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sammanfattning
Planering av omfattande och komplicerade be-
handlingar inom ortodonti, ortognatisk kirurgi 
och rekonstruktiv ansiktskirurgi är en kompli-
cerad process. Flera typer av registreringar ska 
förenas till en gemensam realistisk målsättning. 
Behandlingsplanen är central vid dessa behand-
lingar, som utförs av ett team med representan-
ter från olika specialiteter. Planen måste kunna 
förmedla ett intryck av behandlingens slutre-
sultat, ge information om hur målet ska uppnås, 
interventionsträna och förutsäga det förväntade 
utfallet. 

När behandlingsplanen fastställs baseras den 
på olika analyser av studiemodeller, röntgenbil-
der och foton, vilka till viss del har kunnat kom-
bineras till ett så kallat vto (visual treatment 
objectives), där röntgenbilder och modeller ger 
en ungefärlig tredimensionell framställning av 
behandlingsresultatet och också en bild av vilka 
förändringar som krävs för att resultatet ska upp-
nås. Genom utvecklingen på dataområdet och di-
gitalisering av röntgenbilder, foton och modeller, 
har det blivit möjligt att framställa digitala vto 
för att ge en bild av det önskade behandlings-
målet. Dessutom kan man ta fram algoritmer för 
»morphing«, det vill säga en grafisk framställ-
ning med glidande övergång från »före-bilder« 
till virtuella »efter-bilder« från 3D-foton på basis 
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SAMMANFATTAT Digital framställ-
ning av 3D-modeller som återger 
tandbågar, ocklusion, käkar, kra-
nium och mjukvävnader har vunnit 
inträde i planeringen av ortodon-
tiska, ortognatkirurgiska och rekon-
struktiva behandlingar. Med detta 
som grund kan en tredimensionell 
behandlingsplan utarbetas. Behand-
lingsmålet kan visualiseras, varje 
steg i interventionen kan planeras 
och de guideskenor och mallar som 
behövs kan tillverkas.

… inom ortodonti, 
ortognatkirurgi 
och rekonstruktiv 
ansikts kirurgi 
av skelettala ändringar. Förutom detta kan olika 
steg i behandlingen visualiseras. Målet är att 
kunna visa effekten av de valda metoderna vad 
gäller att uppnå det önskade behandlingsmålet, 
interventionsträna, förutsäga effekten på mjuk-
vävnaden och journalföra det önskade resultatet. 

Genom vidareutveckling kommer man att kun-
na utforma apparatur för ortodonti och mallar 
för montering av osteosyntesmaterial (och på så 
sätt skydda anatomiska strukturer) samt kunna 
tillverka kirurgiska skenor som anger käkarnas 
planerade position vid förflyttning och därmed 
säkra att processus condylaris får korrekt posi-
tion i käkleden. Tillverkning av implantat för re-
konstruktion av avsaknade skelettdelar och stöd 
för mjukvävnaden är också ett möjligt använd-
ningsområde för den digitala tekniken.

inledning
Optimala ortodontiska och ortognatkirurgiska 
behandlingar bygger på en noggrann planering, 
prediktion och behandlingsanalys. Dessutom 
har kvalitetssäkring och kommunikation med 
patienterna hög prioritet. Den digitala tekniken 
har inneburit ett paradigmskifte inom behand-
lingsplanering och vid arkivering av kliniska 
registreringar. Kostnader och förhållanden vid 
förvaring och kopiering av journalmaterial kan 
förbättras betydligt och möjligheterna att dela 
informationsmaterial som dentala modeller, fo-
ton och röntgenbilder är betydligt enklare. Dess-
utom finns det en stor potential i att kunna kom-
binera de tre medierna. 

Det finns emellertid fortfarande en del pro-
blem som måste lösas vad gäller den kliniska 
användningen. Implementering i behandlings-
förloppet kräver att logistiken kring röntgen, 
tillverkning av 3D-modeller, virtuell kirurgi och 
framställning av skenor förändras. En hög pre-
cisionsnivå måste säkerställas. Det förekommer 
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dessutom traditionsbetingade barriärer som 
måste övervinnas: Många föredrar fortfarande 
den fysiska känslan av ocklusion som gipsmodel-
lerna ger framför att endast se virtuella modeller 
på en skärm. 

