Implantologia

Wszystko, co powinieneś
wiedzieć o chirurgii.

Najbardziej trwałą i sprawdzoną
metodą uzupełniania braków
zębowych w szybkim czasie są
implanty. Są to śruby wykonane
z tytanu, które zastępują korzeń
zęba. Na nich można zamocować
pojedynczą koronę protetyczną
lub most.

Zalety wszczepienia
implantu
Estetyka- korona na implancie idealnie
wpasowuje się w cały łuk zębowy,
nie odróżnia się od pozostałych zębów
ponieważ kolor i kształt jest dobierany
indywidualnie do każdego pacjenta i jego
warunków w jamie ustnej.

EcoLabs Sp. z o.o.

Sprawiamy, że życie staje
implantnauce.
pozwala na
sięZdrowielepsze, dzięki

zachowanie prawidłowych funkcji żucia,
które zmieniają się gdy w jamie ustnej
są braki zębowe.
Komfort spożywania pokarmów-ten
rodzaj odbudowy protetycznej
gwarantuje doskonałą funkcjonalność
i swobodę, dlatego możliwe jest
spożywanie pokarmów różnego rodzaju.
Trwałość- implant wykonany jest
z tytanu, dlatego przy stosowaniu się do
zaleceń lekarza, odbywaniu wizyt
kontrolnych i higienizacji może służyć
przez całe życie.

Oferujemy Państwu najwyższej jakości
materiały i sprzęty, wyspecjalizowany
zespół oraz dożywotnią gwarancję
na implant w przypadku wybrania
odpowiedniej opcji.
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Wygoda- z racji tego, że implant
wszczepiony jest na stałe, nie ma
konieczności używania klejów mocujących
jak w przypadku protez.

Etapy leczenia
implantologicznego
1 wizyta:
Konsultacja specjalistyczna, wykonanie
tomografii komputerowej
2 wizyta:
Plan leczenia wraz z umówieniem wizyt
3 wizyta:
Chirurgiczne wszczepienie implantu
4 wizyta:
Osadzenie korony na implancie po
2 miesiącach od zabiegu

Do czego mogą prowadzić
braki w uzębieniu?

Implanty klasy Premium Astra Tech Implant System Ev

problemy trawienne

różne kształty implantów

przechylanie się zębów

elastyczny protokół nawiercania

wady wymowy

właściwe komponenty protetyczne

zaburzenia funkcji stawów skroniowo
żuchwowych

samopozycjonujące się elementy
wyciskowe

zaburzenia estetyki twarzy
bóle głowy i kręgosłupa
brak pewności siebie
większe koszty leczenia w przyszłości

DOŻYWOTNIA GWARANCJA
NA IMPLANTY KLASY PREMIUM!
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MOŻLIWOŚCI ODBUDOWY
IMPLANTOLOGICZNEJ

Korona na implancie

Most na implantach

Proteza na implantach

To rodzaj odbudowy protetycznej, która
uzupełnia pojedynczy ubytek w uzębieniu.
Odwzorowuje anatomiczny kształt i kolor
zęba. Koronę na implancie osadzamy po
około 2 miesiącach po zabiegu implantacji.

Ten rodzaj odbudowy wykonujemy
w przypadku braku kilku znajdujących się
obok siebie zębów. Most składa się z kilku
połączonych ze sobą koron.

Ten rodzaj uzupełnienia pozwala
odbudować cały łuk zębowy.
W tym przypadku protezę mocuje się
na 4 lub 6 implantach.
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Podniesienie zatoki
szczękowej

Augmentacja kości

Przeszczep dziąsła
czyli pokrycie recesji

Często przed wykonaniem wszczepienia
implantów potrzebne jest podniesienie dna
zatoki szczękowej, by implanty mogły
znaleźć się we właściwym miejscu
w szczęce.

Augmentacja to przeszczep pobranego materiału
kostnego lub gotowego materiału.
Regeneracja kości jest bezbolesna, przeprowadza
się ją w znieczuleniu miejscowym.

Zabieg polega na pokryciu odsłoniętego
korzenia zębowego, poprzez przeszczepienie
fragmentu podniebienia lub dziąsła z innego
obszaru jamy ustnej.

Wskazania do zabiegu:

Wskazania do zabiegu:

Wskazania do zabiegu:

Wskazaniem może być utrata zębów
w bocznym odcinku szczęki, jeśli
u pacjenta występuje anatomicznie nisko
schodzącą zatoka szczękowa.
Ta sytuacja powoduje brak odpowiedniej
ilości kości pozwalającej na poprawne
wszczepienie implantów.

Augmentację kości przeprowadza się
w przypadku zaniku kości, przed planowaną
implantologiczną odbudową braków
zębowych. Innym wskazaniem do zabiegu jest
parodontoza czy kieszenie przyzębne.

Schorzenie do którego dochodzi przez odsuwanie
się dziąsła. W ten sposób szyjka zębowa zostaje
odsłonięta, a w konsekwencji
ząb ulega wydłużeniu. Recesja jest jedną
z najbardziej zaawansowanych form choroby
dziąseł. Często wykonywany w przypadku
implantacji.

