
Bezpieczeƒstwo, estetyka, komfort

implanty stomatologiczne
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Z´by odgrywajà decydujàcà rol´ przy 

pierwszym kontakcie. To usmiechem cz∏o-

wiek wzbudza sympati´. Pi´kne sta∏e 

z´by symbolizujà zdrowie, pi´kno i m∏o-

doÊç. Sprawiajà radoÊç ˝ycia i dajà pew-

noÊç siebie. Jak istotne sà pi´kne z´by 

w kontaktach z innymi, potwierdzajà liczne 

badania.

Dobre samopoczucie powód nr 1

Pi´kne z´by

Co sprawia, ˝e cz∏owiek jest atrakcyjny?

Zadbane z´by    85%

Zadbane r´ce 67%

Zdrowa skóra 42%

Smuk∏a figura 36%

G´ste w∏osy 33%

Emnid-Umfrage 2002, befragt wurden 1200 Bundesbürger, © Colgate
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Implanty z´bowe powsta∏y by rozwià-

zywaç tego typu problemy.

Na nast´pnych stronach dowiesz si´ jakie 

sà zalety uzupe∏nienia opartego na im-

plantach i dlaczego b´dziesz si´ znowu 

szeroko uÊmiechaç.

Po prostu lepsza jakoÊç ˝ycia

Pi´kne z´by

Brak z´ba u dzieci jest „s∏odki”, w  wieku 

doros∏ym jest jednak du˝ym problemem. 

Czy to przez wypadek, czy podczas upra-

wiania sportu, z powodu choroby lub  po 

prostu z powodu wieku brakuje z´ba. 

Du˝e lub ma∏e luki z´bowe sà nieeste-

tyczne, upoÊledzajà podwójnie.

Powodujà ciàg problemów zdrowot-

nych. Pokarm jest gorzej prze˝uwany, 

mi´Ênie ˝ucia mogà byç jednostronnie 

przecià˝one. Stan taki prowadziç mo˝e 

do zaburzeƒ w stawie skroniowo-

˝uchwowym, a˝ do wystàpienia bólów 

g∏owy w∏àcznie. Dodatkowo koÊç szcz´ki 

lub ˝uchwy w miejscu utraconego z´ba 

zanika w skutek braku obcià˝enia. Z tych 

powodu wa˝ne jest i wskazane, by jak 

najszybciej zamykaç w sposób fachowy 

luki z´bowe.
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Implanty sà sztucznymi korzeniami z´bów. Wprowadzane sà, 

lub jak lekarz mówi implantowane w miejscu brakujàcego z´ba. 

Do takiego sztucznego korzenia, który wroÊni´ty jest mocno 

w koÊç montowana jest sztuczna nadbudowa, która perfekcyj-

nie naÊladuje naturalnà koron´ z´ba. Mówi si´ tu o tak zwanej 

suprakonstrukcji. Razem tworzà jednoÊç: uzupe∏nienie prote-

tyczne na implancie.

Twój nowy uÊmiech.

Uzupe∏nieniami protetycznymi na implantach mogà byç zamy-

kane przeró˝ne rodzaje braków, w sposób estetyczny, funkcjo-

nalny i komfortowy. Wi´cej na ten temat przeczytasz na kolejnych 

stronach. Wi´kszoÊç implantów wykonana jest z biozgodnego 

tytanu, High-Tech metalu, który stosowany jest z powodzeniem 

w medycynie od wielu lat. W Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´dzy leka-

rzem a technikiem dentystycznym powstaje ma∏e dzie∏o sztuki, 

które porównujàc do naturalnego z´ba nie jest do odró˝nienia. 

Mo˝na mówiç o unikatach powsta∏ych w dentalnej manufakturze. 

Przy tych wszystkich dobrych informacjach, nale˝y pami´taç, ̋ e nie 

u ka˝dego mo˝na zastosowaç implanty. Niektóre choroby niosà 

ze sobà ryzyko utraty implantu. Zapytaj lekarza, czy mo˝esz mieç 

implanty.

