
Suunnittelu ja 
ohjausproteesin käyttö 

implantologiassa 

Implanttikantoinen protetiikka on 
yleistynyt puuttuvien yksittäisten 
hampaiden ja hammasryhmien 
korvaamisessa. Samalla hoidon 
tekniset ja etenkin esteettiset 
laatuvaatimukset ovat kasvaneet. 
Onnistuneen hoidon kriteerinä on 
implantin lujan osteointegraation 
lisäksi esteettisesti, foneettisesti 
ja mekaanisesti hyvin toimiva 
proteesi. 

Hoidon onnistuminen kaikilta 
osiltaan edellyttää implantin 
optimaalista sijaintia alveolihar-
janteessa. Hyvän lopputuloksen 
kulmakivenä on siten perusteel
linen protetiikasta lähtevä suun
nittelu; ensin on tiedettävä tule
vien proteesihampaiden oikea 
muoto, koko ja sijainti käytettä
vissä olevan alveoliharjanteen 
suhteen. 

Tämä suhde selviää käyttämällä 
panoraama- ja poikittaistomo-
grafiassa röntgenvarjon antavaa 
proteesimallia, jota käytetään 
myös ohjausproteesina implant
tien asettamisen yhteydessä 
varmistamaan implanttien oikea 
asemointi alveoliharjanteessa. 

Kuva 1 (a) Kipsimallit purennassa, menetettyjen hampaiden 11-22 
alueella vain väihäistä vertikaalia kudosmenetystä. 

Kuva 1 (b) Proteesihampaat aseteltuina purentaan. 

Implanttipotilaan tutkiminen -
suunnittelun ongelmat 

Implant t ihoidon suunni t te lu on 
perinteisesti perustunut kliiniseen, 
radiologiseen ja kirurgiseen tut
kimukseen. Ensimmäisessä vai
heessa proteetikon tehtävänä on 
tutkia mahdollisen jäännösham-
paiston kunto ja purennan toiminta, 
alveoliharjanteiden muoto, lima
kalvot ja pehmytkudokset. Lisäksi 

selvitetään potilaan tarpeet ja toiveet 
tulevien proteesien toiminnan ja 
ulkonäön kannalta. Runsas alkoholin 
käyttö, tupakointi ja hoitamaton 
parodont i i t t i ovat r isk i tek i jö i tä 
hoidolle (1). Potilaan epärealistiset 
odotukset hoidon keston ja loppu
tuloksen osalta on syytä oikaista 
ennen hoitoon ryhtymistä. Radio
logisessa tutkimuksessa selvitetään 
yleensä panoraama- ja poikit-
taistomografian avulla käytettävissä 

olevan luun laatu, määrä ja alveoli
harjanteen muoto. Perinteisesti 
lopul l isen implant t i le ikkauksen 
suunnittelun on suorittanut kirurgi 
yhdistämällä saadut tiedot ja toteut
tamal la implant t ien asetuksen 
parhaimmaksi katsomallaan tavalla 
- liian usein kuitenkin implanttien 
sijoittelu on johtanut vaikeuksiin 
protetiikan toteuttamisessa. 

Tavanomaisen kliinisen tutkimuksen 
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Kuva 1 (c) Okklusaasisuuntasta katsottuna nähdään voimakas 
horisontaalinen harjanteen resorptio. 
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Kuva 1 (d) Purentaan asetellut hampaat sijaitsevat selvästi 
alveoliharjannettalabiaalisempana. 

ja röntgenkuvien perusteella kirurgin 
on yleensä mahdotonta, varsinkin 
hampaattomassa yläleuassa, aset
taa implantti alveoliluuhun oikeaan 
syvyyteen ja sellaiseen asemaan 
mesio-distaalisesti sekä palato-
labiaalisesti, että se olisi täsmälleen 
oikeassa kohdassa tulevaan pro-
teesihampaaseen nähden. Mikäli 
korvataan vain yksi puuttuva ylä
leuan e tuhammas on teh tävä 
helpompi, koska vierushampaita 

voidaan käyttää suuntauksen apuna, 
kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että 
kirurgi tuntee käytettävän proteet-
tisen tekniikan rajoitukset ja 
mahdoll isuudet. Jos näissä ns. 
"helpoissakin tapauksissa" implantin 
asema osoittautuu proteetikon ja 
teknikon kannalta ongelmalliseksi, 
ei suunnitteluun ole paneuduttu 
riittävästi. 

