Jakie skutki niesie
ze sobą utrata zęba?

Odzyskaj swój
piękny uśmiech !

Utrata zęba może zapoczątkować proces degeneracyjny,
który w dalszej kolejności doprowadzić może do utraty pozostałych zębów, ze wszystkimi tego skutkami.
- Zanik kości szczęki
- Utrata sąsiednich zębów
- Trudności z gryzieniem
- Trudności z trawieniem
- Problemy estetyczne
- Problemy psychologiczne:
lęk, depresja, itp...

Im dłużej pozostajemy bez
pełnego uzębienia - tym
więcej mamy problemów!
Co możemy zrobić?
Jest kilka rozwiązań:
- Protezy dentystyczne
- Mosty
- Implanty stomatologiczne

Które rozwiązanie
jest najlepsze?
W większości przypadków, bez wątpienia
najlepszym rozwiązaniem są implanty
stomatologiczne.
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dzięki implantom
stomatologicznym

Skonsultuj się ze swoim
lekarzem Stomatologiem !

Co to jest implant
stomatologiczny?
Implant stomatologiczny jest
śrubą wykonaną z tytanu, która wkręcona w kość szczęki
lub żuchwy zastępuje korzeń
utraconego zęba. Następnie na
implancie osadzana jest nadbudowa protetyczna (korona,
most) za pomocą łączników
protetycznych. Daje to najlepszy funkcjonalnie, estetycznie i długotrwale rezultat, spośród wszystkich rozwiązań dostępnych w chwili obecnej na rynku.

Daniel, 31 lat
Jak długo trwa wszczepienie implantu
i leczenie implantologiczne?
Wszczepienie jednego implantu trwa ok. 1 godziny. Czas
trwania całego zabiegu uzależniony jest od ilości wszczepianych implantów. Pozostałe etapy leczenia uzależnione są od
kilku czynników, głównie od warunków kostnych pacjenta
oraz planowanej odbudowy protetycznej.

Czy implant stomatologiczny
będzie dla mnie odpowiedni?
Jeśli masz ubytek jednego zęba, kilku albo wszystkich, bądź też Twoje sztuczne uzębienie sprawia Ci
problemy, implanty stomatologiczne będą dla Ciebie odpowiednie. Obecnie nie ma przeciwwskazań
do zastosowania implantów stomatologicznych, ale
właściwą decyzję podejmuje ostatecznie Twój lekarz
stomatolog lub chirurg szczękowy.

Czy jest odczuwalna różnica
pomiędzy implantami
stomatologicznymi a
naturalnymi zębami
Nie, różnica jest niezauważalna.

Czy zabieg jest bolesny?
Nie, jest to rodzaj operacji, która może zostać przeprowadzona przy znieczuleniu miejscowym. Jest
możliwość wystąpienia niewielkich obrzęków
okolicy operowanej oraz ból w ciągu kilku dni po
operacji, ale zwykle nie jest to dolegliwość większa
niż np. po usunięciu zęba.

Na co powinienem
zwrócić szczególną
uwagę w kwestii
higieny jamy ustnej?
Z chwilą, gdy leczenie zostało
ukończone, powinieneś zachować taką samą higienę jamy ustnej jak przy naturalnym uzębieniu. W każdej sytuacji Twój lekarz
stomatolog lub chirurg szczękowy może udzielić właściwej porady i pomocy lekarskiej.

Straciłem dwa zęby w wypadku podczas meczu z
przyjaciółmi. Nie zrezygnowałem jednak z tego, aby
do końca swojego życia mieć piękny uśmiech. Nie do
końca odpowiadała mi konieczność zniszczenia dwóch
kolejnych zębów dla zamocowania mostu. Zatem, kiedy
zaproponowano mi rozwiązanie z implantami, pomyślałem, ze jest to świetny pomysł i nie zawahałem się ani
przez moment. Teraz nikt nie widzi różnicy, nawet moi
przyjaciele nie mogą rozpoznać zębów jakie utraciłem.

Kiedy mamy ubytek
jednego lub większej
ilości zębów…
Barbara, 67 lat

Przez wiele lat cierpiałam na ubytek kilku zębów. Nie
mogłam swobodnie i w pełni uśmiechać się. Czułam
dyskomfort gdy np. wychodząc na obiad, martwiałam
się czy moja proteza zębowa nie przesuwa się. Zdarzyło
mi się jednokrotnie, że niemal się osunęła. Mój dentysta
powiedział mi, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem
byłyby implanty. Od kiedy je mam żałuję, że nie
zdecydowałam się na nie wcześniej. Teraz śmieję się
tyle, ile mam na to ochotę. Mam pełną swobodę i
nie myślę już o problemach moich zębów. Implanty
stomatologiczne były najlepszą decyzją mojego życia.

