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ICX-ACTIVE-MASTER
Implant do wszystkich jakości kości
System implantologiczny ICX to obok cyfrowego planowania zabiegów 
i  nawigowanych szablonów chirurgicznych także kompleksowa oferta 
implantów do różnych wskazań klinicznych. Jednym  z nich jest implant ICX-
ACTIVE MASTER, gwarantujący dużą elastyczność w zakresie implantacji i 
możliwości odbudowy protetycznej. Dzięki swojej konstrukcji implant ten jest 
przeznaczony w szczególności do implantacji natychmiastowej, odbudowy 
funkcji oraz do leczenia pacjentów z jakościowo i ilościowo zmniejszonym 
stanem kości. Niniejszy raport retrospektywnie ocenia wyniki implantacji 
140 implantów ICX-ACTIVE MASTER stosowanych w leczeniu pacjentów 
z bezzębną lub częściowo bezzębną szczęką górną i dolną.

Leczenie pacjentów bezzębnych lub częściowo bezzęb-
nych implantami śródkostnymi jest obecnie integralną 
częścią szeregu praktyk dentystycznych. Implant ICX-
-Active Master to połączenie doskonałej pod względem 
właściwości powierzchni, niezawodnego gniazda sze-
ściokątnego implantów ICX z nową konstrukcją gwintu.

ICX-Active Master wyróżnia się gwintem kompresyj-
nym, samogwintującym w obszarze wierzchołka oraz 
stożkowym korpusem implantu. Gwint kompresyjny 
prowadzi do znacznej poprawy pierwotnej stabilności, 
a implant może być zastosowany we wszystkich jako-
ściach kości, w świeżych gniazdach poekstrakcyjnych 
i w zregenerowanym wyrostku zębodołowym szczęk 
z  użyciem szablonu lub z zastosowaniem konwencjo-
nalnych procedur chirurgicznych i różnych protokołów 
obciążania. 

MATERIAŁ I METODA

Między styczniem 2018 r., a majem 2019 r. w prywat-
nej klinice autora zastosowano łącznie 140 implantów 
ICX-Active Master do leczenia 76 pacjentów z bez-
zębnymi lub częściowo bezzębnymi szczękami górny-
mi i dolnymi. Pacjenci byli kontrolowani regularnie, co 
sześć do dwunastu miesięcy z maksymalnym okresem 
obserwacji 16 miesięcy (Rys. 1).

Implanty ICX-Active Master zastosowane w niniejszej 
analizie retrospektywnej miały średnice 3,75 mm,  
4,1 mm i 4,8 mm oraz długości 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
i 15 mm.

Implantacje wykonywano w sposób konwencjonalny 
lub za pomocą szablonu chirurgicznego ICX-Magellan, 
zgodnie z podanym protokołem. Równocześnie z im-
plantacją w razie potrzeby wykonywano zabiegi podno-
szenia dna zatoki szczękowej i augmentacji kości.

Rysunek 1:
Liczba wstawionych implantów ICX-Active 
Master i ich czas in situ (w miesiącach).
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Rysunek 2: 
Wprowadzenie implantu ICX-Active Master do dolnej żuchwy  za 
pomocą szablonu chirurgicznego ICX-Magellan.

Rysunek 3: 
Liczba wstawionych implantów ICX- Active Master  
w górnej i dolnej szczęce z podziałem na jakości kości (D1-D4).

Na ogół faza gojenia przebiegała metodą transgingival 
używając śrub gojących lub metodą zamkniętą, przy 
użyciu re-transplantatów dziąsła ze śrubą zamykającą. 
Pacjentów zaopatrzono w elementy protetyczne (poje-
dyncze korony zębów, mosty, belki lub prace przykrę-
cane na łącznikach ICX-Multi-Unit) z portfolio produ-
centa.

U 96 procent pacjentów w trakcie implantacji z użyciem 
ICX-Active Master zastosowano szablony chirurgiczne 
ICX-Magellan (Rys. 2).

Trzy implanty umieszczono w nowych gniazdach eks-
trakcyjnych w połączeniu z materiałem kościozastęp-
czym. Łącznie we wszystkich klasach kości (od D1 do 
D4), zastosowano 73 implanty w górnej szczęce oraz 67 
implantów w szczęce dolnej (Rys.  3), przy czym pięciu 
pacjentów zaimplantowano w szczęce górnej i żuchwie.

Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej wykonano 
u sześciu pacjentów (wewnętrzne podniesienie dna 
zatoki: dwóch pacjentów, zewnętrzne podniesienie 
dna zatoki: czterech pacjentów). U dwóch pacjentów 
wykonano rozszczepienie wyrostka w celu przygoto-
wania łoża implantu. Okres gojenia wynosił do sześciu 
miesięcy: 69 implantów z gojeniem zamkniętym i 65 
implantów z gojeniem transgingival. Sześć implantów 
(u jednego pacjenta) natychmiast obciążono za pomocą 
długoterminowego uzupełnienia tymczasowego.

WYNIK

Podczas fazy gojenia wydzieliły się dwa implanty. Tym 
samym, w badanym okresie wskaźnik żywotności im-
plantu wyniósł 98,6%. Analiza dwóch utraconych im-
plantów wykazała: w jednym przypadku wskazuje się, że 
najbardziej prawdopodobną przyczyną była zbyt mała 
pierwotna stabilności w augmentowanej kości.

W drugim przypadku najprawdopodobniej doszło do 
przeniesienia zapalenia od sąsiedniego korzenia zęba na 
wprowadzony  implant i materiał do augmentacji. Wszyst-
kie inne implanty osiągnęły wysoką stabilność pierwotną, 
nawet przy słabej jakości kości. Wszyscy pacjenci leczeni 
protetycznie są bardzo zadowoleni ze swojej rehabilitacji.
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PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza przypadków z zastosowaniem 
ICX-Active Master pozwoliła zapoznać się z nowymi 
cechami implantu z oferty ICX. Przypadki objęte ob-
serwacją były wszczepiane w kości po regeneracji. Po 
tak wykonanej implantacji 140 implantów ICX-Active 
Master, 98,6% implantów zachowało żywotność bez 
znaczących komplikacji.

Można zatem stwierdzić, że rehabilitacja częściowo 
bezzębnej lub bezzębnej szczęki górnej lub dolnej 
z wykorzystaniem implantów ICX-Active Master wraz 
z szablonem chirurgicznym ICX-Magellan, stanowi od-
powiednią i przewidywalną opcję leczenia we wszyst-
kich gęstościach kości.

Ze względu na pozytywne doświadczenia wykorzysta-
nia w praktyce systemu implantologicznego ICX, prze-
prowadzanych jest obecnie coraz więcej natychmiasto-
wych zabiegów implantacji.