Musisz mieç te˝ ÊwiadomoÊç, ˝e perfekcyjna higiena jest wymo-

giem d∏ugotrwa∏ego funkcjonowania Twojego z´ba na implancie.

Czym jest implant

Implanty - naturalne rozwiàzanie
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Implanty najbardziej zbli˝one naturze

Zalety

Zalety uzupe∏nienia opartego

na implantach:

   Najbli˝sze naturze. 

   Wygodne i funkcjonalne.

  Jedzenie i ˝ucie jak w∏asnymi z´bami.

   Brak upoÊledzenia mowy i odczuwa-

nia smaku.

   Nie trzeba szlifowaç zdrowych z´bów. 

   Pewne, bezpieczne trzymanie protezy. 

   KoÊç szcz´ki lub ˝uchwy nie zanika.

tioLogic© Implanty z´bowe.

Sprawdzone, bezpieczne, komfortowe!

Zapytaj swojego lekarza o implanty

tioLogic® dla Ciebie. 

Perfekcyjna estetyka

Wi´cej komfortu 

Wi´cej 

bezpieczeƒstwa 
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Standardowe rozwiàzanie: most. 
 Brakuje jednego z´ba, tradycyjnym roz-

wiàzaniem jest most. W tym celu sàsiednie 

z´by muszà zostaç oszlifowane. Oznacza 

to, ˝e zdrowe z´by muszà zostaç uszko-

dzone aby mog∏y pos∏u˝yç jako filary mo-

stu. (Zdj. 1.2)

Wady takiego rozwiàzania:

   Zdrowe z´by sàsiednie muszà zostaç 

oszlifowane. 

    Z´by filarowe po osadzeniu mostu 

w przypadku problemów leczone sà 

du˝ym nak∏adem.

Przyk∏ad 1 – luka z´bowa 

Zastosowanie implantów

Brakuje z´ba lub kilku w rz´dzie (zdj.1.1) 1.1. 1.2. 1.3.

Lepsze rozwiàzanie:

pojedynczy implant – zàb. 
 Lepszym rozwiàzaniem jest pojedynczy 

implant – zàb. Na sztuczny korzeƒ (im-

plant) nak∏adana jest ceramiczna korona. 

(Zdj.1.3).

Zalety takiego rozwiàzania:

   Zàb siedzi prawie tak mocno jak w∏asny.

   Nowy zàb wyglàda bardzo estetycznie. 

   Nie ma potrzeby szlifowania zdrowych 

z´bów.
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Standardowe rozwiàzanie:

proteza szkieletowa-klamrowa 

W przypadku braku kilku z´bów na 

koƒcu ∏uku z´bowego, standardowym 

rozwiàzaniem jest tak zwana „proteza  

szkieletowa-klamrowa”. Klamry takiej 

protezy otaczajà pozosta∏e z´by, w celu 

uzyskania trzymania protezy. By trzy-

manie by∏o zapewnione a si∏y ˝ucia le-

piej podzielone, proteza wyposa˝ona 

jest w metalowy ∏uk mocowany do prze-

ciwleg∏ych z´bów (Zdj. 2.2). 

Wady takiego standardowego 

rozwiàzania:

   Zazwyczaj widoczne klamry, zaburzajà 

estetyk´. 

   Gorsza higiena,  resztki pokarmowe  

osadzajà si´ na klamrach. 

   Metalowy ∏uk przeszkadza. 

   Proteza ruchoma, klamry protezy 

p´kajà podczas napraw.

Przyk∏ad 2 – braki skrzyd∏owe

Zastosowanie implantów

Brak kilku z´bów na koƒcu ∏uku z´bowego 

(Zdj. 2.1.).

2.1. 2.2. 2.3.

Lepsze rozwiàzanie:

most na implantach 
Lepszym rozwiàzaniem jest most na im-

plantach. Do sztucznych korzeni-implan-

tów przymocowana jest konstrukcja mo-

stu z napalonà perfekcyjnie porcelanà 

(Zdj. 2.3).

