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1. Li cówki Glam Smile  – al ter na tywą
dla li có wek na kła da nych  na 
pre pa ro waną po wierzchnię zę biny 

Por ce lana uż ywana  do wy robu li có wek gwa -
rantuje trwa łość wy ko na nej re kon struk cji,  a za -
stoso wana tech nika  ich mo co wa nia po zwala  na za-
cho wa nie  tkanki  zęba.

_Pre pa ro wa nie  szkliwa ko rony  zęba 

O  ile,  w  ciągu ostat nich dwu dziestu  lat na kła da nie
li có wek den tys tycz nych od by wało  się  po uprzed niej

pre pa racji zę biny,  o  tyle więk szość spec ja lis tów1–4

jest obec nie  zgodna  co  do  tego,  że ta kie opra co wa nie
trzeba wy ko nać  w spo sób osz czę dza jący  w mak sy mal -
nym stop niu  tkankę  zęba. Hey mann (2001)5 i Chris -
ten sen (2006)6–8 twierdzą,  że  jeśli gru bość  szkliwa
przy szyj ko wego wy nosi 0,3  mm9 to głę bo kość pre -
paracji prze strzeni szkliw no-zę bi no wej  w  celu przy -
go to wa nia pod łoża  do przy kle je nia li cówki  do  szkliwa
przy szyj ko wego po winna wy nieść 0,15  mm. 

Tak  więc przy jęła  się za sada za cho wy wa nia
szkliwa,  jako pod łoża umoż li wia jącego przy kle je nie
li cówki.  W  ten spo sób przy wró cono  modę  z  lat 80.  na
li cówki  typu hol ly wo odz kiego,  to zna czy na kłada ne
bez pre pa racji  lub  z opra co wa niem  tylko  szkliwa
przy szyj ko wego. Rze czy wiś cie, li cówki por ce la -
nowe mo co wane bez poś red nio  do  szkliwa  są
bardziej wy trzy małe  i po wo dują mniej szy dys kom -
fort funk cjo nalny,  niż mo co wane  do zę biny, po nie -
waż  szkliwo sta nowi pod łoże  bardziej  sztywne 
(Gü rel, 2007)10, (Ca la mia  i Ca la mia, 2007).11

Po ja wie nie  się  na  rynku  bardzo cien kich li có wek
nie by łoby moż liwe  bez po stępu  w dzie dzi nie wy -
twa rza nia ce ra miki pra so wa nej  i wy ko rzys ta nia pro-
g ra mów kom pu te ro wych   CAD/CAM (com pu ter ai -
ded de sign/com pu ter as sis ted ma nu fac tu ring).
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_In dus tria li zacja, wspo ma ga nie 
kom pu te rowe eta pów 
pro jek to wa nia  i re a li zacji 

Tra dy cyjny spo sób wy ko ny wa nia li có wek  przy
wspó łu dziale la bo ra to rium pro te tycz nego wy -
maga  czasu  i duż ego do świad cze nia,  które skła dają
się  na uzys ka nie wy so kiej ja kości,  ale  także wyma-
gają dużego nakładu kosztów.

Obec nie wy ko ny wa nie li có wek,  na pod sta wie
wy cis ków dos tar cza nych  przez ga bi net den tys -
tyczny,  może  być prze pro wa dzane  na  skalę prze -
mys łową. Pro cest  ten obej muje  m.in. od le wa nie,
ska no wa nie  i ob róbkę cyf rową. Naj pierw pro jek -
tant przy go to wuje kom pu te rowy pro jekt li cówki,
który  po od po wied nim prze twor ze niu tra fia  do wy -
działu od po wie dzial nego  za wy ko na nie  i wy koń -
cze nie  pracy. 

Wy ko rzys ty wa nie prog ra mów  CAD/CAM tłu -
ma czy pre cyzję  z  jaką li cówki  są do sto so wy wane  do
kształtu  zęba,  a  przede wszyst kim  do gra nicy
szkliwa przy szyj ko wego. Tech no logię  tego ro dzaju
za pew niają la bo ra to ria Glam Smile,  które dos tar -
czają li cówki  wraz  z  szyną ułat wia jącą  ich po zyc -
jono wa nie, (Eu ropa,  Bliski  Wschód,  Azja),  ich od -
powied ni kiem  jest Lu mi neers  z Lu mit ray ( Stany
Zjed no czone). 

