Jak implanty mogà zmieniç Twoje ˝ycie

Implanty
na całe życie
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Implanty.
W stu procentach Twoje!

Spis treÊci
Implanty. W stu procentach Twoje!

Naturalnie niewidoczne
– implanty w pojedynczych brakach z´bowych.
Ka˝dy mo˝e straciç zàb.
Cz´sto wystarcza kilka sekund:
uprawiasz sport i zàb znika…

Jak gdyby nigdy nic si´ nie wydarzy∏o
– implanty przy wi´kszych brakach w uz´bieniu!
Implanty sà u˝ywane nie tylko w celu
uzupe∏nienia braków…

˚ycie z mo˝liwoÊcià gryzienia.
Implanty w przypadku bezz´bnej szcz´ki.
Czy w ogóle nie masz z´bów w ˝uchwie lub szcz´ce?

Dlaczego warto wybrać implanty DENTSPLY Friadent?
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Drogi Pacjencie,
˚ycie pozostawia Êlady – równie˝ na naszych z´bach.
Wypadek podczas uprawiania sportu lub upadek
mogà pozostawiç braki w twoim uÊmiechu na ka˝dym
etapie Twojego ˝ycia. Próchnica oraz zapalenie przyz´bia w ciàgu wielu lat mogà spowodowaç utrat´
du˝ej iloÊci z´bów. Sà to stresujàce sytuacje. Jednak
zas∏anianie i maskowanie tych ubytków czy wymienne
protezy z´bowe nie sà ju˝ konieczne. Twój dentysta
posiada nowoczesne rozwiàzanie tych problemów:
oryginalne implanty produkowane przez Friadent
– wysoce rozwini´te, stosowane na ca∏ym Êwiecie,
sprawdzane oraz testowane milion razy.
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Niewielkie tytanowe cz´Êci stanowià wysoce zaawansowane technicznie sztuczne korzenie z´bowe, które
stajà si´ elementem szcz´ki. Sà tak pewne jakby by∏y
cz´Êcià Ciebie i zapewniajà stabilnà podstaw´ dla pojedynczych koron z´bowych, wi´kszych mostów czy
protez z´bowych.
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Z´by osadzone na implantach sà praktycznie identyczne z z´bami w∏asnymi oraz dajà ca∏kowicie naturalne
odczucie. Znika problem ruszajàcej si´ protezy. Nie
ma potrzeby uszkadzania z´bów sàsiednich w celu
wykonania mostu. Implanty Friadent umo˝liwiajà
bezpieczne rozwiàzania w ka˝dym wieku i w ka˝dej
sytuacji. Trwa∏e, wytrzyma∏e na si∏y zgryzowe i tak
indywidualne jak Ty.
Poczuj bezpieczeƒstwo oraz jakoÊç ˝ycia z implantami. Miej doskona∏y uÊmiech i znów ciesz si´ dobrym
jedzeniem. Ta broszura opisuje w jak zaskakujàco
prosty sposób mo˝na to osiàgnàç.
Dowiesz si´ w jaki sposób implanty Friadent mogà
zastàpiç pojedynczy zàb, kilka lub wszystkie z´by,
bezpiecznie i bez ˝adnych komplikacji.

Witamy w fascynujàcym Êwiecie implantów Friadent.
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Naturalnie niewidoczne
– implanty w pojedynczych
brakach zębowych.
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Brak pojedynczego z´ba.

To Twój wybór: klasyczny most czy
implant?
Alternatywnym sposobem uzupe∏nienia brakujàcego
z´ba mo˝e byç most mocowany na sta∏e. Wymaga to
jednak szlifowania zdrowych z´bów sàsiadujàcych
z brakiem z´bowym. Sà one filarami mostu i stanowià
dla niego podpor´. Most opiera si´ koronami na z´bach filarowych, a brakujàcy zàb odbudowany jest
tzw. prz´s∏em mostu. Jest on wystarczajàco blisko
dziàs∏a i koÊci, aby wyglàda∏ jak naturalny zàb. Jednak
nie obcià˝a on koÊci szcz´ki tak jak w przypadku z´ba
naturalnego.