Zalety takiego rozwiàzania:

   Most jest na sta∏e.

   Nowe z´by wyglàdajà estetycznie           

i naturalnie bez dodatkowych 

konstrukcji. 

  ¸atwa higiena. 

  Zabezpiecza zanik koÊci.
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Standardowe rozwiàzanie:                

proteza ca∏kowita 
JeÊli brakuje w szcz´ce lub ˝uchwie 

wszystkich z´bów, standardowym roz-

wiàzaniem jest proteza ca∏kowita. Taka 

proteza w ˝uchwie ma trzymanie tylko 

dzi´ki przyssaniu do pod∏o˝a. W szcz´ce 

dla wi´kszego trzymania proteza taka 

zakrywa ca∏e podniebienie.        (Zdj. 3.2). 

Wady takiego rozwiàzania:

   Ograniczone trzymanie, niski komfort. 

   W szcz´ce zakryte jest ca∏e podnie-

bienie, przez to odczuwanie smaku 

jest zaburzone.

Przyk∏ad 3 – bezz´bie

Zastosowanie implantów

W szcz´ce lub w ˝uchwie brakuje 

wszystkich z´bów (Zdj. 3.1).

3.1. 3.2. 3.3.

Lepsze rozwiàzanie:

proteza na implantach 
Lepszym rozwiàzaniem jest proteza 

oparta na implantach. Do sztucznych 

korzeni przymocowana jest konstrukcja 

belki, która gwarantuje zaczepienie pro-

tezy. W ten sposób uzyskuje si´ opty-

malnà funkcj´ a w szcz´ce podniebie-

nie mo˝e pozostaç otwarte. Odczuwanie 

smaku nie b´dzie zaburzone.   (Zdj. 3.3). 

Zalety takiego rozwiàzania:

   Proteza utrzymywana jest stabilnie. 

   Brak zakrycia podniebienia.
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Implanty – po prostu lepsza jakoÊç ˝ycia.

Nadal nieprzekonany?

  Na poprzednich stronach zapozna∏eÊ si´ z zastosowaniem im-

plantów z´bowych. Widzia∏eÊ: przy braku z´ba implanty sà 

lepszym rozwiàzaniem, je˝li nie ma medycznych przeciwskazaƒ. 

Perfekcyjne zastosowanie i powodzenie implantów z´bowych 

zale˝y w znacznym stopniu od doÊwiadczenia lekarza i techni-

ka dentystycznego. Zabieg chirurgiczny i leczenie sà z regu∏y 

bardzo bezpieczne, ale pracoch∏onne. Dlatego takie rozwià-

zanie Twojego uÊmiechu jest dro˝sze ni˝ standardowe.

Porozmawiaj z lekarzem.

Zapytaj tak˝e znajomych, czy sà zadowoleni z posiadania 

implantów.

JeÊli jesteÊ zainteresowany jak przebiega terapia implantolo-

giczna przeczytaj kolejne strony.
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Krok 4 - Na∏o˝enie suprakonstrukcji

Zanim suprakonstrukcja, widzialna cz´Êç Twojego nowego 

uzupe∏nienia z´ba b´dzie mog∏a zostaç przymocowana do im-

plantu, le˝àce nad implantem dziàs∏o w znieczuleniu miejs-

cowym musi zostaç minimalnie przesuni´te na bok. Nast´pnie 

suprakonstrukcja mo˝e zostaç na sta∏e przytwierdzona do im-

plantu.

Krok 5 - Badania kontrolne

Jak tylko uzupe∏nienie na implantach zostanie zamontowane, 

wa˝nym jest, by po uzgodnieniu z lekarzem pojawiaç si´ regu-

larnie na wizytach kontrolnych, by przez lata cieszyç si´ nowà 

jakoÊcià ˝ycia.

Krok 6 - Dokumentacja

Po zabiegu otrzymasz od lekarza paszport implantacji, w którym 

przechowywane sà wszystkie wa˝ne dane. Po to, by w razie np. 

przeprowadzki inny lekarz móg∏ dokonaç badaƒ kontrolnych.