Det finns flera sätt att digitalisera konventio-
nella gipsmodeller och foton. Digital planering 
av ortognatisk kirurgi och tillverkning av ope-
rationsskenor är möjlig, liksom framställning av 
individuella implantat i de fall man måste rekon-
struera en bendefekt, till exempel vid utbyggnad 
av os zygomaticus. 

digitala studiemodeller
Digitala modeller (figur i) introducerades kring 
sekelskiftet av det amerikanska företaget Ortho-
cad®. I de första publikationerna inriktade man 
sig på att validera metoden genom att jämföra 
mätningar utförda på virtuella modeller och på 
gipsmodeller, som fortfarande var den »gyllene 
standarden«. Tillförlitlighet och reproducerbar-
het för mätningar på gips- och digitala modeller 

jämfördes och man kunde konstatera att digitala 
modeller kunde rekommenderas som alternativ 
till gipsmodeller vid behandlingsplanering [1–3]. 
Senare visades i en rad undersökningar att repro-
ducerbarheten, såväl hos samma undersökare 
som mellan olika undersökare, var signifikant 
bättre vid mätningar på digitala modeller än på 
konventionella gipsmodeller [4–6]. Vid använd-
ning av virtuella modeller behövde man inte hel-
ler ha förvaringsplatser under och efter behand-
lingen. En annan fördel var att risken för skador 
och slitage på modeller vid upprepad använd-
ning (för undervisning med mera) eliminerades. 
Ytterligare en fördel var möjligheten att »dela« 
modeller mellan flera behandlare vid multidisci-
plinära behandlingar [5, 7, 8]. 

Med digitala modeller har man också möjlig-
het att göra en lång rad analyser som man inte 
kan göra på konventionella modeller. Behand-
lingsinducerade förändringar kan visualiseras 
genom överlagring på rugae i gommen (figur ii). 
Genom att »snitta« modellerna i olika plan kan 

Figur i. Standard tillverkning av  
digitala modeller. 

Figur ii. Digitala modeller överlagrade 
på rugae palatinae visar ocklusion och 
tandställning före (lila) och efter (gul) 
ortodontisk behandling. 
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man fastslå incisivernas buckolinguala lutning 
och därmed bestämma vilka förändringar som är 
realistiska, med väsentligt mindre metodfel än 
om motsvarande mätning hade utförts på pro-
filröntgenbilder [9, 10] (figur iii). Användning av 
virtuella modeller kan därmed till stor del ersätta 
kefalometriska undersökningar, där många be-
slut grundas på incisivernas lutning i kombina-
tion med mjukvävnadsprofilen. 

Inom forskningen utgör digitala modeller ett 
värdefullt material, som vid många problemställ-
ningar överträffar profilröntgen och studiemo-
deller. Genom att observera vad som sker i tidig 
vuxen ålder med hjälp av digitala modeller kan 
man bedöma kriterierna för urval till ortodon-
tisk behandling. Skanning av modeller är dagens 
»state of the art« – dock finns det en potential 
i intraoral skanning som med tiden kan ersätta 
den konventionella avtryckstagningen.

Användning av digitala modeller för analys 
i samband med uppföljning har ännu inte rönt 
mycket uppmärksamhet. Virtuella modeller med 
simulerade behandlingsmål kan lämnas ut till pa-

tienten och remitterande tandläkare. Eftersom 
det ortodontiska behandlingsresultatet aldrig 
kan förväntas vara stabilt, då även obehandlade 
bett kontinuerligt förändras inte bara hos barn 
utan även hos vuxna [11, 12], bör stabilitet därför 
snarare betraktas som en situation som »går att 
bevara« och de flesta behandlingsresultat kräver 
att det uppnådda resultatet bevaras, det vill säga 
att man bevarar tänder och parodontium, men 
i många fall krävs även en mekanisk retention. 
Genom att i form av en digital modell visa det 
uppnådda resultatet för patienten och den prak-
tiserande tandläkaren lämnar man över ansvaret 
för att detta bibehålls. Patient och tandläkare kan 
därmed besluta om lämpliga förhållningsregler. 