Glam Smile wy twa rza 2  typy ma te ria łów pra so -
wa nych wy ko rzys ty wa nych  do pro duk cji li có wek:
hy bry dową ży wicę kom po zy tową  i por ce lanę.  Ich
gru bość  waha  się  mię dzy 0,3  a 0,5  mm.

2.  Li cówki wy ma ga jące nie znacz nego
przy go to wa nia pod łoża

Za le ce nia kli niczne do ty czące sto so wa nia li có wek
bez in wa zyj nych  i ma ło in wa zyj nych opie rają  się  na
uza sad nio nej po trze bie za cho wa nia zdro wej struk -
tury  zęba  i  szkliwa, po zwa la ją cej  na  ich op ty malne za -
łoż enie. Ol lier  i Sa mama (2002)12 za le cają,  aby  w nie -
k tó rych przy pad kach kli nicz nych  nie wy ko ny wać
pre pa racji  zęba sta no wią cego pod łoże  dla li cówki.  

Tak  jak ist nieją za le ce nia  co  do kon wen cjo nal -
nego przy go to wa nia pod łoża  pod li cówki ( np. 
w przy padku ko niecz ności wy rów na nia  zgryzu  lub
ubyt ków zę bów),  to za sto so wa nie li có wek nie wy -
ma ga ją cych przy go to wa nia pod łoża  lub za sto so -
wa nia  tylko  jego nie znacz nej ob róbki  może po zwo -
lić  na uzys ka nie sa tys fak cjo nu ją cych wy ni ków es -
te tycz nych ( np. uk ry cie znacz nych prze bar wień). 

Wska za nie  co  do za sto so wa nia li có wek nie in -
wa zyj nych  jest uwa run ko wane sta nem wyj ścio -
wym,  a  kształt, roz miar  i spo sób wy rów na nia zę -
bów na leży uz god nić  z pac jen tem jesz cze  przed
roz po czę ciem le cze nia. Po zos tają  do in dy wi dual -
nego roz waż enia za gad nie nia zwią zane  z wy stę po -
wa niem szcze lin, nie znacz nymi wa dami  zgryzu,
róż nego ro dzaju za bie gami wy ko na nymi wcześ -
niej, prze bar wie niami  i flu o rozą, wa dami  szkliwa,
nie wiel kimi ubyt kami, szpe cą cymi pęk nię ciami 
i nie właś ciwą ana tomią zę bów.

Pac jenci  o zę bach krót kich  lub na chy lo nych 
w kie runku ję zyka  są ide al nymi kan dy da tami ( Ryc. 1)
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do za sto so wa nia tech niki nie wy ma ga ją cej przy -
goto wa nia pod łoża  lub  tylko  jego nie znacz nej ob -
róbki (Ja va heri, 2007).13

Na leży rów nież uwz ględ nić  fakt,  że umiesz -
czenie  w ja mie ust nej war stwy ma te riału  z ży-
wicy hy bry do wej  lub  z por ce lany  o gru bości 0,
3  do 0,5  mm bę dzie  też  miało  wpływ  na uk ład
wargi.  

_Wska za nia  do sto so wa nia li có wek 
z nie znacz nym pre pa ro wa niem  
pod łoża 

Do ta kich wska zań na leżą:

_zmiana ko loru zę bów,

_ko niecz ność uk ry cia uo gól nio nych prze bar wień
zę bów  w stop niu śred nim  bądź za a wan so wa nym,   

_flu o roza,

_miejs cowe prze bar wie nia zę bów mart wych,  

_miejs cowe  wady  szkliwa (hi po plazja, hi po kal cy -
fikacja, nie dos ko na ło ści po wierzch niowe),

_ab razja  szkliwa  wokó l ko rony  i zę biny, zwłasz cza
w oko licy przy szyj ko wej, 

_nie właś ciwa bu dowa  szkliwa,

_de fekty  kształtu  zęba ( np. kar ło wate sie ka cze
boczne),

_szcze liny mię dzyz ębowe,

_nie znaczne  wady  zgryzu, prze miesz cze nia zę bów
przed nich, 

_prze pro wa dzane wcześ niej za biegi sto ma to lo -
giczne,  który  miały ne ga tywny  wpływ  na wyg ląd
zę bów, 

_zęby nie właś ci wie wysk le pione (płas kie), 

_ko niecz ność za tu szo wa nia re kon struk cji por ce -
lano wej  lub por ce la no wo-me ta lo wej. 

