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Jakie korzyści daje implant?

Czym są implanty stomatologiczne?

Implantologia to najbardziej zaawansowana i skuteczna metoda leczenia w stomatologii, pozwalająca na uzupełnienie jednego lub kilku
brakujących zębów. Wybór implantów zębowych jako opcji leczenia niesie ze sobą wiele korzyści.

Implant stomatologiczny to niewielki “sztyft” z tytanu, który umieszcza się w
kości w celu uzupełnienia utraconych lub usuniętych zębów. Implanty zębowe
umieszczane są w kości podczas zabiegu chirurgicznego, aby mogły spełniać
rolę korzenia brakującego zęba. Są one otoczone kością i dziąsłem, a
osadzone na nich uzupełnienie protetyczne wygląda bardzo naturalnie i
zastępuje brakujący ząb na wiele długich lat.

• Zachowanie kształtu kości :
Brak zęba prowadzi z czasem do niepożądanego zaniku kości, który
powoduje utratę kości wyrostka zębodołowego i zmianę struktury twarzy.
Implanty zębowe mogą pomóc zapobiec takim zmianom, dzięki czemu
Ząb naturalny
twarz zachowa swój naturalny kształt.

Uzupełnienia oparte na implantach stanowią alternatywę dla
tradycyjnych koron, mostów i protez. Ponieważ uzupełnienia
na implantach nie tylko wyglądają jak zęby własne, lecz także
przejmują ich rolę, wyznaczają zupełnie inny poziom komfortu,
bezpieczeństwa i zaufania niż tradycyjne uzupełnienia.
Od ponad dwóch dekad implanty stomatologiczne
zapewniają pacjentom nową jakość życia.

Dostępne opcje leczenia z wykorzystaniem
implantów:
• Uzupełnienia pojedynczych zębów w postaci
koron opartych na implantach.
• Uzupełnienie kilku zębów w postaci mostów
opartych na implantach.
• Uzupełnienie wszystkich zębów w
szczęce lub żuchwie w postaci stałych
protez całkowitych lub częściowych.

• Zachowanie zdrowych zębów:
Naturalna korona zęba
Implanty są lepszą alternatywą niż tradycyjne mosty, ponieważ
pozwalają zrezygnować ze szlifowania zdrowych zębów
sąsiednich podczas uzupełniania braku jednego lub kilku
zębów. Dzięki temu chronione są Państwa zdrowe zęby własne.
• Bezpieczeństwo:
Właściwie zakotwiczone implanty tkwią sztywno w kości i
Naturalny korzeń zęba
nie przemieszczają się. W ten sposób wyeliminowane zostają
niektóre z podstawowych problemów pojawiających się w
przypadku protez – brak stabilności, podrażnienia dziąseł i ból
spowodowany obnażeniem nerwów. Zyskujemy dzięki temu
doskonały komfort i bezpieczeństwo, eliminując nieprzyjemne i
wstydliwe sytuacje.

Implant zębowy
Korona na implancie

Implant zębowy

• Jakość życia:
Naturalny wygląd i komfort użytkowania implantów sprawia, że nie czują się
Państwo w żaden sposób gorsi, a nawet zyskują pewność siebie. Dzięki stabilności
implantów zębowych mogą Państwo nadal rozkoszować się ulubionymi potrawami bez konieczności korzystania z nieprzyjemnych
środków do klejenia protez, których czyszczenie też jest bardzo uciążliwe.

Jak wygląda leczenie implantologiczne?
Leczenie implantologiczne składa się z kilku etapów, które trwają średnio od czterech do dziewięciu miesięcy. Typowe etapy leczenia:
• Rozmowa konsultacyjna przed rozpoczęciem leczenia:
Po dokładnym przeanalizowaniu historii stomatologicznej i medycznej danego pacjenta lekarz dentysta podejmuje decyzję, czy
implant jest w danym przypadku właściwym rozwiązaniem. Jeżeli tak, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia specjalista chirurg
szczękowo-twarzowy i protetyk omówią z Państwem wszystkie szczegóły.
• Początek leczenia - umieszczenie implantu:
Lekarz dentysta wybierze znieczulenie miejscowe lub pełną narkozę, aby umieścić w kości implant zębowy. W ciągu kilku kolejnych
miesięcy powierzchnia implantu obrasta kością i zyskuje stabilne zakotwiczenie w takiej pozycji. W zależności od sytuacji konieczny
może być dodatkowy, niewielki zabieg, podczas którego przygotowuje się miejsce wyjścia z dziąsła dla przyszłego zęba sztucznego.
• Mocowanie nadbudowy na implancie:
Na tym etapie lekarz dentysta mocuje do implantu „łącznik protetyczny“. Następnie pobiera się wycisk a zaraz potem wykonuje ząb
sztuczny przypominający do złudzenia ząb własny.
• Właściwa higiena:
W czasie i po zakończeniu leczenia, lekarz dentysta pokaże Państwu jak należy dbać o nowy implant. Jeżeli będą Państwo przestrzegać
zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej oraz regularnych wizyt kontrolnych, implanty będą wyglądać naturalnie i doskonale służyć.