Vaikeudet implanttiprotetiikan tekni

sessä toteutuksessa olisivat suurim
maksi osaksi eliminoitavissa, jos 
suunnittelu tapahtuisi analyytt i
semmin proteet ikon, kirurgin, 
radiologin ja hammastekn ikon 
kesken. Hyvä suunnittelu ja sen 
perusteella tapahtuva hoidon sujuva 
toteutus on mahdollista vain, jos 
hoidon päämäärät sekä osapuolten 
tekniset mahdollisuudet ja rajoi
tukset, proteettiset komponentit 
mukaanlukien, ovat kaikille selvät. 

Rationaalinen kliinis-
radiologinen suunnittelu 

Suunnit telu alkaa proteett isten 
hampaiden koevahauksella kipsi
mallille siten, että niiden muoto ja 
koko vastaavat täsmällisesti tulevia 
hampaita ulkonäön ja toiminnan 
puolesta. Jos sekä luuta että 
pehmytkudosta on menetetty al-
veoliharjanteelta trauman tai resorp-
tion vuoksi, korvataan menetetty 
kudospaksuus ientä simuloivalla 
vahalla. Jo tässä vaiheessa nähdään 
voidaanko implantoinnin esteettiset 
vaatimuksettoteuttaa, esim. korkean 
huulilinjan takia. Jos estetiikan osalta 
joudutaan tinkimään, on potilasta 
informoitava tulevista ongelmista. 
Seuraavaksi hammasteknikko ko
pioi vahauksen läpinäkyvällä akryy
lillä ja lisää hampaisiin liittyvän 
retentiotuen (kuvat 1a-d). Suun-
nitteluproteesina voidaan käyttää 
myös potilaan omaa purennassa 
hyvin toimivaa irtoproteesia. 

Panoraama- ja poikkileikekuvauk-
sen ajaksi suunnitelluissa implan-
to in t ikohdissa olevat proteesi -
hampaat ympäröidään kapealla (2-
3 mm) lyijynauhalla siten, että nauha 
kulkee keskellä hammasta kruunun 
kärjestä proteesin pohjaan ympä
röiden koko hampaan (kuva 2a). 
Kuvaukset suoritetaan proteesi 
suussa etuhampaat kärjittäin pur
tuina panoraamakuvassa ja taka
hampaat yhteen purtuina poikittais-
tomografiakuvauksessa. Panoraa
makuvasta nähdään hampaan 
keskilinja mesio-distaalisuunnassa 
ja poikkileikekuvasta kruunun ja sen 
kohdalla olevan alveoliharjanteen 
poikkileikemuoto, kruunu-luusuhde 
sekä paikallisen limakalvon paksuus 
(kuvat 2b-c). Proteesihampaasen 
voidaan tehdä myös koeporaus 
vastaamaan arvioitua implantin 
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suuntaa. Jättämällä poran terä 
hampaaseen kuvauksen ajaksi 
voidaan varmistua implantointi-
suunnastaja -edellytyksistä. 

Poikkileikekuvauksia voidaan pitää 
välttämättöminä suurimmassa osas
sa tapauksia, koska luupuutoksia, 
esim. voimakasta alveoliharjanteen 
toveruutta, voi esiintyä silloinkin, kun 
kliinisen alveoliharjanteen muoto 
näyttäisi mahdollistavan implan-
taation. Pehmytkudosten paksuuden 
mittaaminen sondeeraamalla antaa 
silmämääräistä arviointia tarkem
man kuvan alveoliharjanteesta, 
mutta vasta poikittaistomografialla 
limakalvon paksuus ja luun muoto 
voidaan selvitettää tarkasti implantin 
arvioituun asetussuuntaan nähden. 
(2). 

