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Fot. Materiały prasowe

Nowe oblicze stomatologii

Mimo postępów w stomatologii, duża ilość pacjentów traci zęby z powodu próchnicy,
chorób przyzębia czy urazów. Przez wiele lat jedynym możliwym sposobem leczenia były
mosty lub ruchome protezy protetyczne. Dzisiaj istnieją implanty!
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mplanty to nowoczesna metoda uzupełniania barków w uzębieniu. Obecnie jest to najlepszy sposób na to, by odzyskać funkcję, estetykę i komfort posiadania własnych zębów. Implanty są
doskonałym rozwiązaniem zarówno w wypadku utraty jednego
zęba, braku kilku zębów, a nawet całkowitej rekonstrukcji uzębienia.
JAK „DZIAŁAJĄ” IMPLANTY?

– Postęp technologiczny w implantologii pozwala na całkowicie
anatomiczne i w pełni estetyczne odbudowanie zębów. Nasi lekarze swoimi pracami w bardzo dużym stopniu kopiują naturę. Wymaga to jednak zastosowania ściśle wyselekcjonowanych produktów,
sprawdzonych przez nas producentów – mówi lek. stom. Grzegorz
Wasiluk z Klinki MED-ORAL w Rumi.
Rekonstrukcje braków zębowych wymagające znacznej ingerencji we własne, często zdrowe zęby przestają być traktowane jako
zalecana metoda leczenia. W obecnych czasach pierwszą metodą
z wyboru jest implant. Implant dentystyczny to wszczep zastępujący korzeń brakującego zęba. Wszczep wykonany jest z tytanu, materiału idealnie biokompatybilnego z tkankami organizmu. Dzięki
implantom można uniknąć zaników kostnych i szlifowania własnych
zębów w celu wykonania tradycyjnych prac protetycznych.
– Pacjent po wykonaniu odbudowy opartej na implantach zyskuje
uzupełnienie protetyczne na lata, które jest zamocowane na stałe
w jamie ustnej, odtwarza prawidłowe żucie, przywraca naturalne
rysy twarzy oraz minimalizuje utratę kości w bezzębnym fragmencie
wyrostka. Dodatkowo, dzięki szerokiej gamie najnowocześniejszych
materiałów protetycznych efekty estetyczne takiego uzupełnienia
są bardzo dobre – mówi stomatolog dr Dominik Łoś, właściciel sieci
klinik Miladent.
PLAN DZIAŁANIA
Gdy już podejmiesz decyzję o leczeniu, stomatolog określi plan,
według którego będzie przebiegała cała procedura.
– W naszej klinice oferujemy pełen zakres leczenia implantologicznego: ocenę potrzeb pacjenta, indywidualny plan leczenia,
kompleksową realizację przeprowadzoną przez wykwalifikowaną
kadrę implantologów. Nasza klinika jest certyfikowanym ośrodkiem
systemu Dentsplay Implants, jednego z liderów rynku premium, co
świadczy o wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Nie bez

znaczenia jest fakt, iż oferujemy pacjentom dożywotnią gwarancję
na implant – podkreśla dr n. med. Lidia Janda – Wasiluk z Klinki MED-ORAL.
Wprowadzenie implantu w szczęce lub żuchwie jest stosunkowo prostym zabiegiem chirurgicznym. Wszczepienie samego implantu trwa zazwyczaj nie dłużej niż godzinę. Implant zostaje wprowadzony w odpowiednio przygotowane łoże w kości, i ta część
zabiegu tworzy fundament do późniejszej odbudowy protetycznej,
czyli odbudowy zębów. Po okresie od 3 do 6 miesięcy dochodzi do
integracji implantu z kością, wtedy też lekarz przystępuje do odbudowy zębów na implancie/implantach w zależności od rozległości
braków zębowych i wymagań pacjenta.
TO NIE BOLI
– Pacjent zostaje zabezpieczony lekami przeciwbólowymi, osłonowo antybiotykami oraz otrzymuje szereg wskazań pozabiegowych. W niektórych przypadkach konieczne są dodatkowe zabiegi
chirurgiczne przygotowujące pacjenta do implantacji, mające na
celu odtworzenie lub zwiększenie ilości kości w miejscu przyszłego implantu. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, aby
zapewnić pacjentowi najbardziej optymalną formę leczenia – mówi
stomatolog dr Dominik Łoś, właściciel sieci klinik Miladent.
Zabiegi wszczepienia implantów są przeprowadzane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się procedurami
rehabilitacyjnymi, w ściśle określonych warunkach, pracujących na
odpowiednim do tego typu zabiegów sprzęcie medycznym. Możliwe jest wykonanie zabiegu również przy asyście anestezjologa,
a dla określonej grupy pacjentów nawet w znieczuleniu ogólnym.
– Pacjent zgłaszający się w celu odbudowy braków zębowych
oczekuje zawsze trwałego, estetycznego i funkcjonalnego uzębienia. Jest to możliwe tylko poprzez dokładne zaplanowanie przyszłej
pracy protetycznej, konsultację wielospecjalistyczną, wszczepienie
i odbudowanie określonej ilości implantów. Optymalne rozwiązanie protetyczne gwarantuje funkcję i estetykę, czyli wydajność żucia, mowy oraz akceptację i dobre samopoczucie pacjenta – wyjaśnia lek. stom. Grzegorz Wasiluk z kliniki MED-ORAL.
Impanty zdecydowanie odmieniają oblicze stomatologii i zapewniają często radykalną poprawę jakości życia pacjentów, którzy do
tej pory byli skazani na noszenie niewygodnych protez ruchomych
bądź szlifowanie wielu zębów, aby uzupełnić braki zębowe.