Opcje leczenia
Uzupełnienia braków pojedynczych zębów

Uzupełnienie braku kilku zębów

Korony na implantach

Most na implantach

Jeżeli występuje u Państwa brak jednego zęba, użytkują Państwo ruchomą protezę częściową lub most oparty na zębach, lepszym

Jeżeli brakuje lub usunięto Państwu dwa lub większą liczbę zębów, można wykonać most oparty na implantach uzupełniający brak kilku

rozwiązaniem może być dla Państwa korona oparta na implancie. Takie pojedyncze uzupełnienie wygląda naturalnie, idealnie dopasowuje

zębów. W tej metodzie każdy brakujący ząb zostaje uzupełniony implantem. Most na implantach jest trwały i bezpieczny i nie stwarza

się do otoczenia, dzięki czemu tylko lekarz i Państwo wiedzą, że to uzupełnienia protetyczne.

żadnych problemów dla zębów sąsiednich. Takie uzupełnienie protetyczne jest komfortowe i naturalne, wygląda i spełnia taką samą
rolę jak zęby własne.

Zalety koron na implantach w porównaniu do tradycyjnych opcji leczenia:
•W
 yglądają, integrują się z otoczeniem i funkcjonują tak, jak zęby własne.

Zalety mostów na implantach w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań:

•P
 ozwalają zachować kość, ponieważ spełniają rolę korzenia zębowego.

• Są komfortowe i stabilne.

•Z
 apobiegają zanikowi kości i wyrostka zębodołowego.

• Wyglądają i spełniają zupełnie taką samą funkcję jak zęby własne.

•N
 ie wymagają szlifowania zębów sąsiednich w celu wykonania mostu.

• Nie wymagają szlifowania sąsiednich zębów własnych, w przeciwieństwie do mostów tradycyjnych.

•W
 przeciwieństwie do protez ruchomych pozwalają na bezpieczne żucie.

• Pozwalają zachować otaczającą je kość, spełniając rolę korzenia zęba.

•Z
 większają poczucie własnej wartości i atrakcyjności.

• Pozwalają na bezpieczne mocowanie do implantu.

•W
 ymagają takiej samej higieny jamy ustnej jak ząb

• Pozwalają zachować kość i zapobiegają zanikowi wyrostka.

własny.

• W przeciwieństwie do protez ruchomych zapewniają bezpieczne żucie.
• Eliminują nawracające uszkodzenia i próchnicę oszlifowanych zębów.
• Zwiększają poczucie własnej wartości i atrakcyjność.
• Wymagają podobnych zabiegów higienicznych jak ząb własny.

Uzupełnienie kilku zębów – przykład kliniczny:

Uzupełnienie pojedynczego zęba – przypadek kliniczny:
Przed implantacją widać
nieestetyczny brak w jamie
ustnej pacjenta.

Sześć dni po zabiegu: dzięki
umieszczeniu implantu i
odbudowie protetycznej
przywrócono estetykę i funkcję.

* Zdjęcia kliniczne. ©2012 Paul Petrungaro, DDS. Chicago, IL, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyniki są uzależnione od indywidualnej sytuacji
klinicznej i warunków u pacjenta.

Przed umieszczeniem
implantu brak miejsca w
jamie ustnej pacjenta często
uniemożliwiał prawidłowe
funkcjonowanie i był
nieestetyczny.

Po umieszczeniu implantu
i uzupełnienia udało się
odtworzyć estetykę i funkcję.

Uzupełnienie ostateczne, widok
z boku.

Zdjęcia kliniczne: ©2012 Markus Schlee, DMD, DDS, Forchheim,
Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyniki są uzależnione od
indywidualnej sytuacji klinicznej i warunków u pacjenta.

Tradycyjne opcje leczenia:

Tradycyjna opcja leczenia

Mosty na zębach własnych
• Konieczne jest oszlifowanie zdrowych zębów sąsiednich, aby
można było na nich osadzić most. Do zębów filarowych mogą
przedostać się bakterie, co może prowadzić do utraty zęba lub
chorób przyzębia, a także zaniku kości lub tkanek miękkich.

