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Visi, dirbantys su dantų implantais žino, kad net ir viską atlikus nepriekaištingai, vis tiek gali 
ištikti nesėkmė. Daugelis tyrimų parodė, kad fiksuoti protezai ant implantų turi daugiau apdailos 
atskilimų, lyginant su protezais, fiksuotais ant dantų. Taip pat kartais atramos varžtas gali 
atsipalaiduoti, o tai lemia, kad protezas pradeda judėti ir iškyla grėsmė implanto oseointegracijai. 
Taigi akivaizdu, kad turėtų būti gana paprastas būdas kaip be didelių pastangų galėtume atskirti 
protezus nuo implanto tam, kad galėtume išspręsti biologinę ar mechaninę komplikaciją. Jei 
protezai yra pricementuojami ant  implantų, naudojant pastovių cementą, nuėmimas jų 
nepažeidžiant, tampa neįmanomas. Galima būtų gaminti tiesiogiai ant implantų prisukamus 
protezus, tačiau jų gamybos savikaina yra daug didesnė, nes reikalingos papildomos detalės, 
taurus metalas, naudojamas liejimui, be to šių protezų mažesnis tikslumas, taigi galimos 
biologinės problemos neskatina gydytojų rinktis šio protezavimo būdo. 
Mes siūlome kitą pasirinkimą. Tai cementuojami-prisukami protezai, savyje suderinę geriausias 
cementuojamų ir prisukamų restauracijų savybes. Jų lengva gamyba, maža savikaina ir 
svarbiausia, prireikus, cementuojamus-prisukamus protezus galima lengvai nuimti nuo implantų 
ir, atlikus reikiamas korekcijas, pritvirtinti atgal. Taigi aptarsime: 
 

1. Cementuojamų protezų trūkumus;  
2. Dantų cemento likučių sukeltas perimplantitą; 
3. Kaip išvengti cemento pertekliaus palikimo minkštuosiuose audiniuose aplink implantus? 
4. Tiesiogiai prie implantų prisukamų protezų trūkumus. 

 
Pradinė situacija. Bus protezuojami 14, 15 ir 16 implantai. 

5. Cementuojamų-prisukamų protezų sandara; 



6. Gamybos būdai, etapai; 
7. Cementuojamų-prisukamų protezų cementavimas burnoj; 

 

 
Okliuzinis ir šoninis cementuojamo-prisukamo protezo vaizdas 

8. Cementuojamų-prisukamų protezų cementavimas ant modelio; 
9. Cementuojamų-prisukamų protezų išėmimas, esant komplikacijai; 
10. Cemento įtaka protezo fiksacijai ant implantų; 
11. Cementuojama-prisukama sija, išimamiems protezams ant implantų (Patento nr. 5460, 

Vilnius, 2007 ); 
12. Cementuojamų-prisukamų protezų naudojimo apribojimai. 

 

 
 

Cementuojamas-prisukamas protezas, pritvirtintas prie protezavimo atramų 
Praktikinė dalis 
Praktikinė kursų dalis susidės iš cementuojamo-prisukamo protezo sukonstravimo. Planuojamas 
interaktyvus darbo su pacientu stebėjimas, atliekant protezo klinikinius gamybos etapus. 
Dalyviai kviečiami atsinešti modelius ir rentgeno nuotraukas bendrai analizei. 
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