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Koncept konometrických čiapočiek bol vynájdený a uve
dený talianskym kolegom Marcom Degidim. Pôvodne sa
jednalo o teleskopické čiapočky určené pre nadstavby
standard a syncone v protetickom systéme Ankylos. Tieto
čiapočky boli určené pre použitie v spojení s intraorálnym
zváraním konštrukcii, tak ako to poznáme od Degidiho.
Hlavnými prínosmi tohoto konceptu bol „pasívny fit“ (de
finovanie dosadu čiapočiek na nadstavby priamo in situ)
a tzv. retrievability – to znamená podmienené snímanie.
Pasívne sediacu konštrukciu je možné fixovat na nad
stavby implantátov výhradne pomocou aplikácie mo
mentu sily (doťuknutie kladivkom). Vďaka absencii
použitia fixačného materiálu (cementu) je možná v prí
pade potreby (komplikácie makkých tkanív, začínajúce
periimplantitídy, prípadne modifikácia práce atď) sňať
prácu veľmi jednoducho sťahovákom koruniek.
Mňa samothého koncept intraorálneho zvárania ne
oslovil natoľko, aby som mu prispôsobil svoje protetické
postupy v implantológii. Zaujala ma však veľmi jediná
súčiastka, a to už popísaná konometrická čiapočka. Uve
domil som si, že som našiel riešenie pre mnohé prípady,
kedy potrebujem biologicky čistú, pasívne sediacu pro
tetickú prácu, a to ešte aj s možnosťou jednoduchého
sňatia a opätovného nasadenia práce.
Zhruba pred 3ma rokmi som začal používať konomet
rickú korunku v rôznych indikáciach a využíval výhody,
ktoré mi koncept ponúkal.
Spočiatku v indikáciach solo koruniek vo frontálnej ob
lasti, v oblasti molárov. Konometrickú čiapočku v kombi
nácii s raznicovou korunkou považujem za ideálne rieše
nie pri imediátnej implantácii zubov, kde nám záleží na

zachovaní marginálnej gingívy pre perfektnú výslednú
estetiku (1ky, 2ky). Je to čistý spôsob, kedy úplne eliminu
jeme použitie fixačného materiálu v čerstvej rane, ktoré
môže pri pretlačení materiálu do sulku nešťastne spô
sobiť až stratu imediátneho implantátu. Následné ošet
renie definitívnou korunkou je takisto veľmi jednoduché.
Ďaľšou oblasťou, kde som aplikoval konometrickú čia
počku, sú tiež krátke môstiky na implantátoch a pre
dovšetkým full arch práce. V týchto prípadoch sa dá
pracovať aj s kovo-živicovými náhradami alebo klasicky
s kovokeramikou. U vačších prác využívame predovšet
kým výhodu „pasívneho fitu“ a možnosť nechať niektoré
pozície pilierov otvorené v čase na ďaľšie riešenie. Otvá
rajú sa tu nové možnosti v kombinácii s immediátnym
odovzdaním dočasných môstikov, modelácie gingívy
atď. Z veľkej časti používam toto riešenie u rizikových
pacientov, najma po paro ochoreniach.
V priebehu času si aj Dentsply uvedomilo významnosť
takéhoto elementu – konometrickej čiapočky, a uviedlo
na trh „ACURIS“ – konometrickú čiapočku s dedikovanou
nadstavbou, určenú ale predovšetkým pre sólo indikáciu.
V mojej doterajšej práci s konometrickým konceptom
prevažujú jednoznačne náhrady celých oblúkov a im
mediátne implantácie v estetickej zóne. Používam kono
metrickú čiapočku z Degidiho konceptu. Acuris poznám,
ale zatiaľ nepoužívam, princíp je však rovnaký.
Počas semináru, na ktorý Vás srdečne zvu, sa s Vami po
delím o skúsenosti s použitím tohoto konceptu a verím,
že sa stane obľúbenou položkou v portfóliu Vašich „pre
tetických zbraní“.
Teším sa na Vašu účasť
Igor Čech
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Registrujte se telefonicky na čísle +420 775 218 542 nebo
e-mailem na adrese objednavky@jps.cz nebo u svého
obchodního zástupce.
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Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na
základě námi vystavené faktury na účet JPS 5493/0300,
jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením
účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto
okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem
uzavřena smlouva o účasti, jejíž nedílnou součástí
jsou Závazné podmínky účasti na akci pořádané
firmou JPS s.r.o. Tyto podmínky jsou k dispozici
na internetových stránkách www.jps.cz/akademie.
V ceně je zahrnuto chutné občerstvení během
přestávek a oběd vč. nápoje.
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