Röntgenkuvauksen jälkeen kirurgin 
ja proteetikon olisi hyvä yhdessä 
perehtyä kuvien antamaan infor
maatioon ja keskustella hammas
teknikon kanssa suunni te lman 
toteuttamiseen mahdollisesti liiit-
tyvistä ongelmista. On pohdittava 
uudelleen onko implanttien sijoittelu 
a iemmin suuni te l tu ih in koht i in 
mahdollista luun laadun ja alve
oliharjanteen muodon kannalta. 
Suunnittelu tapahtuu valittavan 
implant t imenete lmän mukaista 
kalvosabluunaa käyttäen. Sabluu
nan avulla pyritään löytämään luun 
suhteen oikean pituinen ja halkai
si jal taan sopiva implant t i . Jos 
käytettävissä on sabluuna, jossa 
implantteihin on liitetty erilaisia ja 
erimittaisia abutmentteja, saadaan 
pelkän ruuvisabluunan käyttöä 
tarkempi käsi tys ruuvin suun
taamisesta sekä tieto lopulta 
käytettävän abutmentin mallista 
(kuva 3). Kuvassa 4 on esitetty 
er i la is ia imp lan t t i -abu tment t i -
sabluunoja. 

Jos alveoliharjanne on kapea ja 
implantin suuntauksessa ei ole 
valinnanvaraa, saatetaan jatkossa 
joutua käyttämään kulma-abut-
menttia. Erityisesti silloin on imp-
lantti-abutmenttisabluunasta hyötyä, 
koska kulma-abutmenttia käytet
täessä implantti on osattava upottaa 
normaalia syvemmälle riittävän tilan 
luomiseksi kruunun labiaalipinnan 
muotoiluun. 

Kuva 2 (b) 

Kuva 2 (a) Proteesiham-
paat ympäröity kapealla 
lyijynauhalla. 
(b) Panoraamakuvassa 
lyijynauhat kuvautuvat 
hampaiden keskiviivaan. 
(c) Poikittaisessa leike-
kuvassa nähdään pro-
teesihampaan 21 suhde 
voimakkaasti resorboi-
tuneeseen kristaan. Es
teettisesti ja toiminnal
lisesti moitteettoman sillan 
valmistaminen ei ole mah
dollista ilman harjanteen 
vahvistamista luusiirteellä. 

Kuva 2 (c) 
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Kuva 3 Käyttämällä röntgensuunnittelussa 
abutmentilla varustettua implanttisabluunaa 
voidaan arvioida tarkemmin implantin 
suuntaus, upotussyvyys ja käytettävän 
abutmentin korkeus. 

Kuva 4 Kalvosabluuna erilaisista implantti- ja abutmentti-
yhdistelmistä. 

A B C 

Kuva 5 (a) Implantti on sijoitettu optimaalisesti luun suhteen mutta 
aivan liian syvälle hampaan kruunun suhteen. 
(b) Pienen luupuutoksen korvaaminen luusiirteellä ja 
kudosmuodostusta ohjaavalla kalvolla mahdollistaa implantin 
asettamisen ideaaliin asemaan kruunun kannalta. 
(c) Suurempi, implantin stabiliteettiin vaikuttava luupuutos 
korvataan alaleuan etualueelta tai lantioluun harjanteelta otettavalla 
luusiirteellä. Implantointi voidaan suorittaa 4-6 kuukautta 
luusiirreleikkauksesta. 

Sabluunasuunnittelulla poikkileike-
kuvien yhteydessä voidaan arvioida 
jo ennen leikkausta mahdollisten 
kudosmuodostusta ohjaavien kal-
vojenja/tai luusiirteiden käytön tarve 
ja informoida pot i lasta näistä. 
Alveoliharjanteen rekonstruktio voi 
osoittautua välttämättömäksi niis
säkin tilanteissa, joissa käytettävissä 
olevan luun määrä olisi riittävä 
hyvälle osteointegraatiolle, mutta 
luun ja hampaan kruunun suhde on 
ongelmallinen rakenteen toimivuu
den ja ulkonäön kannalta, (kuvat 
5a-c). 

Ohjausproteesille asetettavia 
vaatimuksia 

Ohjausproteesin eli "splintin" täytyy 
sopia purentaan, jotta oikea puren-
tasuhde saadaan näkyviin myös 
röntgenkuvissa. Splintin pitää olla 
r i i t tävän jäykkä vääntymien ja 
porauksen suunnanmuutoksien 
estämiseksi leikkauksen aikana. 