Od badania do dokumentacji

Jak przebiega leczenie

Krok 1 - Badanie

Na poczàtku lekarz przebada Ci´ pod kàtem stomatologicz-

nym, a wi´c sprawdzi wyst´powanie próchnicy lub stanów pe-

riodontalnych. W przypadku chorób ogólnych, jeÊli takie 

wyst´pujà, mo˝e zaistnieç potrzeba konsultacji z lekarzem 

rodzinnym. Zostanie zrobione nowe zdj´cie Rtg, by sprawdziç 

czy jest wystarczajàca iloÊç koÊci. Bazujàc na diagnozie lekarz 

przeprowadzi wyczerpujàcà rozmow´ przedstawiajàc jedno-

czeÊnie plan i koszt leczenia.

Krok 2 - Zabieg

JeÊli jesteÊ zdrowy i jama ustna jest wolna od stanów zapalnych, 

mo˝e nastàpiç zabieg wprowadzenia implantów. Podobnie jak 

przy ekstrakcji z´ba zostaniesz miejscowo znieczulony. KoÊç 

wyrostka zostanie ods∏oni´ta, przygotowane ∏o˝e pod implant 

i wprowadzony implant. Na koniec dziàs∏o zostanie zszyte. 

Z regu∏y taki zabieg nie trwa zbyt d∏ugo.

Krok 3 - Faza wgajania

Po wprowadzaniu implantu nast´puje faza wgajania, która za-

zwyczaj trwa od 3 do 6 miesi´cy, a˝ implant zostanie wroÊni´ty. 

W zale˝noÊci od jakoÊci Twojej koÊci, czas ten mo˝e zostaç 

skrócony lub wyd∏u˝ony. W tym czasie implant ochraniany jest 

przez pokrywajàce go dziàs∏o. 
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PowinieneÊ zadaç mu wszystkie nurtu-

jàce Ci´ pytania. Oboj´tnie, czy o kon-

kretny przebieg zabiegu, mo˝liwe ryzyko 

czy o czas bezpoÊrednio po zabiegu lub 

higien´ jamy ustnej.

Jest to Twoja wa˝na decyzja poprawienia 

komfortu ˝ycia.

Osoba zaufana - Twój lekarz

Wa˝ne informacje 

Twój dentysta

 Decyzja o implantach dla wi´kszoÊci ludzi, 

pomimo wielu zalet tej nowoczesnej i es-

tetycznej, metody uzupe∏nienia protety-

cznego nie jest ∏atwa.

Twój lekarz ma du˝e doÊwiadczenie w tej 

dziedzinie, ch´tnie niezobowiàzujàco Ci´ 

poinformuje, jakie rozwiàzanie jest dla 

Ciebie najlepsze.
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Porozmawiaj ze swoim lekarzem niezobo-

wiàzujàco, jak w Twoim przypadku mo˝na 

w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci leczenia 

nowoczesnym systemem tioLogic.

Ponad 125 lat doÊwiadczenia

Firma Dentaurum

Dentaurum Implants, producent im-

plantów tioLogic, wchodzi w sk∏ad jednej 

z najstarszych na Êwiecie firm bran˝y sto-

matologicznej. Dentaurum jest jednym ze 

Êwiatowych liderów techniki dentystycz-

nej oraz ortopedii szcz´kowej.

JakoÊç tworzy zaufanie.

Dentaurum Implants opracowuje w ko-

operacji z lekarzami oraz technikami 

dentystycznymi produkty dla implanto-

logii, które od wielu lat stosowane sà na 

ca∏ym Êwiecie. Implanty tioLogic powsta∏y 

przy udziale najnowoczeÊniejszych na-

ukowych metod, przy pomocy precyzyj-

nych, sterowanych komputerowo ma-

szyn wytworzone oraz szczegó∏owo 

przebadane klinicznie.



Kontakt:

98
9-
99
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www.dentaurum-implants.de