Most oparty na z´bach. Oznacza to, ˝e sàsiednie
zdrowe z´by muszà byç oszlifowane, aby mog∏y
stanowiç podparcie dla mostu.

Czasami w odcinku z´bów bocznych tylko
cz´Êciowa proteza jest jedynym mo˝liwym
rozwiàzaniem.

Lub mo˝e zàb sàsiadujàcy z brakiem przekroczy∏ swojà ˝ywotnoÊç i jest nieodpowiedni jako oparcie dla
mostu?
Wtedy mo˝liwe jest zastosowanie ruchomej protezy
cz´Êciowej, wymagajàcej zaczepów w postaci niewielkich, metalowych klamer, które sà zamocowane na
sàsiadujàcych z´bach.
Jednak˝e, po pewnym czasie metalowe klamry mogà
spowodowaç przecià˝enie z´bów, na których sà one
zamocowane, co mo˝e byç przyczynà utraty kolejnych
z´bów.
Tak jednak nie musi byç – mo˝esz mieç implanty.

Korona porcelanowa oparta na implancie
jest najlepszym rozwiàzaniem.

tak˝e w identyczny sposób i zostanie on na swoim
miejscu – nawet jeÊli zamierzasz kontynuowaç uprawianie sportu.
Zapytaj swojego Dentyst´ na temat mo˝liwych
rozwiàzaƒ. Zrób to teraz.

Implanty: najlepsze rozwiàzanie
– w ka˝dym przypadku
Ka˝dy mo˝e straciç zàb. Cz´sto wystarcza kilka sekund: uprawiasz sport i zàb znika, tak po prostu.
Szok, ale ju˝ nigdy wi´cej wielka tragedia. Implanty
rozwiàzujà problem w sposób naturalny i niewidoczny. W miejscu, gdzie w szcz´ce wyst´powa∏ naturalny
zàb stomatolog umieszcza niewielki, wysoce zaawansowany technicznie korzeƒ. Zwykle nie zajmuje to
wi´cej czasu ni˝ standardowe leczenie. Tymczasowa
odbudowa protetyczna uzupe∏nia brakujàcy zàb na
czas gojenia. Potem na sta∏e zamocowana zostanie
docelowa korona z´bowa. Wraz z nowym korzeniem
jest ona solidnie i trwale umocowana w szcz´ce, dajàc
identyczne odczucie jak Twoje naturalne z´by.

Mateusz, 21 lat, po uderzeniu pi∏eczkà
do baseball’a w usta.

Z tego powodu po jakimÊ czasie koÊç ulega zanikowi,
podobnie jak mi´sieƒ, który stopniowo zanika, gdy
nie jest u˝ywany. To w∏aÊnie dlatego elementy mostu
sà cz´sto wyraênie widoczne kiedy ludzie Êmiejà si´
lub rozmawiajà.
Co zrobiç w przypadku, gdy brak jest tak˝e jednego
z z´bów filarowych, poniewa˝ brakujàce z´by znajdujà si´ w odcinku bocznym, na koƒcu ∏uków z´bowych?

Korona oparta na implancie nie wymaga klamer utrzymujàcych. Nie ma koniecznoÊci niszczenia ˝adnego
z z´bów poprzez ich szlifowanie. Implant zachowuje
równie˝ naturalny kszta∏t koÊci szcz´ki. Implanty
Friadent imitujà anatomi´ naturalnych korzeni z´bowych, tak wi´c koÊç oraz dziàs∏o sà prawid∏owo obcià˝one i ukszta∏towane. Nikt nie zauwa˝y ró˝nicy
nawet Ty. Twój nowy zàb jest u˝ytkowany dok∏adnie
tak samo jak naturalne z´by sàsiednie. Dbasz o niego

Ze swoim z´bem opartym na implancie
Mateusz znów si´ uÊmiecha.
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Jak gdyby nigdy nic się
nie wydarzyło – implanty
przy większych brakach
w uzębieniu
Brak kilku sàsiadujàcych ze sobà z´bów
w odcinku bocznym szcz´ki.

