Terapia implantologiczna
to najnowocześniejsza
i bezpieczna metoda leczenia
stosowana po utracie
naturalnych zębów

Dlaczego warto wybrać implant

CO TO JEST IMPLANT

Jest to jedyne rozwiązanie protetyczne,
które poprzez przeniesienie siły żucia
bezpośrednio na kość, przeciwdziała
jej zanikowi. Wszczepienie implantu
chroni przed deformacją łuków zębowych,
niekorzystną zmianą wyglądu twarzy,
a także pozwala uniknąć bólów głowy
spowodowanych niewłaściwym rozkładem
sił podczas żucia i gryzienia.

Implant to niewielka, wykonana z tytanu
śrubka, która zastępuje korzeń zęba.
Na niej mocowana jest korona protetyczna
lub składający się z kilku koron most
protetyczny, czyli zrekonstruowane
uzębienie.

Kiedy najlepiej wszczepić implant
Implant najlepiej wszczepić jak najszybciej,
nawet w dniu usunięcia zęba. Dlaczego?
• Po utracie zęba otaczająca go kość
zaczyna zanikać, co w przyszłości prowadzi
do deformacji łuków zębowych i niekorzystnej zmiany wyglądu twarzy. Na skutek zaniku
kości, sąsiadujące z ubytkiem zęby zaczynają
się chwiać, aż w końcu wypadają.

CZY POTRZEBUJESZ OSOBNEGO IMPLANTU
DO KAŻDEGO BRAKU W UZĘBIENIU

Nie, liczba brakujących zębów nie zawsze
pokrywa się z liczbą implantów zastosowanych
w leczeniu. W przypadku większych braków
w uzębieniu stosuje się mniejszą liczbę
implantów, na których osadza się tzw. mosty
protetyczne. Składają się one z koron
protetycznych, których liczba odpowiada
właściwym brakom.

• Okres gojenia
Trwa od 6 do 12 tygodni. W tym czasie nastąpi
tzw. osteointegracja, czyli zrośnięcie się
implantu z kością.
• Zabieg protetyczny
Po zagojeniu stomatolog przymocuje do
implantu tzw. łącznik, czyli podstawę pod
koronę. Następnie zrekonstruuje odbudowę
protetyczną (koronę lub most), którą
wypełni miejsce brakującego uzębienia.

Najwyższą jakość – jakość implantów
AlphaBio potwierdzają międzynarodowe
certyfikaty:
• ISO 13485: 2003
• ISO 9001: 2000
• 93/42/EEC

• Brak uzębienia powoduje niewłaściwy
rozkład sił podczas żucia i gryzienia
i negatywnie wpływa na sąsiadujące
mięśnie i stawy, wywołując m.in.
silne migreny. Dodatkowo wymusza zmianę
diety, a także wpływa na samopoczucie
psychiczne, obniżając komfort codziennego
życia.

Czy zabieg jest bolesny

Wszczepienie implantu jest
bezbolesne, ponieważ zabieg
przeprowadza się w miejscowym
znieczuleniu. Po zabiegu możliwe jest
pojawienie się niewielkiego
obrzęku, który znika w ciągu jednego
lub dwóch dni.

JAK WYGLĄDA PRZEBIEG LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO
• Wizyta u stomatologa
Na postawie wywiadu lekarskiego
stomatolog wstępnie oceni, czy możesz
przejść kurację implantologiczną.
• Badania lekarskie
Komplet Twoich badań lekarskich rozwieje
wątpliwości dotyczące ewentualnych
przeciwskazań.

• Plan leczenia
Lekarz dobierze Ci najlepszy rodzaj kuracji
oraz ustali indywidualny plan leczenia.
• Zabieg chirurgiczny
Zabieg trwa ok. 20 minut i polega
na wszczepieniu implantu w kość szczęki
lub żuchwy. Dzięki miejscowemu
znieczuleniu nie odczujesz żadnego bólu.

Co gwarantują implanty AlphaBio
Bezpieczeństwo – Implanty AlphaBio
są wykonane ze specjalnego, wyjątkowo
mocnego i wytrzymałego stopu tytanu.
Tytan jest metalem biozgodnym, który jest
całkowicie akceptowany przez organizm
człowieka. Takie implanty nie wywołują
reakcji alergicznych i stanów zapalnych,
a także nie oddziałują w żaden inny
negatywny sposób.

PEWNOŚĆ - w Polsce implanty AlphaBio
są wszczepiane przez lekarzy już od 20 lat.
Dodatkowo produkty AlphaBio objęte są
dożywotnią gwarancją, która zapewnia
wymianę implantu w przypadku jego wady,
odrzucenia, złamania lub zanieczyszczenia.

Skuteczność – badania kliniczne AlphaBio
udowodniły, że implanty integrują się
ze wszystkimi rodzajami kości i przyjmują się
w 98% przypadków.
Wygodę – dzięki najnowszej generacji
implantom z powierzchnią NanoTec TM
wszczepienie jest bardzo szybkie,
a czas gojenia krótki.
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