3D-foto
2D-foto används ofta när man ska göra en bedöm-
ning av ansiktets morfologi och är en viktig klinisk 
registrering, såväl vid behandlingsplanering som 
vid forskning inom ortodonti och ortognatisk ki-
rurgi [13, 14]. Under det senaste årtiondet har man 
utvecklat olika 3D-applikationer för att återge 
ytor, där målet fortfarande är att kunna bedöma 
ansiktsform och morfologi men på ett mycket 
mera verklighetstroget sätt [15, 16]. De två tekni-
ker som används mest i dag är 3D-laserskanning 
och 3D-fotografering. Det sistnämnda har blivit 
förstahandsalternativet på grund av sin precision 
och snabbhet och den naturtrogna återgivningen 

Figur iii. Mätning 
av incisivernas 
lutning på digital 
modell. 

»Inom forskningen utgör digitala modeller ett 
värdefullt material, som vid många problemställningar 
överträffar profilröntgen och studiemodeller.«
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av mjukvävnadsstrukturer [17]. I motsats till fo-
totekniken använder man vid laserskanning en 
laserstråle som ska vandra över hela ansiktsytan, 
vilket är en relativt långsam process med risk för 
rörelseartefakter. Dessutom kan patientens ögon 
skadas av lasern. Vid 3D-fotografering används 
sammankopplade kameror, två eller flera, parvis 
konfigurerade och med strukturerad ljussättning, 
som ger möjlighet till snabb kartläggning (2 mil-
lisekunder) av 3D-koordinater och exakt avbild-
ning av ytstrukturen [18]. 

virtuell planläggning av ortognatisk kirurgi
Planering av ortognatisk kirurgi, då den ena eller 
båda käkarna förflyttas, utförs traditionellt med 
hjälp av avgjutningar av över- och underkäks-
modeller som monteras i artikulator där förflytt-
ningar och tillverkning av operationsskenor kan 
ske. Det är mycket viktigt att modellerna placeras 
exakt i förhållande till Frankfurt-horisontalpla-
net och käklederna, och att relationen mellan 
maxilla och mandibel är korrekt. Vid montering 
av överkäksmodellen i artikulatorn används re-
gistrering med ansiktsbåge, som dock är förbun-
den med flera felkällor som påverkar precisionen 
[19], särskilt vid uttalade ansiktsasymmetrier. 

Ursprungligen baserades 3D-planering på dt-
undersökningar, vilka har en hög stråldos. Med 
introduktionen av digital volymtomografi (cbct, 
Cone-Beam Computed Tomography) har det 
blivit möjligt att minska både stråldos och kost-
nader betydligt. cbct återger dock inte tänderna 
med tillräcklig noggrannhet och den största ut-
maningen med att utveckla ett tillförlitligt 3D-
system har varit att kunna återge tändernas kon-
turer tillräckligt exakt för att en operationsskena 
ska kunna tillverkas som styr käkförflyttning-
arna under ingreppet. Gateno et al [20] visade 
emellertid att en stl-baserad (stereolitografiskt 
baserad) operationsskena rent kliniskt inte kan 
skiljas från en konventionellt framställd skena. 
Precisa ocklusionsreliefer kan uppnås genom att 
den tredimensionella virtuella kraniemodellen 
kombineras med ett dataset som exakt återger 
tänderna. Detta kan utföras antingen med en 
cbct-undersökning med hög upplösning av av-
tryck av tandbågarna [21] eller genom insättning 
av digitala modeller [22], varvid man skapar en 
kombinerad 3D-modell bestående av kraniet och 
de digitalt framställda tandbågarna. Genom att 
kombinera digitala modeller och cbct utnyttjar 
man den digitala modellens höga upplösning och 
den låga röntgendosen vid cbct för att optimera 
detaljnoggrannheten vid det kirurgiska ingrep-
pet [23, 24]. Reproducerbarheten med denna 
metod är klart bättre med tanke på det metodfel 
som förekommer vid montering i artikulator vid 
»gipskirurgi« [25]. Användning av 3D ger betyd-
ligt mer information om de aktuella förändring-
arna av bensegmentens position, där interferen-
ser eller för stort avstånd mellan bensegmenten 

tydligt kan ses. Därmed säkras mer realistiska 
käkförflyttningar redan i planeringsfasen. 

Till viss del kan virtuella 3D-modeller jämföras 
med de fysiska 3D-modeller som man har använt 
i mer än tio år på avdelningen för käkkirurgi, så-
väl för rekonstruktion som korrigering.

