
X.  STRESZCZENIE PRACY 

     10.1   Wprowadzenie 

Poniższa praca, jest pracą wdrożeniową, nieznanego i nowego sposobu leczenia 

bezzębia w Polsce wprowadzonego, przez autora i jego firmę Biolux pod nazwą 

„Komfortowa Proteza” (KP) w 2008 roku. Był to paradygmat w odbudowie funkcji żucia, 

szczególnie w przypadkach zaawansowanej atrofii wyrostków przy bezzębiu. W pracy 

omówiono kompleksową autorską metodę i innowacyjny overdenture system KP z 

perspektywy 14 lat doświadczeń. Przeanalizowane zostały również jego najważniejsze 

wybrane biomechaniczne aspekty.  Doświadczenia z systemem bazują na historii 

praktyk klinicznych, biznesowych i badawczo-rozwojowych. Ukazało się 5 autorskich 

publikacji dokumentujących metodę, system i wieloletnie doświadczenia kliniczne 

[23,24,25,33,35]. 

         Problem bezzębia powstał wraz z rozwojem cywilizacji w ostatnich 300 latach. 

Wcześniej ludzie nie dożywali takiego wieku, aby zdążyć utracić wszystkie zęby. W 

odnalezionych czaszkach widać było pozostałości prawie całego uzębienia. Pierwsze 

zachowane protezy wykonane były z kości słoniowej i dopiero późniejsze miały płyty w 

protezie górnej wykonane najczęściej ze złota. Główną ich rolą, była odbudowa funkcji 

mowy i estetyki. Prawdopodobnie nie były zbyt funkcjonalne i w pełni nie spełniały 

swojego zadania, a także nie zabezpieczały komfortu ich użytkownika. Pomimo 

znacznego postępu w zrozumieniu zasad funkcjonalności protez, nadal występuje 

problem z odbudowaniem stabilnej funkcji żucia. Wraz z resorpcją kości wyrostków 

zębodołowych, zaczyna występować problem z nadmierną ruchomością protez, co 

zaburza egzystencjonalne potrzeby pacjentów i nie pozwala im na bezproblemowe 

funkcjonowanie.  

         W pracy pokazano i omówiono wybrane trudne przypadki kliniczne pacjentów, 

wykonane metodą KP przez różnych implantologów. Wprowadzenie nowego sposobu 

leczenia systemem KP pozwoliło na wykonanie kilkuset zabiegów u potrzebujących 

pacjentów odmieniając im kompletnie życie na lepsze. 

    

  



  10.2   Cel pracy 

     Celem pracy był: 

1.  Opis metody i systemu KP wdrożonego przez autora na polski rynek produktów  

     medycznych, do odbudowy stabilnej funkcji żucia w bezzębiu z autorskimi  

     rozwiązaniami 

2.  Biomechaniczna analiza wybranych aspektów systemu KP. 

Obydwa cele zostały w pracy pozytywnie zrealizowane. 

 

    10.2.1   Materiał i metoda 

W pracy opisano autorską metodę wdrożenia systemu KP oraz przeprowadzono 

biomechaniczną analizę wybranych aspektów tegoż systemu. Według norm 

amerykańskiego stowarzyszenia dentystów (ADA) i protetyków (ACP), które 

opublikowało, bazując na naukowej ewidencji, zasady postępowania i dbania o protezy 

całkowite, pacjent z protezami raz w roku powinien mieć wizytę kontrolną u 

prowadzącego lekarza [15].  Podczas tej wizyty należy ocenić stan protez, ich funkcję 

oraz stan błony śluzowej, aby zapobiec zmianom prowadzącym do stanu zapalnego 

tkanek i wprowadzić wcześniejsze leczenie profilaktyczne.  Ocenie również podlegają 

zaniki wyrostka i wydolność funkcji żucia, przez dopasowanie protez, na często zanikłej 

bazie kostnej. 

Poglądowo przedstawiono krótkie historyczne spojrzenie na rozwój implantologii, 

szczególnie implantów jedno i dwu fazowych. Przytoczono ważne publikacje i ich 

doniesienia o skuteczności różnego rodzaju wszczepów na przestrzeni lat. Od 

mechanicznych rozwiązań w postaci kształtu, wielkości i struktury implantów, poprzez 

wiedzę na poziomie biologicznym w relacji komórkowej, z powstaniem jedynych 

bioaktywnych implantów Bio-Lok. Polski rozwój implantologii nastąpił po 2000 roku. 

