Protetyka

Wszystko, co powinieneś
wiedzieć o leczeniu
protetycznym.

Kompleksowe leczenie protetyczne jest dla
nas podstawą. Przed rozpoczęciem
przeprowadzona jest konsultacja na
której lekarz poznaje problem i oczekiwania
pacjenta. Następnie przygotowywany jest
indywidualny plan leczenia uwzględniający
potrzeby i możliwości finansowe.
Ważnym aspektem jest, by pacjent czuł się
dobrze z nowym uśmiechem, dlatego
stosujemy metodę „przymiarki uśmiechu”.
Jest to praca tymczasowa, która pozwala
przyzwyczaić się do nowego wyglądu,
kształtu i koloru zębów.
W naszej pracy stawiamy na jakość, dlatego
współpracujemy z najlepszymi pracowniami
protetycznymi oraz zapewniamy gwarancję
prac.

Wskazana do odbudowy
protetycznej zębów

duże zniszczenia korony zęba
spowodowane urazami lub
próchnicą
wzmocnienie zęba po leczeniu
kanałowym np. nakład, korona
starcie naturalnej korony zęba
odbudowa pojedynczych lub
mnogich braków zębowych np.
korona na implancie, most
protetyczny, proteza
względy estetyczne

Treść objęta jest prawami autorskimi.

UZUPEŁNIENIA
PROTETYCZNE STAŁE

most pełnoceramiczny

korona na implancie

nakład kompozytowy

korona metalowo porcelanowa

licówka pełnoceramiczna
korona pełnoceramiczna

Treść objęta jest prawami autorskimi.

most na implancie

proteza na implantach

UZUPEŁNIENIA
PROTETYCZNE RUCHOME
proteza akrylowa częściowa i całkowita

Jak dbać o higienę
protezy zębowej?

Jak przyzwyczaić się
do ruchomych protez?
ćwicz swobodne mówienie
z protezą- głośno czytaj, rozmawiaj
z bliskimi

Do czyszczenia protez służą specjalne
tabletki np. "Corega Tabs", które czyszczą
protezę bez zarysowań i niszczą bakterie.

w ciągu pierwszych tygodni należy
spożywać pokarmy
o miękkiej konsystencji, potrawy
rozdrobnione, łatwe do przeżuwania
w trakcie jedzenia należy
równomiernie obciążać szczęki

proteza szkieletowa

Jakie problemy mogą
wystąpić po założeniu
nowej protezy?
uczucie ucisku i bolesności
problem z mocowaniem protezy
nadmierne ślinienie

Treść objęta jest prawami autorskimi.

wrzuć tabletkę do naczynia z ciepłą
wodą, zanurz w niej protezę
pozostaw protezę w roztworze przez
3 minuty
wyczyść protezę za pomocą szczoteczki
z miękkim włosiem
opłucz protezę pod bieżącą wodą
na noc odłóż umytą i wysuszoną
protezę do pojemnika z otworami

Wszelkie materiały (teksty, treści, zdjęcia) są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie
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
bez zgody autora jest zabronione.
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