Jest to zabieg mający na celu podniesienie
błony śluzowej zatoki.
Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej
może zostać połączony z wprowadzeniem
implantów stomatologicznych, jeśli można
uzyskać ich stabilizację na wstępnym etapie.

ZABIEG
PODNIESIENIA
ZATOKI

WYKONANIE
TOMOGRAFII,
ZAPLANOWANIE
I WYKONANIE
IMPLANTACJI

po 6 miesiącach

OSADZENIE
KORONY
PROTETYCZNEJ

po 2 miesiącach

ZABIEG

AUGMENTACJI
KOŚCI

WYKONANIE
TOMOGRAFII,
ZAPLANOWANIE
I WYKONANIE
IMPLANTACJI

po 6-9 miesiącach

OSADZENIE
KORONY
PROTETYCZNEJ

po 2 miesiącach
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Zalecenia po zabiegu
podniesienia zatoki
szczękowej, augmentacji
kości, po przeszczepie
dziąseł oraz implantacji

w dniu zabiegu i dwa dni po zabiegu
nie palić nie pić alkoholu

nie należy dotykać okolic implantu/rany
pozabiegowej palcami ani językiem

nie wykonywać żadnego wisiłku
fizycznego

w okolicy miejsca zabiegu, policzka
i podbródka może wystąpić obrzęk,
który po kilku dniach zniknie

ograniczyć mówienie
W celu lepszego przebiegu procesu gojenia po
zabiegu, zaleca się zapoznanie
i stosowanie się do przedstawionych
wytycznych.

Po zabiegu implanty zostają najczęściej
natychmiast prowizorycznie zaopatrzone.
Ostateczne zabezpieczenie następuje po
upływie 2 miesięcy po zabiegu.
Przy implantach dwufazowych, które
zaszyto, to znaczy, kiedy implant
nie wystaje z błony śluzowej, implanty
zostaną zabezpieczone śrubami
zabliźniającymi. Dopiero później następuje
właściwa rekonstrukcja protetyczna.

jeść i pić dopiero po upływie
miejscowego znieczulenia
przyjmować tylko płynne i miękkie
pożywienie

złagodzenie tych objawów można
uzyskać stosując zimne okłady

PRF- szybsze gojenie dzięki
fibrynie bogatopłytkowej

nie gryźć w okolicah implantu

Czynniki wzrostu zawarte w trombocytach
inicjują i przyspieszają procesy naturalnej
dbać o pozostałe zęby stosując ścisłą
regeneracji oraz odbudowy tkanek
higienę jamy ustnej
i przyśpieszają gojenie.
usta w okolicy rany tylko przepłukiwać
po zabiegu nie należy używać
szczoteczki elektrycznej w okolicy rany
po jedzeniu delikatnie i krótko
przepłukać jamę ustną zimną wodą
lub płukanka zaleconą przez lekarza
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szybsze i lepsze rezultaty gojenia
szybsza odbudowa kości
lepsza integracja implantu z kością
brak zespołu suchego zębodołu
otrzymanie autogennej membrany
regeneracyjnej przy implantacji

Zalecenia po usunięciu zęba
Należy zagryzać tampon przez 30
minut. W przypadku
przedłużonego krwawienia można
zmienić tampon i ponownie
zagryźć na kolejne pół godziny
(jałowe tampony dostępne są
w każdej aptece).
W przypadku odczuwalnego bólu
i ewentualnego obrzęku można
przykładać do policzka zimne
okłady.
Przez 2 h nie można jeść i pić.
Przez 24 h nie wolno palić
papierosów, spożywać alkoholu,
pić gorących płynów, płukać jamy
ustnej.
Wieczorem delikatnie umyć zęby
omijając ranę. Skrzep znajdujący
się w zębodole jest najlepszym
opatrunkiem zapewniającym
prawidłowe gojenie rany.
Szary nalot na skrzepie jest
naturalnym obrazem gojenia.

Ranę należy delikatnie smarować
kilka razy dziennie żelem
odkażającym Elugel.
Po zejściu znieczulenia w razie
konieczności można zażyć leki
przeciwbólowe (np. Paracetamol,
Apap, Ibuprofen, Nurofen,
Panadol). Czasami lekarz dentysta
przepisuje silniejsze leki
przeciwbólowe dostępne na
receptę (np. Ketonal, Febrofen).
Należy pamiętać o zażywaniu
zapisanych leków zgodnie
z zaleceniami.
W przypadku przedłużającego się
krwawienia lub wystąpienia po
kilku dniach silnego bólu należy jak
najszybciej skontaktować się z
naszym gabinetem.
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Po usunięciu zęba normalną
reakcją jest pojawienie się
obrzęku (opuchlizny policzka)
i trudności w otwieraniu ust.
Objawy mogą się nasilać do
48 godzin po zabiegu, następnie
powinny ustępować.
W razie wątpliwości prosimy
o kontakt z naszym lekarzem.
Niewskazany jest wysiłek fizyczny.
W przypadku założenia szwów,
proszę zgłosić się po 7 dniach
w celu ich ściągnięcia.
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na mocy "Ustawy o prawie autorskim i sprawach pokrewnych"
z dnia 4 lutego 1994r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz.631).
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części
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