Implanty stały się dobrem luksusowym, ponieważ niewielu stomatologów posiadało 

wiedzę i umiejętności stosowania ich w swoich praktykach. Początkowe zabiegi 

implantologiczne były więc bardzo drogie i trudno dostępne. 

Rozwój systemów overdenture, podpartych na implantach, rozpoczął się od 

wykonywania belek na dwóch filarach w żuchwie i zaczepów w protezach.  



Każda zmiana lub modyfikacja protezy, wymagała dostosowania indywidualnych 

zaczepów do stabilnego ufiksowania protezy na belce. Schematy i przykłady kliniczne 

zostały zilustrowane w pracy. Koszt takiej usługi wielokrotnie przekraczał roczne pobory 

przy średniej pensji krajowej, a dla populacji emerytów był poza ich zasięgiem. Pomimo 

wysokiej ceny i długiego okresu oczekiwania na końcowy rezultat, była to solidnie 

odbudowana funkcja żucia i jeden z niewielu dostępnych sposobów leczenia w trudnych 

przypadkach klinicznych. 

       Następnym etapem w rozwoju były systemy odbudowy na 2 klasycznych 

dwufazowych implantach typu matryca – patryca. Firmy implantologiczne zaczęły 

dostarczać gotowe komponenty do zamocowania w protezach, tzw. matryce, które 

miały wewnątrz silikonowe o-ringi do mocowania protezy na okrągłej główce implantu. 

Cena uzyskania tego typu podparcia protezy spadła o prawie połowę, jakkolwiek nadal 

stanowiła bardzo wysoki koszt i mały procent potrzebujących pacjentów mógł sobie na 

nie pozwolić. Tego typu rozwiązanie sprawdzało się przez pierwsze 2-3 lata. Potem 

zaczynały się problemy z wycieraniem kulek implantów (łączniki były wykonywane z 

miękkiego tytanu), przetarciem silikonowych o-ringów, zanikami kości wokół implantów i 

odsłanianiem się części protetycznej, która stawała się coraz wyższa. Utrata implantu 

była dramatem, bo nie dawało się już podeprzeć protezy na jednym implancie. Pacjenci 

narzekali też na ruchomość protezy dolnej w tylnej jej części i podchodzenie pokarmów 

pod protezę. Dwa implanty wyznaczały linię, która była osią obrotu i zawiasem przy 

nadmiernej ruchomości protezy. Ponieważ stosowane były implanty klasyczne to w 

atroficznych wyrostkach nie było wystarczającej ilości kości, w której można było 

zmieścić najmniejsze platformy. 

Taki był stan rozwoju systemów overdenture, gdy autor i jego firma Biolux wprowadzała 

do Polski system KP w 2008 roku. 

Nowy system KP dramatycznie obniżył koszt całego leczenia. Spowodował, że 

największe oczekiwanie pacjenta, żeby nie trzeba było długo czekać (ok. 6 miesięcy) 

nie są już problemem.  System znalazł się w zasięgu cenowym i spełnia ważne 

potrzeby pacjentów. Powstała w Polsce nowa marka pod nazwą KP, nigdzie indziej na 

świecie niestosowana.  

 

Wyzwaniem było uzyskanie przez lekarzy umiejętności wykonania zabiegu i 

wdrożenia systemu do codziennej praktyki lekarskiej.  



W części pracy wdrożeniowej omówiono stworzoną logistykę postępowania. 

Oferowany przez autora system szkoleń, połączony z instruktażem klinicznym, podczas 

wykonywania zabiegu, otworzył nowe możliwości. Lekarze i personel dopiero po 

samodzielnym wykonaniu zabiegu we własnym gabinecie, zobaczyli zalety KP i 

zadowolonych pacjentów, którym odmienili życie na lepsze.  Opracowana i ciągle 

uzupełniana dokumentacja systemu KP w postaci filmów instruktażowych, dokumentów 

i publikacji, tzw. e-learning jest dostępna obecnie na 16gb pamięci flash. 

Filozofia sukcesu oparta została na logicznych etapach z autorskimi rozwiązaniami. 

Zostało dokładnie omówionych 5 etapów. Usystematyzowane są one w logiczną całość. 