_Prze ciw wska za nia  do sto so wa nia 
li có wek  z nie znacz nym 
pre pa ro wa niem  pod łoża 

Są  one po dyk to wane ko niecz nością wy ko na nia
duż ych ko rekt,  z po wodu znacz nych ubyt ków  
w uzę bie niu po cią ga ją cych  za  sobą prze miesz cze -
nia zę bów po zos ta łych.  

Wska za niem  do za sto so wa nia li cówki po je -
dynczej  jest ko niecz ność wy ko na nia częś cio wej ko-
rekty uś mie chu,  którą  z es te tycz nego  punktu 
wi dze nia  można uz nać  za za do wa la jącą.  Tego  typu
li cówkę za kłada  się tech niką tra dy cyjną,  która
umoż li wia naj lep sze wkom po no wa nie  jej  w  zgryz. 
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Brak jed nego  lub  kilku zę bów sta nowi prze ciw -
wska za nie  do za sto so wa nia  tej me tody, po dob nie
jak ak tywna cho roba przy zę bia. Na kła da nie li có -
wek (rów no czesne  na  cały ł uk zę bowy,  z za sto so wa -
niem ko fer damu) wy maga eli mi no wa nia  płynu dz-
iąs ło wego  i krwa wie nia  z  dziąseł.  Zmiana pro filu
zę bów (na leży uwz ględ nić dys pro por cje  w kształ -
cie, zwłasz cza  w oko licy przy dziąs ło wej) wy maga
po nadto sta ran nych za bie gów zwią za nych  z utrzy -
ma niem hi gieny  jamy usta nej.

Ba da nie kli niczne  musi  być  więc wni kliwe, za -
równo  w as pek cie es te tycz nym (ocze ki wa nia pa -
cjenta, li nia uś mie chu  i po zos tałe kry te ria zwią zane
z  oceną uś mie chu),  jak i do ty czą cym tka nek  zęba 
i przy zę bia.   

3. Przy pa dek kli niczny

_Wy ciski

Pac jentka zgło siła  sie  do ga bi netu  z pre cy zyj nie
sfor mu ło wa nym ży cze niem:  chciała  mieć uś miech
gwiazdy ( Ryc. 1-2).

Te ra pię roz po częto  od za biegu wy bie la nia. Na -
stęp nie,  w  celu wy rów na nia uk ładu szy jek zę bo -
wych ( Ryc. 3)  i po kry cia re cesji  dziąsła do ko nano
prze szczepu  tkanki łą cznej  przy zę bie 11.  

Po brano wy ciski  szczęki  i żu chwy  za po mocą
jed no cza so wego ma te riału po lie te ro wego  o śred -

niej lep kości (Im pre gum  Penta  Soft  Quick, 3 M
ESPE)  i peł nych ł yżek wy cis ko wych jed no ra -
zowego uż ytku  (Po si tion  Tray, 3 M  ESPE). Wy ko ny -
wa nie wy cis ków  nie po wo duje od sło nię cia szy jek
zę bo wych ( Ryc. 4), dla tego za kła dane li cówki 
do chodzą  do gór nej gra nicy  dziąsła  i  nigdy  nie
wchodzą  w  strefę pod dziąs łową.  W  ten spo sób za -
cho wuje  się przes trzeń bio lo giczną.

Uk ład  szczęki  i żu chwy utrwa la się  za po mocą si-
li konu. Po brane wy ciski wy syła  się na stęp nie  do la -
bo ra to rium  wraz  ze stan da ry zo waną do ku men -
tacją zdję ciową  i for mu lar zem zle ce nia przy go to -
wa nym  przez pro du centa. 

_Praca  w la bo ra to rium 

Wy ko ny wa nie li có wek  za po mocą prog ramu
kom pu te ro wego  CAD/CAM, umoż li wia prze sła nie
pac jen towi trój wy mia ro wej sy mu lacji  pocztą elek -
tro niczną ( Ryc. 5-10).

Przed umiesz cze niem po szcze gól nych li có wek  
w szy nie po zyc jo nu ją cej14 prze pro wa dza  się za bieg
krze mo wa nia.  Szyna po zyc jo nu jąca (pa tent Glam -
Smile)  składa  się  z  części sztyw nej, po zwa la ją cej  
na bez pieczny trans port li có wek  oraz  z  części elas -
tycz nej, umoż li wia jącej  ich pio nowe za łoż enie.
Szyna  ustala jed no cześ nie po zycję  i  stan do pa so wa -
nia li có wek  w ł uku zę bo wym ( Ryc. 11),  a za sto so wa -
nie prze zro czys tego ma te riału umoż li wia bez poś -
rednią po li me ry zację  kleju  bez wyj mo wa nia li có wek.
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_Za kła da nie li có wek

Wraz  z li ców kami dos tar cza  się rów nież  szynę
ko rek cyjną po zwa la jącą  na do ko na nie do raź nych
po pra wek ( Ryc. 12-13). Ze staw  jest ob li czany  i wy -
ko ny wany kom pu te rowo,  co umoż li wia właś ciwe
przy go to wa nie żu chwy  do za łoż enia li có wek, zop -
ty ma li zo wa nie uk ładu zę bów  i uzys ka nie od po -
wied niej har mo nii.

