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Η αποκατάσταση ολικά ή μερικά νωδής γνάθου με ακίνητη προσθετική αποτελεί πλέον συνήθη απαίτηση των ασθενών 

με αρνητικά συναισθήματα ως προς τις οδοντοστοιχίες ακόμη και εάν αυτές στηρίζονται σε εμφυτεύματα. Το παρόν 

κλινικό περιστατικό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων της ακίνητης 

προσθετικής της άνω γνάθου έγινε σε εξαιρετικά ατροφική γνάθο. 

 
Αρχική εικόνα 

 

Η αποκατάσταση της μερικά νωδής κάτω γνάθου έγινε με ακίνητη προσθετική επί εμφυτευμάτων στις θέσεις των             

#34, #35 και  #43, #44. 

  

 

Η θεραπεία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Το άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα ικανοποίησε πλήρως τις απαιτήσεις της 

ασθενούς. Η ατροφικότητα των γνάθων στην οδοντιατρική του σήμερα δεν θα πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

αντιμετώπισης του περιστατικού με τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει ο οδοντίατρος όπως η 

αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης, τα στενής διαμέτρου εμφυτεύματα και η δυνατότητα κατασκευής εξατομικευμένου 

χειρουργικού νάρθηκα με βάση τον ακτινογραφικό έλεγχο, μπορούν να του εξασφαλίσουν την επιτυχία και του πιο δύσκολου 

φαινομενικά περιστατικού. 

 

Χρησιμοποιήθηκαν έξι εμφυτεύματα στην ολικά νωδή άνω γνάθο στις θέσεις των #15, #13#, #12, #21, #23, #25 με τη 

χρήση εξατομικευμένου νάρθηκα καθοδηγούμενης  χειρουργικής τοποθέτησης.  Ο νάρθηκας κατασκευάστηκε μετά από 

ακτινογραφική εξέταση με αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης. 
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