Ten proces składa się z:  

 Pierwszy etap to system szkoleń, pomocy i marketingu 

 Drugi etap to system klinicznej oceny i wyboru potencjalnego pacjenta 

 Trzeci etap to system komunikacji z pacjentem przed zabiegiem 

 Czwarty etap to zabieg kliniczny  

 Piąty etap to system wizyt kontrolnych.  

Od podstaw, na wzór amerykański, stworzona została autorska dokumentacja, na którą 

składa się 6 powszechnie stosowanych dokumentów omówionych w pracy.  

Omawiany system wyróżnia się od pozostałych, innowacyjnym połączeniem 

pomiędzy implantami a protezą, jakim jest silikon kondensujący się w ustach pacjenta, o 

nazwie towarowej TL. W pracy zdefiniowano jego cechy i zalety. Szczególnie jak 

wpływa on na stabilizację protezy na czterech połączonych razem implantach, komfort 

użytkowania  oraz jak można go stosować i wykorzystywać z innymi implantami oraz 

wkładami we własnych zębach, jako filarami w systemach hybrydowych.  

W części badawczej pracy omówiono wykonane badania i analizę MO ręcznych 

kluczyków stosowanych podczas zabiegu implantacji. Przeprowadzono dokładną 

analizę retencji silikonu TL. Stworzono cały model badawczy do przeprowadzenia 

testów wytrzymałościowych. Zbadano siły rozciągające, będące w bezpośredniej 

korelacji do retencyjności silikonu TL.  

Użyto do tego nowych prototypowych kształtów główek implantów zaprojektowanych 

przez autora. Następnie w profesjonalnym laboratorium wykonano badania na 

skalibrowanym urządzeniu do tego stosowanym pod nazwą Instron.   



Były to badania porównawcze. Wyniki z wykresami zmiany siły rozciągającej z 

przemieszczeniem, udokumentowano dla trzech diametralnie różnych główek 

prototypów. Wyprodukowane one zostały z tytanu V klasy, tak jak materiał stosowany w 

produkcji implantów Atlas w Szwecji. Rożnica pomiędzy uzyskaną maksymalną 

wartością siły rozciągającej, a średnią wynosiła 0,98N, natomiast różnica pomiędzy 

średnią wartością siły rozciągającej, a minimalną wartością wynosiła - 0,75N. Są to zbyt 

małe i nie znaczące wartości oraz statystycznie pomijalne różnice. Dlatego nie 

kontynuowano już dalszych badań rozciągających.  

Sposób przeprowadzonych badań i ich metodyka sprawdziły się.  Wyniki 

przeprowadzonych testów wybranych prototypów dowiodły, że charakterystyka 

elastyczności silikonu TL, w dużej mierze niweluje zamiany geometrii główki implantu. 

Gdyby otrzymane wyniki badań dowiodły, że tylko optymalnie dobrana główka implantu 

zabezpiecza odpowiednią retencję, to  byłoby to dla systemu KP niekorzystne. 

Pozytywnym wskaźnikiem jest to, że kształt główki implantu, wkładu czy łącznika nawet 

nie optymalny, w korelacji z silikonem może zabezpieczyć dobrą siłę retencyjną protez. 

Wyniki badań wytrzymałościowych zostały poparte również skutecznymi rozwiązaniami 

klinicznymi. Różne systemy hybrydowe wykonane przez stosujących system KP 

implantologów, zostały także przedstawione i omówione w pracy. 

Dodatkowo klinicznie oceniano retencję protezy dolnej na implantach Atlas po 

wykonanym zabiegu.  Pacjenci byli zadziwieni efektem, gdyż nie byli w stanie wypchnąć 

językiem unieruchomionej silikonem TL protezy. Przed zabiegiem ruchomość protezy 

dolnej była dużym problemem. 

Instrumentacja systemowa do wkręcania implantów oferuje 1 uniwersalny 

kluczyk. Firma Biolux zaoferowała dodatkowy kluczyk ręczny i dynamometryczny, w 

celu poprawy bezpieczeństwa zabiegu. Zdarzało się, że kluczyk uległ uszkodzeniu, co 

powodowało, że niemożliwe było dalsze kontynuowanie zabiegu. Stworzony nowy 

system implantów również rozwiązał ten problem. Ważne było, aby określić potencjalne 

momenty obrotowe, jakie mogą być uzyskane kluczykami systemowymi i czy 

zapewniają one rekomendowaną przez autora wartość MO 40Ncm.  