Implanty z´bowe sà u˝ywane nie tylko w celu uzupe∏nienia braków.
Niewielkie tytanowe Êruby stanowià prawdziwy cud
w medycynie. W przypadku, gdy uÊmiech zaczyna wyglàdaç staro, brakuje kilku z´bów lub stare protezy
z´bowe stwarzajà coraz wi´cej problemów, mo˝esz
cofnàç czas i Twój uÊmiech b´dzie znowu wyglàda∏
m∏odo.
Pojedyncze implanty z´bowe sà wyjàtkowo eleganckim rozwiàzaniem. Niezale˝nie od tego czy w ∏uku
z´bowym brakuje jednego czy kilku z´bów: ka˝dy zàb
jest indywidualnie zast´powany, przywracajàc orygi-

nalny stan uz´bienia. JeÊli w ∏uku brakuje trzech lub
wi´cej z´bów, mo˝esz zdecydowaç o za∏o˝eniu mostu
zamocowanego na implantach. W tym przypadku
nowe korony filarowe sà ∏àczone ze sobà prz´s∏em
i w zale˝noÊci od rozleg∏oÊci braku – sà podpierane na
stabilnej i bezpiecznej bazie z∏o˝onej z dwóch lub
wi´kszej liczby implantów.

Jan, 47 lat, ma kilka brakujàcych z´bów
w bocznym odcinku szcz´ki.

Po precyzyjnym zaplanowaniu nowe korzenie z´bowe
sà zazwyczaj umieszczane w szcz´ce podczas pojedynczego zabiegu. Tymczasowa proteza uzupe∏nia
brak w czasie fazy gojenia. Docelowe korony lub most
sà mocowane na sta∏e na implantach po zakoƒczonym
okresie gojenia.

Uzupe∏nienie ruchome: proteza cz´Êciowa
utrzymywana na z´bach za pomocà klamer.

Uzupe∏nienie na pojedynczych implantach
jest najbardziej eleganckim rozwiàzaniem.

gdy z´by sà ca∏kowicie zdrowe. Proces szlifowania
oznacza nieodwracalnà utrat´ ochronnej warstwy
szkliwa i z´by stajà si´ bardziej obcià˝one. W wielu
przypadkach skraca to ich Êrednià d∏ugoÊç ˝ycia.
W przypadku gdy brak z´bów jest w bocznym odcinku
i nie jest ograniczony z´bem w∏asnym (brak skrzyd∏owy) – dentysta mo˝e alternatywnie zaoferowaç uzupe∏nienie braku ruchomà protezà cz´Êciowà. Podobnie mo˝e byç w przypadku, gdy przestrzeƒ po brakujàcych z´bach b´dzie zbyt du˝a dla klasycznego
mostu. Prosta, ruchoma proteza cz´Êciowa jest utrzymywana na z´bach w∏asnych za pomocà metalowych
klamer. Metalowe klamry oraz tworzywo akrylowe
protezy podpierajà si´ tak˝e na dziàs∏ach i koÊci, jednak klamry mogà po pewnym czasie zniszczyç utrzymujàcy je zàb. Wysokiej jakoÊci protezy cz´Êciowe
mogà byç równie˝ przymocowane do naturalnych
z´bów za pomocà specjalnych zamków i zatrzasków.
Oznacza to jednak, i˝ z´by muszà byç oszlifowane
i zaopatrzone koronami podobnie jak w moÊcie klasycznym.

To Twój wybór: klasyczny most czy
implanty?
Jednà z mo˝liwych alternatyw dla implantów jest klasyczny most. Jednak˝e z´by b´dàce w sàsiedztwie
braku muszà zostaç wykorzystane w celu utrzymania
mostu. Stanowià one podstaw´ i mocowanie dla
koron filarowych mostu. Jest to szkoda w przypadku,

Jan z pojedynczymi implantami z´bowymi:
jak gdyby nigdy nic si´ nie wydarzy∏o.

Alternatywne rozwiàzanie: most oparty
na implantach.