Virtuell planläggning av ortognatisk kirurgi 
kräver uppenbarligen en förändring av det kon-
ventionella tankesättet vad gäller de olika ste-
gen i planeringen, och det är mycket viktigt att 
validiteten hos de utförda förflyttningarna kan 
verifieras. Det finns dock stora potentiella för-
delar med att använda sig av virtuell planering, 
eftersom flera felkällor kan elimineras när en 
kombination av planering i artikulator och 2D-
kefalometri inte längre är nödvändig.

Käkkirurgikliniken och avdelningen för or-
todonti har under några år samarbetat för att 
ta fram en metod för virtuell planering och till-
verkning av stl-baserade operationsskenor. Sys-
temet bygger på cbct-undersökning och virtu-
ella modeller. Man använder sig av programmet 
O3DM Surgical Planning från O3DM (OrtoLab, 
Czestochowa, Polen). Planeringen omfattar sex 
steg (figur iv). 

Virtuella modeller tillverkas efter alginat-
avtryck av tandbågarna i över- och underkäke. 
Bettindex tas med kondylerna placerade korrekt 
i käklederna och med en tjocklek som precis läm-
nar ett litet avstånd mellan tänderna och ligger 
inom rotationsrörelsen i käklederna. På det sät-
tet undviker man tvångsföringar vid bettregistre-
ringen, eftersom ocklusionen före operation inte 
är entydig, och det blir möjligt att särskilja den 
virtuella över- och underkäksmodellen. cbct-
undersökningen görs med detta bettindex på 
plats för att säkra att kondylens position är den-
samma som den kliniskt fastställda positionen. 

Därefter görs en första planering efter de rikt-

Figur iv. De sex stegen i planeringen av virtuell 
ortognatkirurgi och tillverkningen av operationsskena. 

1. Avtryckstagning, registrering av ocklusion med  
 vaxindex, CBCT-röntgen och klinisk undersökning.

2. Initial behandlingsplan baserad på klinisk undersökning  
 och CBCT-röntgen.

3. Framställning av 3D-modell, fusionering med digitala  
 studiemodeller av tänderna.

4. Skapande av osteotomilinjer.

5. Förflyttning av tandsegmenten efter initial  
 behandlingsplan.

6. Framställning av virtuella operationsskenor.
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linjer som beslutats vid den preoperativa konfe-
rensen. 

3D-modellen skapas och kombineras med de 
virtuella modellerna av tandbågarna (figur v). 
Detta sker i programmet genom att fem till åtta 
lätt igenkännbara punkter väljs ut, både på 3D-
modellen av kraniet och på den digitala model-
len, då de två objekten visas samtidigt på skär-
men och kan roteras och förskjutas simultant 
efter behov. 3D-modellen av kraniet och de två 
digitala modellerna kombineras sedan till ett 3D-
objekt.

Osteotomilinjerna märks ut och 3D-modellen 
delas i relevanta objekt. Om den ortognatkirur-
giska planen omfattar osteotomi på mandibeln 
och maxillan rör det sig om tre objekt: mandibel, 
maxilla och kranium. I många fall handlar det 
även om delning av maxillan så att man får till 
exempel fem objekt: mandibel, tre segment av 
maxillan samt kraniet (figur vi). 

De frigjorda segmenten kan nu flyttas i enlig-
het med den första planen, och kirurgen kan kon-
trollera förflyttningarna med avseende på inter-
ferenser eller mellanrum mellan segmenten. Det 
överordnade målet för behandlingsplanen kan 
dessutom bedömas och diskuteras med ortodon-
tisten. I programmet finns en rotationsrörelse 
inbyggd i käklederna så att man vid behov kan 
utföra autorotation av mandibeln. Detta krävs 
när man tillverkar operationsskenan då mandi-
beln autoroterar lätt posteriort, så att man kan 
urskilja ett mellanrum mellan tandbågarna, om 

Figur v. Överlagring av digitala modeller i ett 
3D-objekt av ett kranium. Fem till åtta lätt 
igenkännbara punkter, till exempel hörntänderna, 
här med röd markering på två ställen, används 
för punktregistrering för både överkäks- och 
underkäksmodell. 

datavärdena utgör grund för utformning av ope-
rationsskenan (figur vii).