Do tego użyto wyników z testów sił, jakie NASA uzyskała na męskiej populacji wojska 

(5% najsilniejszych). Uzyskane siły dłoni pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem 

były podane w dwóch kategoriach. Jedna mierzyła maksymalny chwilowy wysiłek 

ściskania, który wyniósł 60N oraz wysiłek ciągły, jaki określono średnią siłą 35N.  



W obliczeniach założono, że sprawność lekarza mężczyzny będzie o około 25% 

mniejsza, niż wyćwiczonego fizycznie żołnierza. Można wnioskować, że MO, jaki 

typowy implantolog może osiągnąć na kluczykach ręcznych wynosi ok. 20-36Ncm 

(wartość ciągła i chwilowa). Założono też, że sprawność lekarza kobiety będzie 

przynajmniej o 40% mniejsza. MO jaki może ona osiągnąć, wynosi ok. 16-29Ncm 

(wartość ciągła i chwilowa). Konkluzją z obliczeń było, że ani mężczyzna ani kobieta 

implantolog, nie są w stanie osiągnąć rekomendowanego MO minimum 40Ncm 

używając ręcznych kluczyków oferowanych przez producenta.  

Natomiast stosując kluczyki ręczne typu grzechotka, o ramieniu 75mm i typowy 

dynamometryczny o ramieniu 85mm, z analizy obliczeniowej uzyskano znacząco 

większe (10x) MO. Implantolog może uzyskać na tych kluczykach MO 197-382Ncm, a 

dla kobiet MO 158-306Ncm. Uzyskane wyniki potwierdziły rekomendację stosowania 

tego typu kluczyka albo fizjodyspensera do uzyskania wymaganego MO. Podobne 

wartości poparte zostały również badaniami uzyskanymi przez innych autorów [5,26]. 

Autor od samego początku poprawnie ustalił rekomendowaną wartość MO 

podczas wkręcania implantu na  40Ncm. Miało to na celu uzyskanie właściwej IS. 

Dlatego też zaoferował kluczyk dynamometryczny i grzechotkę do stosowania podczas 

zabiegu implantacji, jako rekomendowane uzupełnienie instrumentarium oferowanego 

przez producenta. 

Badania w pracy potwierdziły, główny benefit systemu, którym jest stabilna 

odbudowa funkcji żucia, co jest szczególnie ważne dla pacjentów pracujących 

zawodowo. Jest to skuteczna metoda w rozwiązaniu trudnego problemu niestabilnych 

protez w bezzębiu oraz możliwość szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania.  

Dodatkowo można również poprawić wygląd pacjenta (np. przez podniesienie 

wysokości zwarcia, ładniejsze zęby i protezy).  Skuteczna odbudowa funkcji żucia 

pozwala pacjentom na lepsze odżywianie i uniknięcie wielu chorób ogólnoustrojowych, 

wydłużając ich żywotność. 

Następną czynnością, którą może wykonać lekarz posiadający umiejętności i 

system, jest podścielenie protezy lub obu protez silikonem TL, bez wszczepiania 

implantów. Jest to bardzo skuteczna ekonomiczna procedura znacznego zwiększenia 

stabilności protez przez uzyskanie lepszego przyssania oraz niebagatelne podniesienie 

komfortu użytkowania protez. Wszystko odbywa się już na jednej wizycie. 



W pracy rozważono przydatność i możliwości funkcjonowania metody KP w NFZ, 

w celu poprawy zdrowia społeczeństwa. To znacznie zwiększyłoby możliwości systemu 

opieki zdrowotnej, pomocy dużej liczbie potrzebujących pacjentów w innowacyjny i 

konkretny sposób, co obecnie nie jest możliwe. 

Wysoki procent pacjentów z problemami bezzębia w Polsce jest wyzwaniem 

socjalnym dla kraju. Biorąc pod uwagę wytyczne WHO i szybko starzejącą się polską 

populację, system KP z perspektywy 14 lat doświadczeń jest dobrym sposobem 

leczenia pacjentów z zaburzoną funkcją żucia.  Wytyczne WHO podkreślają potrzebę 

promowania zdrowia jamy ustnej, które powinno być integralną częścią podstawowej 

opieki zdrowotnej. Odzyskana przez nich możliwość normalnego funkcjonowania i 

godnej egzystencji na długie lata, rozwiązałaby poważny problem społeczny. Populacja 

obywateli z możliwością prawidłowego odżywiania i dobrego zdrowia psychicznego 

również skutkowałaby ogólną poprawą stanu zdrowia, co mogłoby świadczyć o 

poprawie dobrostanu społeczeństwa.  