Implanty: najlepsze rozwiàzanie
– w ka˝dym przypadku
Wszystkie powy˝sze rozwiàzania protetyczne nie sà
konieczne, gdy zdecydujesz si´ na implanty. Niewielkie tytanowe Êruby sà sztucznymi korzeniami, które
w sposób niewidoczny i bezpieczny podpierajà Twoje
nowe korony. Nie trzeba szlifowaç zdrowych z´bów
i pokrywaç ich koronami, nie b´dziesz te˝ musia∏ si´
martwiç o klamry. Twoje nowe z´by oparte na implantach b´dà nie do odró˝nienia od Twoich naturalnych
z´bów. Jak gdyby nigdy nic si´ nie wydarzy∏o.
Zapytaj swojego Dentyst´ na temat mo˝liwych
rozwiàzaƒ. Zrób to teraz.
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Życie z możliwością gryzienia. Implanty w przypadku
bezzębnej szczęki.
równie˝ za∏o˝yç z powrotem. JeÊli chcesz mieç uzupe∏nienie przymocowane do implantów na sta∏e to
musi byç to most. Co najmniej szeÊç implantów
w szcz´ce jest potrzebnych do wykonania tego typu
pracy. Uzupe∏nienie tego typu jest wówczas tak silnie
zamocowane i niepotrzebna jest ju˝ proteza akrylowa.

Wanda, 75 lat, nie jest szcz´Êliwa
ze swojà protezà ca∏kowità.

Czy w ogóle nie masz z´bów w ˝uchwie lub szcz´ce?
Z implantami znów b´dziesz móg∏ si´ uÊmiechaç.
Wystarczy zaledwie od dwóch do czterech nowych
korzeni, aby zapewniç stabilne utrzymanie dla protezy
ca∏kowitej. Natomiast most ca∏kowity (uzupe∏nienie
nieruchome) mo˝e byç ju˝ przymocowany na szeÊciu
implantach. Da Ci to wysokie poczucie bezpieczeƒstwa w ka˝dej sytuacji, poniewa˝ nic ju˝ nie ulegnie
nagle poluzowaniu.
Nigdy wi´cej przykrych niespodzianek.

Po dok∏adnym zaplanowaniu, nowe korzenie z´bowe
sà zazwyczaj umieszczane w szcz´ce podczas jednego
zabiegu. Po zakoƒczeniu procesu gojenia sà one ca∏kowicie zintegrowane z koÊcià i stajà si´ integralnà
cz´Êcià szcz´ki. Oznacza to, ˝e po stosunkowo krótkim czasie, elementy które utrzymujà protez´ ca∏kowità czy nowy most, mogà zostaç zamocowane na
miejscu. Cz´sto istnieje tak˝e mo˝liwoÊç przymocowania protezy do nowych korzeni podczas tego samego zabiegu, kiedy implanty sà umieszczane w szcz´ce.
Przychodzisz na umówione spotkanie do gabinetu,
a kilka godzin póêniej wychodzisz z pi´knymi z´bami.

Na implanty nigdy nie jest za póêno
Twoja ca∏kowita proteza z´bowa jest przymocowana
do implantów za pomocà specjalnego systemu zaczepów, sk∏adajàcego si´ z dwóch komponentów. Jeden
element jest na sta∏e przymocowany do implantu,
jego odpowiednik jest cz´Êcià protezy. Elementy zatrzaskujà si´ ze sobà i Twoja proteza jest sztywno
zamocowana. Gdy istnieje koniecznoÊç czyszczenia
protezy mo˝na jà w bardzo prosty sposób zdjàç, jak

Z trzecim kompletem z´bów opartych na implantach
b´dziesz móg∏ jeÊç, rozmawiaç i Êmiaç si´ jak gdybyÊ
mia∏ swoje naturalne z´by. Implanty dadzà Ci perfekcyjnà, naturalnà ochron´, co nie jest mo˝liwe w przypadku klasycznej protetyki. Nawet jeÊli posiadasz
jeszcze swoje naturalne z´by, cz´sto sà one nieodpowiednie do trwa∏ego i stabilnego zamocowania pro-

Proteza ciàgle si´ przemieszcza. Âluzówka
jest w przewlek∏ym stanie zapalnym.