Właś ciwa pe net racja  środka kle ją cego za leży  
od  dwóch klu czo wych ele men tów  – pra wid ło wego
przy go to wa nia war stwy  szkliwa po przez  jego 
de li katne zesz li fo wa nie  lub za sto so wa nie mi kro ab -
razji me cha nicz nej  oraz  od prze pusz czal ności che -
micz nej wy ni ka ją cej  z na łoż enia  żelu wy tra wia ją -
cego.

Do kle je nia li có wek uż ywa  się  kleju Va rio link
Ve neers  –  jest  bardzo ł atwy  w sto so wa niu  i dos -
tępny  w  wielu ko lo rach. 

Za kła da nie  szyny po zyc jo nu ją cej od bywa  się 
za po mocą ł yżki wy cis ko wej ( Ryc.14).  Po właś ci -
wym usta wie niu  szyny,  sprawdza  się,  czy li cówki
są  po praw nie do pa so wane. Na stęp nie prze pro wa -
dza  się  w ja mie ust nej za bieg fo to po li me ry zacji,
prze strze ga jąc skru pu lat nie  czasu okreś lo nego
przez pro du centa.  Po za koń cze niu za biegu na leży
usu nąć  szynę. 

Przed przy stą pie niem  do fo to po li me ry zacji  
od  strony wew nętrz nej  szczęki, na leży do kład nie
wy czyś cić przes trzeń mię dzy zę bami.  W przy -
padku uż ycia li có wek Glam Smile, wy ko na nych  
z hy brydo wego ma te riału kom po zy to wego, na leży
bardzo de li kat nie usu nąć resz tki ży wicy  – li cówki
por ce la nowe  nie wy ma gają  tego ro dzaju za biegu.

W  ciągu pier wszego ty god nia  po za łoż eniu li có -
wek ( Ryc. 15-19) bez względ nie wy ma gane  jest 
za kła da nie  szyny gry zo wej po zwa la ją cej  na kon -
tro lo wa nie  zgryzu. Pod czas wi zyty kon trol nej  –  
w  ciągu 48 go dzin  po za łoż eniu li có wek  – do ko nuje
się  ich osta tecz nego do pa so wa nia  i  ustala ok luzję

sta tyczną  i dy na miczną. Na stępną kon trolę prze -
pro wa dza  się  po upły wie ty god nia.

_Kontrole okre sowe

Na leży ry go rys tycz nie prze strze gać ter mi nów
pół rocz nych wi zyt kon trol nych, po zwa la ją cych 
na ob ser wację przy zę bia  i  zgryzu. Pod czas usu wa nia
ka mie nia na zęb nego  trzeba za cho wać szcze gólną
uwagę,  by  nie za ry so wać po wierzchni li có wek.
Kon trola prze pro wa dzana  w  ciągu pier wszego ty -
god nia  od za łoż enia li có wek  ma is totne zna cze nie
dla zmo ty wo wa nia pac jenta  do sys te ma tycz nego 
wy ko ny wa nia za bie gów hi gie ni za cyj nych. Za leca
się na prze mienne sto so wa nie zwyk łej szczo teczki
do zę bów  ze szczo teczką elek tryczną. Pac jen tom
pa lą cym, któ rym za łoż ono li cówki  z hy bry do wej
ży wicy kom po zy to wej do ra dzamy uż ywa nie elek -
trycz nej szczo teczki  do zę bów,  która zmniej sza 
nie bez pie czeń stwo wy stą pie nia prze bar wień._

Opra co wa nie tek stu  –  lek.  stom. François Gros setti. 
Au tor  składa po dzię ko wa nia:  lek.  stom. Nat ha lie Cail lault
(Lyon, Fran cja),  lek.  stom.  Bruno  Guez (Pa ryż, Fran cja)  
i  lek.  stom. Eve lyne Jacqu e myns ( Gent, Bel gia)  za po moc 
w re da go wa niu ar ty kułu. 
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