Osiągnięcie sukcesu leczenia w skali ogólnej to poszukiwanie kompromisu w 

interdyscyplinarnej dziedzinie medycyny, inżynierii, biomateriałów, biomechaniki i 

biofizyki. 

 

  



  



XI. Dissertation  summary   

     11.1 Introduction 

This dissertation is an implementation work of an unknown and new method of treating 

edentulous cases in Poland, introduced by the author and his company Biolux under the 

name "Comfortable Denture" (KP) in 2008. It was a paradigm in the restoration of the 

masticatory function, especially in cases of advanced bone atrophy of the appendages. 

The dissertation discusses the comprehensive proprietary method and the innovative 

overdenture KP system from the perspective of 14 years of experience. The most 

important selected biomechanical aspects of the system were also analyzed. The 

experience with the system was based on the history of clinical, business and research 

and development practices. Five original publications documenting the method, system 

and many years of clinical experience have been published [23, 24, 25, 33, 35]. 

         The problem of toothlessness arose with the development of civilization in the last 

300 years. Before that, people did not live long enough to lose all their teeth. In the 

skulls found, the remains of almost the entire dentition were visible. The first surviving 

dentures were made of ivory, and only later had upper dentures plates made of gold. 

Their main role was to rebuild the functions of speech and aesthetics. Probably they 

were not very functional and did not fully fulfill their task, as well as did not ensure the 

comfort of their user. Despite significant progress in understanding the principles of 

prosthesis functionality, there is still a problem with rebuilding a stable chewing function. 

Along with the resorption of the bones of the alveolar processes, there is a problem with 

excessive mobility of dentures, which disturbs the existential needs of patients and does 

not allow them to function properly. 

              The dissertation work shows and discusses selected difficult clinical cases of 

patients performed using the KP method by various implantologists. The introduction of 

a new method of treatment with the KP system made it possible to perform several 

hundred procedures in patients in need, completely changing their lives for better. 

  



11.2 Purpose of the work 

      The aim of the work was: 

1. Description of the KP method and system implemented by the author on the 

Polish  

    market for reconstruction of stable chewing function in edentulous cases by author’s   

    propieratory method 

2. Biomechanical analysis of selected aspects of the KP system. 

Both goals were positively achieved  

 

    11.2.1  Material and methods 

The work describes the propieratory method of implementing the KP system and a 

biomechanical analysis of selected aspects of this system. According to the American 

standards of the (ADA) and (ACP), which were published, based on scientific evidence, 

the rules of procedure and care for complete dentures, a patient with dentures should 

have a follow-up visit to the attending physician once a year [15]. During the visit, the 

condition of the prostheses, their function and the condition of the mucosa should be 

assessed in order to prevent changes leading to tissue inflammation and to introduce 

the proper early prophylactic treatment. The bone loss of the ridges and the efficiency of 

the chewing function are also assessed and how dentures are fitting on the often 

atrophied bone base. 

A brief historical look at the development of implantology, especially single-phase and 

two-phase implants, is presented in an overview. Important publications and their 

reports on the effectiveness of various types of implants over the years were cited. 

From mechanical solutions in the form of shape, size and structure of implants, through 

knowledge at the biological level in the cellular relationship, to the creation of the only 

bioactive Bio-Lok implants. The Polish development of implantology took place after 

2000. Implants have become a luxury good because few dentists had the knowledge 

and skills to use them in their practices. The initial implantological procedures were 

therefore very expensive and difficult to access. 



The development of implant-supported overdenture systems began with the fabrication 

of beams on two implants in the mandible and custom matching abutments in dentures. 

Each change or modification of the prosthesis required the adaptation of individual 

attachments to the stable fixation of the prosthesis on the beam. Diagrams and clinical 

examples are illustrated in this dissertation. The cost of such a treatment was many 

times higher than the annual salary of working patients and even more for the reired 

population. Despite the high price and long waiting times for the final result, it was a 

solidly restored chewing function and one of the few treatments available in difficult 

clinical cases. 