Proteza ruchoma ale bezpieczna: proteza
ca∏kowita utrzymywana na belce opartej
na 4 implantach w ˝uchwie.

tezy. Jest ona oparta jedynie na dziàs∏ach i koÊci
szcz´ki i w idealnym przypadku umo˝liwia utrzymanie
poprzez zassanie si´ do b∏ony Êluzowej jamy ustnej
i dziàse∏. Jednak˝e, ze wzgl´du na to, ˝e koÊç szcz´kowa bez obcià˝enia po pewnym czasie ulega zanikowi, podobnie jak nieu˝ywany mi´sieƒ, efekt zassania
z biegiem czasu staje si´ coraz s∏abszy.

Kiedy trzeci komplet z´bów staje si´
Twojà drugà naturà
Wszystkie te przykroÊci ominà Ci´ jeÊli zdecydujesz
si´ na implanty. Sztuczne korzenie z´bowe w bezpieczny sposób mocujà protez´ do szcz´ki – i mo˝na
to zrobiç niezale˝nie od wieku pacjenta i niemal˝e
w ka˝dej sytuacji. Twój dentysta mo˝e zachowaç
ostatnie z Twoich naturalnych z´bów i zintegrowaç je
z protezà jako podpory. Je˝eli przez d∏u˝szy czas nosi∏eÊ protez´ ca∏kowità, Twoja koÊç szcz´kowa mo˝e
byç zbyt cienka i zbyt wàska, ˝eby zaakceptowaç implanty. W takim przypadku Twój dentysta lub chirurg
specjalizujàcy si´ w implantologii mo˝e delikatnie rozbudowaç koÊciec szcz´ki. Dokonuje si´ tego przy po-

Wanda znowu korzysta z ˝ycia wraz
ze swoimi trzecimi z´bami, opartymi
na implantach.

Trwa∏e bezpieczeƒstwo: most zamocowany na sta∏e na 6 implantach w szcz´ce.

mocy koÊci z Twojego organizmu lub z u˝yciem naturalnych materia∏ów koÊciozast´pczych. Jednodniowy
zabieg mo˝e zostaç przeprowadzony bez bólu i szybko zapomniany przez Pacjenta. JakoÊç ˝ycia zostaje
ulepszona w sposób trwa∏y. Przy w∏aÊciwej ochronie
oryginalne implanty Friadent majà wszelkie w∏aÊciwoÊci, aby trwaç w postaci nowych korzeni z´bowych
do koƒca Twojego ˝ycia. Z nowymi implantami nie
ukrywaj wi´cej swojego uÊmiechu, ale ciesz si´ aktywnie i bez za˝enowania milszà stronà ˝ycia.
Zapytaj swojego Dentyst´ na temat mo˝liwych
rozwiàzaƒ. Zrób to teraz.
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Dlaczego warto wybrać
implanty DENTSPLY Friadent?
n ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji implantów
n niemiecka precyzja
n jako jeden z nielicznych systemów na świecie w sposób potwierdzony
klinicznie i naukowo ochrania tkankę kostną przed jej zanikiem
n unikalne połączenie stożkowe implantu z łącznikiem zapewnia
szczelną ochronę przez bakteriami
n olbrzymia różnorodność dostępnych elementów systemu,
pozwala rozwiązać każdy możliwy problem pacjenta
n nasze systemy implantologiczne XiVE® i ANKYLOS® umożliwiają
przeprowadzenie zabiegu oraz oddanie protezy w ciągu zaledwie
jednego dnia. Warunkiem przeprowadzenia leczenia jest spełnienie szeregu
uwarunkowań, o których poinformuje Cię Twój lekarz.
DENTSPLY Friadent – najważniejsze jest dla nas Twoje zdrowie!
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat implantów znajdą
Państwo na stronie: www.implantynacalezycie.pl

Pierwszy krok?
Zapytaj swojego Dentyst´. Twój lekarz doradzi Ci na temat mo˝liwych
opcji i poka˝e dodatkowe materia∏y informacyjne. Zrób to teraz.

1 – 3 Nie ma ró˝nicy mi´dzy uzupe∏nieniami
na implantach a z´bami naturalnymi.

Notatki

Implanty
na całe życie

Sukces to Twój wybór…
www.implantynacalezycie.pl

Przedstawiciel DENTSPLY Friadent w Polsce: Rawex Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdaƒsk

