisku 
także odgrywa bardzo ważną rolę w wykonywaniu 
doskonale dopasowanych uzupełnień. Uzyskany 
model – z wyraźnymi brzegami preparacji i 
precyzyjnie odwzorowujący wymiary – pozwala 
technikowi dentystycznemu wykonać doskonale 
dopasowany most (ryc. 6–7). Po ostatecznym 
osadzeniu z użyciem samoadhezyjnego cementu 
kompozytowego Bifix SE (VOCO) most harmonijnie 
wkomponowuje się w jamę ustną pacjentki, zarówno 
względem kształtu, jak i koloru (ryc. 8–9). 
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Ryc. 1: Określenie koloru planowanego mostu.  
 

 
Ryc. 2: Opracowane zęby z nićmi retrakcyjnymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 3: Pokrycie kikutów zębów masą V-Posil Light Fast (VOCO). 
 

 
Ryc. 4: Pobranie ostatecznego wycisku materiałami V-Posil Light Fast i Putty Fast (VOCO). 
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Ryc. 5: W wycisku widoczne są najmniejsze szczegóły (pobrzeże łyżki w części tylnej 
zablokowano już obustronnie woskiem do blokowania). 

 

 

Ryc. 6: Widok modelu w zbliżeniu, widoczna jest precyzyjna preparacja. 

 
Ryc. 7: Uzupełnienie docelowe na modelu. 

 

 
Ryc. 8: Przymiarka wewnątrzustna potwierdza doskonałe dopasowanie mostu. 
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Ryc. 9: Po osadzeniu uzupełnienia z użyciem materiału Bifix SE (VOCO) efekt wygląda 
naturalnie. 
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