       The next stage in development were reconstruction systems based on 2 

classic two-phase matrix-male implants. Implantology companies began to provide 

ready-made components to be mounted in dentures, the so-called dies that had silicone 

o-rings inside to fix the prosthesis to the round head of the implant. The cost of 

obtaining this type of prosthesis support fell by almost half, although it was still a very 

high cost and a small percentage of patients in need could afford it. This type of solution 

worked well for the first 2-3 years. Then problems began with rubbing the implant balls 

(made out of soft titanium ball abutments), rubbing the silicone o-rings, bone loss 

around the implants and the exposure of the prosthetic part, which was getting higher 

and higher. The loss of the implant was a drama because it was no longer possible to 

support the prosthesis on one implant. Patients also complained about the mobility of 

the lower denture in its rear part and the food being stuck under the denture. Two 

implants marked the line that was the axis of rotation and the hinge for excessive 

mobility of the prosthesis. As classic implants were used and. In the atrophic ridges 

there was not enough bone to accommodate the smallest platforms. 

This was the state of development of overdenture systems when the author and 

his company Biolux introduced the KP system to Poland in 2008. 

The new KP system has dramatically lowered the treatment cost. Patients did not have 

to wait any longer for a final solution of their problems (approx. 6 months). The system 

was within the price range and met the important expectations of patients. A new brand 

was created in Poland under the name KP, not used anywhere else in the world.  

The challenge was for the doctors to acquire the ability to perform the procedure and 

implement the system into everyday medical practice. In the implementation part, the 

developed logistics of the procedure was summarized.  



The training system offered by the author, combined with a live clinical coaching during 

the procedure, opened up new possibilities. Doctors and staff, after performing the 

procedure on their own in their own clinic, saw the advantages of KP and satisfied 

patients, whom they changed their lives for the better.  

Prepared and constantly updated documentation of the KP system in the form of 

instructional videos, documents and publications, the so-called e-learning is currently 

available on 16GB flash memory. 

The philosophy of success was based on logical stages with proprietary solutions. Five 

steps have been discussed in detail. They are systematized into a logical entirety. This 

process consists of: 

• The first stage is the training, support and marketing system 

• The second stage is a system of clinical evaluation and selection of a potential  

             patient 

• The third stage is the communication system with the patient before the  

             procedure 

• The fourth stage is clinical surgery 

• The fifth stage is the follow up visits system 

Original documentation was created from scratch, following the American 

example, which consists of 6 commonly used documents discussed in the work. 

The discussed system is distinguished from the others by an innovative connection 

between the implants and the prosthesis, which is the. silicone condensing in the 

patient's mouth, under the trade name TL. In this work its features and advantages were 

defined. Especially how it affects the denture stabilization of four implants connected 

together, the dentures comfort and how it can be used with other implants and inlays in 

one's own teeth as pillars in hybrid systems. 

The research part of the work discusses the tests performed and the MO analysis of the 

manual keys used during the implantation procedure. A thorough analysis of the TL 

silicone retention was performed.  



The entire research model was created to carry out the stress tests. Tensile forces, 

which are in direct correlation to the retention capacity of TL silicone, were investigated. 

For this, new prototype shapes of implant heads designed by the author were 

used. Then, in a professional laboratory, tests were performed on a calibrated device 

used for this, called Instron. 

These were comparative studies. The results, with diagrams of the change in tensile 

force with displacement, were documented for three diametrically different prototype 

heads. They are made of grade V titanium, just like the material used in the production 

of Atlas implants in Sweden. The difference between the maximum value of the tensile 

force obtained and the average value was 0.98N, while the difference between the 

average value of the tensile force and the minimum value was - 0.75N. These are too 

small and insignificant values and statistically negligible differences. Therefore, no 

further tensile tests were continued. 

The performed tests and research method proved to be successful. The results of the 

tests of selected prototypes proved that the elasticity characteristics of TL silicone 

largely eliminate the major changes in the geometry of the implant head. If the obtained 

test results proved that only the optimally selected implant head secures the appropriate 

retention, it would be unfavorable for the KP system. A positive indicator is that the 

shape of the implant head, insert or abutment, even if it is not optimal, in correlation with 

silicone, can ensure good retention strength of dentures. The results of elastic material 

retention tests were also supported by effective clinical solutions. Various hybrid 

systems made by implantologists using the KP system were also presented and 

discussed in this work. Additionally, the retention of the lower denture on Atlas implants 

after the surgery was clinically assessed. The patients were amazed by the effect, as 

they were unable to push out the silicone-immobilized TL denture with their tongue. 

