Dowiedz się, w jaki sposób ASTRA TECH Implant System™
może dać Ci piękno naturalnych zębów –jeszcze dziś
porozmawiaj o tym ze swoim dentystą.

“
“Śpiewaniem
zajmuję się zawodowo
i w mojej branży wygląd jest ważny,”
mówi Carola Szücs. “Cierpię na niedobór genów powodujący brak zawiązków
czterech
h zębów
bó stałych
ł h i w wieku 28 lat zaczęłam mieć
z tym problem. Szlifowanie zdrowych zębów w celu zamocowania mostów było w moim przypadku wykluczone.
Zamiast tego wybrałam implanty i jestem bardzo zadowolona z rezultatów leczenia.”

“Po dwunastu latach
nadal jestem bardzo
zadowolony”
Nie mam nic przeciwko ”częściom
zamiennym”, jeżeli mogą uczynić życie
mniej skomplikowanym; takim ułatwieniem było dla
mnie zastosowanie implantu” – stwierdza Bengt Kalin.
Bengt pracuje jako konsultant i ma implant niezawodnie
zastępujący lewy górny siekacz już od dwunastu lat.

DENTSPLY Implants to ﬁrma stomatologiczna ciesząca się
znakomitą reputacją, posiadająca długie tradycje badań i rozwoju
nowych produktów.
Obszerna dokumentacja naukowa badań klinicznych
potwierdza, że ASTRA TECH Implant System™ przynoszą bardzo
dobre krótko jak i długoterminowe rezultaty. Co więcej, nadal
staramy się coraz bardziej ulepszać rynkową ofertę wiodących
implantów dentystycznych.
Doskonałym przykładem są OsseoSpeed TX™, implanty
z powierzchnią modyﬁkowaną ﬂuorem, stymulującą intensywniejsze powstawanie tkanki kostnej i przyspieszającą proces
gojenia. Ta opatentowana innowacja otwiera wielu ludziom
możliwość skorzystania z rozwiązania dającego bezpieczne
i trwałe uzębienie zastępcze, które wygląda, funkcjonuje i jest
odczuwane przez pacjenta jak uzębienie naturalne.

“J po prostu
“Jest
ccudownie!”
“
“Zawsze
miałam słabe zęby i z biegiem
llat przeszłam niezliczone zabiegi takie
jak wypełnienie ubytków, leczenie
kanałowe i mosty” - wyjaśnia Britt-Lis
Nilsson. “Umieszczenie
Nilsson
“Umieszczen implantu w żuchwie to zupełnie
coś innego. Teraz nie muszę się martwić o wypadające zęby
i mogę znów jeść ulubione potrawy. To dla mnie wiele znaczy.”

Dowiedz się więcej na temat implantów
stomatologicznych pod adresem:

www.JakNaturalneZeby.pl
Dentsply IH Sp. z o.o., ul. Orężna 58, PL-02-937 Warszawa
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“Zdecydowanie
Z
dokonała
łabym takiego samego
w
wyboru raz jeszcze!”

“Po dwunastu
latach nadal
jestem bardzo
zadowolony”

Implant
stomatologiczny
w naturalnych
rozmiarach

Łącznik osadzony
na implancie
stomatologicznym

Implant
stomatologiczny
z osadzoną
koroną

Innowacyjne implanty dentystyczne
Implant dentystyczny jest niewielką śrubką umieszczoną w kości
szczęki, spełniającą funkcję korzenia sztucznego zęba. Implant
wykonany jest z tytanu, metalu dobrze przyjmowanego przez
organizm człowieka i silnie przywierającego do kości, tworzącego w ten sposób stabilny fundament zęba. Łącznik implantu jest
mocowany do górnej części implantu i tworzy miejsce zakotwiczenia dla korony, mostu czy też protezy.

Jak naturalne zęby
Brakuje Ci jednego lub paru zębów? A może z powodu braków
w uzębieniu mówisz niewyraźnie lub masz problemy z jedzeniem niektórych pokarmów? Czy skarżysz się na dyskomfort
spowodowany źle dopasowaną protezą dentystyczną?
Jeżeli tak, implanty dentystyczne mogą być dla Ciebie rozwiązaniem. Implanty stanowią podstawę zastępczego uzębienia, które wygląda i spełnia funkcje zębów naturalnych, a posiadacz implantów czuje się tak, jakby miał znów własne zęby. Stosowanie
implantów niesie wiele korzyści, między innymi:

• Wyeliminowanie potrzeby szlifowania zdrowych sąsiednich
zębów, czego wymagają tradycyjne procedury nakładania

Wyniki zweryfikowane przez czas
Od ponad 40 lat implanty dentystyczne są z powodzeniem
stosowane przez miliony ludzi na świecie , jako rozwiązanie
problemu braków w uzębieniu.
ASTRA TECH Implant System™ został stworzony
w oparciu o zasady biologii i biomechaniki. Jest to jedyny
system implantów na świecie wsparty szeroką dokumentacją
kliniczną i naukową.
Kształt i struktura implantów ASTRA TECH Implant
System™ umożliwiają również krótszy okres gojenia i pozwalają
na skrócenie czasu spędzonego przez pacjenta na fotelu dentystycznym. Dla pacjenta oznacza to pewne , przewidywalne
i długotrwałe efekty estetyczne leczenia gwarantowane latami

Różne możliwości rozwiązań
w przypadkach uzupełniania
braków naturalnego uzębienia
Pełniąc funkcję korzenia zęba, implant dentystyczny
zapewnia stabilny fundament dla części koronowej zęba
zastępczego. Możesz więc ze spokojem jeść, rozmawiać
i uśmiechać się.
Zastąpienie pojedynczego zęba
Implanty dentystyczne są idealnym rozwiązaniem, gdy
trzeba zastąpić jeden brakujący ząb bez jednoczesnej konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów, co wymagane
jest przy stosowaniu tradycyjnych procedur nakładania
koron i mostów.
…lub kilku zębów
Implanty są także optymalnym rozwiązaniem w przypadku
zastąpienia kilku zębów i mogą być umieszczane w celu
wsparcia pojedynczych koron lub mostu. Implanty spełniają
rolę korzeni zębów zastępczych, a zatem oparcie protezy
na sąsiednich zdrowych zębach nie jest konieczne.
…lub wszystkich zębów
Implanty wyglądają jak naturalne zęby i spełniają ich funkcje,
a protezy dentystyczne i pełne mosty osadzane na implantach są skutecznym i solidnym rozwiązaniem na długie lata.
Implanty wykluczają konieczność użycia klejów mocujących zapewniających utrzymanie protezy na miejscu, a także
eliminują podrażnienia i ból często związany ze źle dopasowanymi protezami. Implanty stymulują kość szczęki ograniczając zanik kości i przyczyniają się do zachowania naturalnego kształtu twarzy.

badań klinicznych.

koron i mostów.
• Pomaga w zachowaniu właściwej struktury kostnej, kształtu
twarzy i powstrzymaniu zaniku tkanki kostnej szczęk.
• Nie wymaga stosowania kleju mocującego protezy zębowe
i skutecznie pomaga w eliminowaniu dyskomfortu powodowanego przez źle dopasowane protezy.

Porozmawiaj ze swoim dentystą i dowiedz się, czy istnieje
u Ciebie wskazanie do implantów i na czym polega leczenie
w Twoim przypadku.
Implant dentystyczny
może zastąpić pojedynczy
brakujący ząb

...a także kilka
brakujących zębów

...bądź też wszystkie
zęby w szczęce lub
żuchwie.