Systemet är i drift och används på majoriteten 
av ortognatkirurgiska patienter på avdelningen 
för käkkirurgi. Planen är att göra det möjligt att 
lägga till 3D-foto så att mjukvävnadsprofilen kan 
skapas och man kan ta fram en algoritm som för-
utsäger förändringarna i mjukvävnadsprojektio-
nerna. Den virtuella planeringen kan eventuellt 
utvecklas till att utgöra grund för framställning 
av mallar som kan ange förflyttningar på skelett-
nivå och visa den exakta placeringen av skruvar 
och annat osteosyntesmaterial. 

rekonstruktiv kirurgi
Den tredimensionella rekonstruktionen av de-
fekter i ansiktsskelettet efter ablation av benigna 
eller maligna tumörer, efter trauma och vid utta-
lade asymmetrier, är en stor utmaning. Använd-
ning av 3D-tekniken har utökat möjligheterna att 
anpassa transplantaten och tillverka patientspe-
cifika implantat i till exempel polyetereterketon 
(peek). peek är ett termoplastiskt biomaterial 
som är formstabilt och biologiskt inert. Materia-
let är radiolucent på röntgen och ger inga arte-
fakter vid röntgen- eller magnetresonansunder-
sökning. Det påverkas inte av strålbehandling, till 
exempel gammastrålning. Materialet används 
inom traumakirurgi och ortopedisk kirurgi [26]. 

Rekonstruktioner efter ablativ tumörkirurgi 
äger rum i ett interdisciplinärt samarbete mel-
lan onkologer, plastikkirurger, önh-specialister 
och käkkirurger, och den preoperativa behand-
lingsplaneringen kan underlättas med virtuell 
kirurgi, där man omvandlar dt/cbct-bilder 
till 3D-objekt som åskådliggör operationen vid 
teamkonferensen.  

Vid rekonstruktion av till exempel mandibeln 
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Figur vi. De olika stegen i en dubbel procedur. (a)Situationen före kirurgi; (b) resultat 
efter sagittal klyvning och förflyttning av mandibeln; (c) placering av tillfällig skena; 
(d) tredelning av maxillan; (e) resultat efter förflyttning av maxillarsegmenten och 
autorotation av mandibeln; (f) placering av slutlig skena.

Figur vii. (a) Lateralt perspektiv av slutresultatet efter en dubbel procedur med 
mandibeln i full ocklusion. (b) För placering av skenan autoroteras mandibeln posteriort 
0,5 grad för att skapa plats mellan tänderna. (Obs! Skenan visas här transpararent.) 

a b c

d e f

a b
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efter tumörkirurgi används ofta ett mikrovasku-
lärt fibulatransplantat. Det är svårt att utföra en 
korrekt osteotomi på fibula och därefter passa 
in transplantatet i tre dimensioner med tät ben-
kontakt och samtidigt korrekt kondylposition. 
Vid den virtuella planeringen kan man framställa 
kirurgiska guider som anger osteotomilinjerna 
på mandibeln och »borrhålsguider« till fibula, 
där den exakta längden, vinkeln och böjningen 
hos fibulatransplantatet anges. Resektions- och 
osteotomilinjer kan planeras och rekonstruk-
tionsplattor kan tillpassas preoperativt. Figur 
viii visar ett flödesdiagram som används vid re-
konstruktion med till exempel fibulatransplantat 
[27].

Fördelarna med att använda virtuell kirurgi är 
att den exakta storleken på fibulatransplantatet 
kan fastställas, så att man kan undvika en mer 
omfattande kirurgi på patienten vid uttaget av 
fibula. Dessutom får man bättre benkontakt mel-
lan osteotomilinjerna eftersom transplantatet 
är mycket noggrant utskuret. Morbiditeten på 
donatorstället blir lägre eftersom ischemitiden 
förkortas, och användningen av borrhålsguider 
och förbockade plattor gör att den totala ope-
rationstiden blir kortare [27–29]. Även tiden för 
sjukhusvistelse och konvalescens reduceras. 

Vid stora ansiktsasymmetrier kan den virtuella 
3D-modellen användas för att beräkna volymen 
på ett individuellt framställt implantat, eller så 
kan man låta den virtuella modellen spegla den 
intakta sidan ovanpå den som ska opereras. Ef-
ter att ha subtraherat sidorna från varandra visas 
asymmetrin som volymskillnad mellan sidorna. 

Denna volymskillnad kan man använda för att 
med hjälp av ett dataprogram utforma ett pa-
tientspecifikt peek-implantat som direkt kan 
opereras in i skelettet och kompensera för asym-
metrin. Tekniken kan också användas för att till-
verka ett patientspecifikt osteosyntesmaterial 
i titan, till exempel vid rekonstruktion av stora 
»blow-out«-frakturer i orbita.