Röntgenkuvauksen jälkeen splintistä 
poistetaan mahdollinen labiaalilevy, 

jot ta le ikkausalueel le saadaan 
parempi näkyvyys ja riittävä vesi-
jäähdytys. Splintillä tulee olla hyvä 
retentio, jotta se on helppo pitää 
paikallaan toimenpiteen aikana. 
Porausaukot suunnitellaan röntgen
tutkimuksen perusteella luun ja 
kruunujen suhteen suotuisasti. 

Siltaimplantoinneissa splintissä voi 
olla porausreiät (/E noin 2-3 mm) tai 
yhtenäinen ura (kuvat 6a-c). Taka-
alueen silloissa, joissa purenta-
voimat ovat etualueeseen verrattuna 
moninkertaiset, suositellaan imp
lanttien trigonaalisuuntausta, koska 
implanttien trigonaaliasettelulla on 
todettu saatavan kolmen yksikön 
siltarakenteille n. 50 % enemmän 
kestävyyttä kuin paralleelisuun-
tauksella (3). 

T r i g o n a a l i s u u n t a u k s e n 
toteuttaminen onnistuu parhaiten 
ohjausproteesin avulla. Reikien 
asettelusta ja suuntauksesta on 
hammaslääkärin annettava selkeät 
ohjeet laboratoriolle ellei hän tee niitä 
itse. 

Ohjausproteesin käytön etuja 

Ylä leuan k i in teässä implant t i -
protetiikassa röntgenologisen ja 
kirurgisen ohjausproteesin käyttöön 
aina suositeltavaa. Samoin ohjaus
proteesin käytöstä on hyötyä osittain 
hampaat toman a la leuan taka-
aluei l la, missä vert ikaal isen ja 
horisontaalisen resorption aiheut
tama kapea ja liguaalisesti kallistunut 
alveoliharjanne voi aiheuttaa imp
lantin suuntausongelmia (kuvat 7a-
c). Osittain hampaattomissa ylä- ja 
alaleuoissa ohjausproteesin reten-
toituminen omiin hampaisiin (kuvat 
6a,b) sekä hampaattomassa ylä-
leuassa laajan suulakilevyn (kuva 
6c) antama tuki helpottaa ohjaus
proteesin käyt töä le ikkauksen 
yhteydessä. 

Kirurgisen splintin käyttö täysin 
hampaattomassa alaleuassa on 
teknisest i hankalaa puut tuvan 
retention vuoksi. Niinpä alaleuan 
implantt ikantoissa peit toprotee-
seissa oikea implantointisuunta 
varmistetaan ainoastaan käyttä-
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Kuva 6 (a) Ohjausproteesina voidaan käyttää myös potilaan omaa proteesia, 
johon on porattu implantointireiät. 

mällä ly i jynauhoin varuste t tua 
ohjausproteesia röntgenkuvauk
sissa. Kirurgisen splintin käyttö ei 
ole myöskään aina välttämätöntä 
yksittäisimplantoinneissa käytet
täessä sementoitavaa implantti-
kruunua, sillä sementointi sallii 
implantin pienet "virhesuuntaukset". 

Abutmentin valinta 

Erityisesti etualueilla, missä esteet
tiset vaatimukset ovat korkeat, 
riittävä pehmytkudosten paranemis-
aika ennen lopul l isen kruunun 
valmistusta on työn onnistumisen 
kannalta ratkaisevaa. Lopullinen 
abutmentti voidaan valita luotet
tavasti vasta useita viikkoja para-
nemisabutmentin liittämisen jälkeen, 
jos käytetään kaksivaiheista implan-
tointitekniikkaa (4). 

Pehmytkudos ten paranemisen 
aikana ennen lopullisen abutmentin 
valintaa ja proteettisen työn aloitusta 
voidaan ientä muotoilla koronaa-
lisesti levenevillä paranemisabut-
menteilla tai väliaikaisilla kruunuilla. 
Pehmytkudosten parannuttua lopul
linen abutmentti voidaan kytkeä 
ennen jäljennöstä, jos implantin 
asema naapurihampaisiin ja puren
taan nähden vo idaan arvio ida 
luotettavasti. Parhaaseen loppu
tulokseen päästään yleensä valit
semalla lopullinen abutmentti vasta 
implantin asemointi jäl jennöksen 
perusteella. 