Before the surgery, the mobility of the lower denture was a big problem. 

System instrumentation for inserting implants offered one universal implant key. Biolux 

has offered additional hand key and torque wrench, to improve system safeness. It 

happened that the key was damaged during implant surgery, which made it impossible 

to continue the procedure. The newly developed implant system also could solve this 

problem.  

 



It was important to determine the potential torques that could be obtained with 

these wrenches and whether they provided the author's recommended MO value of 

40Ncm. For this, the results of NASA's force tests on the male military population (5% of 

the strongest) were used.  

The obtained hand forces between the index finger and thumb were given in two 

categories. One measured the maximum instantaneous compression effort, which was 

60N, and the continuous effort, which was determined by an average force of 35N.  

The calculations assumed that the efficiency of a male doctor would be about 25% 

lower than that of a physically trained soldier. It can be concluded that the MO that a 

typical implantologist can achieve on hand keys is approx. 20-36Ncm (continuous and 

instantaneous value). It was also assumed that the efficiency of a woman's doctor would 

be at least 40% lower. The MO it can achieve is approx. 16-29Ncm (continuous and 

instantaneous value). The conclusion from the calculations was that neither the male 

nor the female implantologist are able to achieve the recommended MO of minimum 

40Ncm using manual keys. 

On the other hand, the calculations showed a significantly higher (10x) MO that can be 

achieved using a ratchet-type hand key with a 75mm arm and a typical torque wrench 

with an arm of 85mm. The MO that the implantologist can achieve on these keys is 

approx. 197-382Ncm, and for women approx. 158-306Ncm. The obtained results 

confirmed the recommendation of using this type of key or physiodispenser to obtain the 

required minimum 40Ncm MO. Similar values were also supported by studies obtained 

by other authors [5,26]. 

From the very beginning, the author correctly established the recommended MO value 

for inserting the implant at 40Ncm. This was to get the right IS. Therefore, it offered a 

torque wrench and a rattle key to be used during the implantation procedure, as a 

recommended supplement to the manufacturer's instruments. 

The performed research in this work has confirmed the main benefit of the system, 

which is the stable restoration of the masticatory function, which is especially important 

for actively working patients. It is an effective method in solving the difficult edentulous 

problem of unstable dentures and the ability to quickly return to normal functioning. 

Additionally, the patient's appearance can be improved (e.g. by increasing the occlusal 

height, nicer teeth and dentures). Effective restoration of the chewing function allows 



patients to better nourish themselves and to avoid many systemic diseases extending 

their life span. 

The next step that a doctor with the skills and system can do is reline the lower denture 

or both with TL silicone, without implanting implants. It is a very effective and economic 

procedure to significantly increase the stability of dentures by obtaining better suction 

and significantly increasing the comfort of using the dentures. Everything takes place 

during one visit. 

The work considers the usefulness and possibilities of the KP method in the Polish NFZ 

(National Health Fund) in order to improve the health of the society. This would 

significantly increase the capacity of the healthcare system to help large numbers of 

patients in need in an innovative and specific way, which is currently not possible. 

The high percentage of toothlessness in Poland is a significant social problem. Taking 

into account the WHO guidelines and the rapidly aging Polish population, the KP 

system implemented and proven over the last 14 years is a good and effective method 

of treating toothless patients in need. The guidelines emphasize the need to promote 

oral health, which should be an integral part of primary care. 

If the National Health Fund offered a partial or full reimbursement of the cost of the KP 

procedure, the patient population could be significantly increased, and the patient 

population could be helped quickly and effectively. Regained by them the possibility of 

normal functioning and a dignified existence for many years would solve a significant 

social problem. A population of citizens with the possibility of proper nutrition and good 

mental health would also result in an overall improvement in health, which could be 

evidence of an improvement in the well-being of society. 

Achieving treatment success on a general scale is a search for a compromise in 

the interdisciplinary field of medicine, biomaterial engineering, biomechanics and 

biophysics. 