Programutvecklingen kommer framöver göra 
det möjligt att ta fram apparatur för ortodontis-
ka förflyttningar och olika hjälpmedel som kan 
användas under operationen. Man kan tillverka 
mallar som anger placeringen av skruvarna vid 
osteosyntes. Dessa kan med säkerhet placeras 
utan risk för angränsande anatomiska struktu-
rer. Osteosyntesmaterial kan eventuellt komma 
att framställas individuellt och därmed fungera 
som en entydig indikator på korrekt position för 
bensegmenten och korrekt läge för käkleden.

deklaration
O3DM Surgical Planning från O3DM har utveck-
lats i samarbete mellan avdelningen för ortodon-
ti, Aarhus Universitet, käkkirurgiska avdelning-
en, Aarhus Universitetshospital och OrtoLab, 
Czestochowa, Polen.

english summary
Digital dental and virtual 3D models – for planning of 
orthodontics, orthognathic and reconstructive facial 
surgery
Thomas Klit Pedersen, Michel Dalstra, Paolo Cattaneo, 
Johan Blomlöf, Jytte Buhl, Sven Erik Nørholt and 
Birte Melsen
Tandläkartidningen 2014; 106 (1): 42–9
Detailed planning in relation to extensive and 
difficult orthodontics, orthognathic surgery and 
facial reconstructive treatment involve a compli-
cated workflow, attempting to merge heteroge-
nious registrations such as dental plaster casts, 
2-dimensional radiographs and conventional 

Figur viii. Flödesdiagram använt vid rekonstruktion med fibulatransplantat.

1. Röntgenundersökning, CBCT eller DT.

2. Konvertera röntgen till 3D-objekt.

3. Webbkonferens för kirurgiskt team och fabrikant
 a) planering av resektionsmarginal
 b) design av osteotomier på fibula för individuell rekonstruktion
 c) design av individuellt utformat osteosyntesmaterial.

4. Framställning av 3D-modell och borrguider
 a) 3D-modell av kraniet
 b) borr-/osteotomiguide mandibel
 c) borr-/osteotomiguide fibula
 d) mall till rekonstruktionsplatta/skena.

5. Resektionskirurgi på mandibeln. Man monterar guide och osteotomerar mandibeln. Rekonstruktionsskenan fixeras och 
hålen borras.

6. Fibula fridissekeras och guide monteras varefter man utför osteotomierna och rekonstruktionsskenan monteras medan 
kärlförsörjningen fortfarande är intakt.

7. Fibula transplanteras till mandibeln och man osteosynterar segmenten samt suturerar kärlanastomoserna.

»Programutvecklingen kommer framöver göra det 
möjligt att ta fram apparatur för ortodontiska 
förflyttningar och olika hjälpmedel som kan användas 
under operationen.«
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photos into a common realistic treatment goal 
for the involved specialities.

Performed by a team of different specialities 
treatment planning is essential for the treatment 
course, and has to accomplish standards rela-
ted to communication of end result and details 
in treatment execution, training of intervention 
and prediction of the final outcome. Treatment 
planning has traditionally been based on analysis 
of plaster study casts, radiographs and photo. At-
tempts have been made to merge these different 
types of registrations into a vto (visual treatment 
objectives) rendering a three-dimensional image 
of the treatment result but with a limited infor-
mation of the changes demanded to obtain the 
final goals. The introduction of the conebeam ct 
scanner, the development of computer software 
and virtual study casts combined with three-di-
mensional photos has made it possible to create 

a true digital vto, improving not only the visua-
lization of the treatment goal, making it possible 
to develop algorithms morphing three-dimen-
sional photodata on skeletal modifications, but 
also to establish the principles for reaching the 
result, interventional training, prediction of the 
effect on soft tissue and journalize the outcome 
for further evaluation and quality assessment. 
Further development will result in the design 
of appliance for orthodontic purposes, templa-
tes and guide splints for planned skeletal move-
ments and for support during the surgical pro-
cedure resulting in correct position of material 
for osteosyntesis in relation to the anatomy and 
the bony segments i.e. the temporomandibular 
condyle. In addition, fabrication of implants for 
reconstruction of lacking bone and adjustments 
of bonetransplants is an issue for digital three-
dimensional technique.