Suoraan fikstuurasta otettu jäljennös 
mahdollistaa kruunun muotoilun 
riittävän syvältä, abutmentin mah
dollisen hionnan laboratoriossa, eri 
abutmenttityyppien vertailun tähän 
soveltuvien analogien avulla ja 
okklusaal isen ti lan tarkastelun. 
Abutmentin valinta on usein syytä 
tehdä yhdessä hammasteknikon 
kanssa riittävän valu- ja posliinitilan 
varmistamiseksi. 

Esteet t isest i vaat iv i l la aluei l la 
abutmentin ja kruunun sauma tulisi 
sijoittaa ainakin kaksi millimetriä 
ienreunan alapuolelle, usein vieläkin 
syvemmälle, jotta hampaan kruunu 
ja ienreuna voitaisi in muotoil la 

Kuva 6 (c) Hampaattoman yläleuan proteesin kopio, johon on jyrsitty ura luonnollisen näköisiksi. Toisaalta 
implanttiporauksia varten. Ura sallii pienet mesiodistaaliset poikkeamat syvälle upottaminen tuo ongelmia 
poraussuunnassa, jos alveoliharjanteen anatomia niin vaatii. Huomaa laaja kruunua sementoitaessa. 
suulakilevy! 

Kuva 6 (b) Ohjausproteesissa reiät sivualueen sillalle jayksittäisimplantille. 
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Kuva 7 (a) Vapaapäätteinen alaleuan 
ohjausproteesi varustettuna lyijy-
nauhoilla. 

Kuva 7(bja c) Poikkileikekuvat alaleuan 
molemmilta puolilta. Kuvista nähdään 
alveoliharjanteen muoto, proteesi-
hampaan sijainti suhteessa alveoli-
harjänteeseen, limakalvopaksuus ja 
mandibulaarikana van sijainti. 

Kuva 7 (b) 

Lopuksi 

Hammasimplantti on toiminnaltaan 
luotettava ja esteettinen vaihtoehto 
puuttuvien hampaiden korvaami
seksi, jos hoidon suunnitteluun 
paneudutaan huolellisesti. 

Parhaaseen lopputulokseen pääs
tään, jos hoidon suunnit teluun 
osallistuvat suukirurgi, proteetikko 
ja hammasteknikko. Oikein suun
nitel lun ohjausproteesin käyttö 
röntgenkuvauksen ja implanttien 
asetusleikkauksen yhteydessä sekä 
käytettävän implanttimenetelmän 
mahdollisuuksien ja rajoituksien ym
märtäminen ovat ensisijaisen tär
keitä hoidon onnistumisen kannalta. 

Kuva 7 (c) 

Lähdeluettelo: 

1. Gorman L, Lambert P, Morris H, Ochi S, VVinkler S. The effect of smoking on 
implant survival at second-stage surgery: DIRCG Interim Report No. 5. Dental 
Implant Clinical Research Group. Implant Dent 1994; 3:165-168. 

2. Tammisalo E, Hallikainen D, Kanerva H, Tammisalo T. Comprehensive oral 
X-ray diagnosis: Scanora® multimodal radiography. A preliminary description. 
Dentomaxillofac Radioi 1992;21:9-14. 

3. Rangert B, Sullivan R. The transition from f ull arch to posterior part restorations. 
Nobelpharma News 1995; 9: 6-7. 

4. Öhrnell L-O, Palmquist J, Bränemark P-l. Single tooth replacement. Kirjassa: 
VVorthington P, Bränemark P (toim.) Advanced osseointegration surgery. 
Applications in the maxillofacial region. 1. painos, Quitessence Pubi Co, 
Chicago 1992; 211-232. 

5. Parel SM. Abutment placement. Kirjassa: The smiline system TM. Toim: 
Parel SM. 1. painos. Taylor Publishing Company, Dallas, USA 1991; 63-68. 

9 