Ruchoma proteza częściowa
• Zakotwiczenie częściowej protezy
ruchomej na istniejących zębach
może przyczynić się do dalszej
utraty kości lub zęba.

Ruchoma proteza częściowa może być zakotwiczona na istniejących zębach. Proteza taka może się
wyważać, poluzowywać i powodować podrażnienia. Ponadto takie rozwiązanie może powodować dalszy
zanik kości i utratę zębów.

Opcje leczenia
Uzupełnienie wszystkich zębów w szczęce lub żuchwie
Protezy typu overdenture oparte na implantach
Jeżeli brakuje Państwu wszystkich zębów w szczęce i/lub żuchwie i aktualnie użytkują Państwo ruchomą
protezę całkowitą, właściwym rozwiązaniem dla Państwa może być wykonanie protezy całkowitej opartej
na implantach. Mosty lub protezy oparte na implantach zapobiegają wszelkim ruchom oraz wyważaniu
protez, co pozwala wyeliminować wszelkie dolegliwości bólowe, problemy i niedoskonałości. Mogą się
Państwo znów odważnie uśmiechać i swobodnie rozkoszować ulubionymi potrawami.

Zalety protez opartych na implantach w porównaniu do tradycyjnych opcji
leczenia:
• I mplantaty utrzymują protezę na właściwym miejscu w jamie ustnej.
•P
 rzyczyniają się do zachowania otaczającej je kości zastępując korzeń zęba.
•W
 przeciwieństwie do protez ruchomych zapewniają bezpieczne żucie.

Naturalne, piękne rozwiązanie zapewniające
bezstresowe życie
Zainwestuj w siebie
Implanty zębowe mogą poprawić Państwa wygląd i samopoczucie, a także
zapewnić nową radość z życia. Uzupełnienia oparte na implantach wyglądają
i zachowują się dokładnie tak samo jak zęby własne, a dzięki bezpiecznemu
zakotwiczeniu pozwalają w pełni rozkoszować się ulubionymi potrawami i
zapewniają wyraźną wymowę.
Lekarz dentysta zaproponuje Państwu najnowocześniejsze implanty i
uzupełnienia protetyczne. Aby upewnić się, czy implanty są dla Państwa właściwym
rozwiązaniem należy skonsultować się z lekarzem dentystą.

•Z
 większają poczucie własnej wartości i atrakcyjność.
•D
 ają komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz pewność, że proteza nie spadnie.

Protezy stałe na implantach

Broszura ta powstała w odpowiedzi na niektóre pojawiające

Ta opcja leczenia stosowana jest w przypadku braku wszystkich zębów w szczęce lub żuchwie. Stosuje

się najczęściej pytania, jednak najlepszym źródłem informacji

się tu kilka implantów oraz indywidualną, stało-ruchomą protezę całkowitą osadzoną bezpośrednio na
implantach. Protezę przykręca się do implantów przy użyciu małych śrub.

na temat implantów jest nadal Państwa lekarz dentysta
- to on powie, czy taka opcja leczenia będzie właściwa

Proteza typu overdenture na implantach
Protezę overdenture opartą na implantach stosuje się w przypadku braku wszystkich
zębów w szczęce lub żuchwie. Stosuje się tu kilka implantów oraz indywidualną,

w Państwa przypadku i porozmawia z Państwem
na temat oczekiwań związanych z leczeniem,

metalową strukturę przykręcaną do implantów, na której osadza się tzw.

ostrzeżeniach, ryzyku, przeciwwskazaniach oraz

protezę overdenture. Proteza ta mocowana jest do struktury za pośrednictwem

ewentualnych działaniach niepożądanych. Lekarz

specjalnych klipsów lub zatrzasków.

dentysta udzieli Państwu wszelkich informacji
dotyczących indywidualnych zabiegów higienicznych po
implantacji oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości
dotyczące tej metody.

Tradycyjna opcja leczenia
Ruchoma proteza całkowita
Protezy tradycyjne stosuje się wtedy, gdy w szczęce lub żuchwie brakuje wszystkich zębów. Protezy takie
spoczywają na błonie śluzowej i nie posiadają żadnego mocowania mechanicznego, co może sprawić, że
proteza nie będzie stabilna, będzie podrażniać dziąsło i powodować dolegliwości bólowe.

Materiałów tych nie można traktować jako porady lekarskiej lub zaleceń medycznych. Materiału tego nie można powielać bez wyraźnej pisemnej zgody firmy
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