Bądź w pełni sobą.
Odbuduj swoje zęby, odzyskaj
z powrotem własne życie.

Czy unikasz uśmiechania się z powodu braku
jednego lub więcej zębów? Kiedy ostatnio
zagłębiłeś zęby w chrupiące jabłko? A może
przestałeś spotykać się z przyjaciółmi, ponieważ
wstydzisz się swoich zębów?

Więcej niż uśmiech
Utrata lub uszkodzenie zębów może być strasznym
przeżyciem. W dzisiejszym społeczeństwie atrakcyjny,
naturalnie wyglądający uśmiech postrzegany jest jako
symbol piękna i zdrowia. Kompletne, zdrowe zęby
pozwalają nam również czerpać przyjemność z jedzenia
tego, co lubimy. Bez niezbędnej stabilności w ustach
spożywanie każdego posiłku może stać się bolesne
i powolne. Zęby pozwalają nam czuć się pewnie w pracy
i pozostać aktywnymi do późnego wieku.

Czy wiesz, że ...

3.600.000.000*
ludzi na świecie ma braki
w uzębieniu.
* wniosek oparty na wielu raportach stomatologicznych

Nie jesteś sam
Połowa ludności świata cierpi na brak jednego
lub więcej zębów. Wynika to z wielu różnych przyczyn,
np. wypadków, choroby czy niedostatecznej pielęgnacji.
Są jednak dobre wieści: twój dentysta może ci pomóc.
Dostępne są nowoczesne rozwiązania stomatologiczne,
które pomogą ci odzyskać uśmiech i jakość życia,
a także sprawią, że znów poczujesz się w pełni sobą.
Od nowego uśmiechu dzieli cię tylko kilka kroków.

Dlaczego zdrowe zęby są
tak ważne?
Utrata lub uszkodzenie nawet jednego zęba może mieć
wpływ na twoje codzienne życie. Może wpływać na
ogólny stan zdrowia, wygląd i poczucie własnej wartości.
Każdy ząb w jamie ustnej ma do spełnienia ważną rolę.

Wpływ na kość szczęki i dziąsło
W normalnej sytuacji, gdy wszystkie zęby są na miejscu,
wykonują one drobne mikroruchy w jamie ustnej,
stymulując w ten sposób dziąsła i kość szczęki. Kiedy
brakuje jednego lub kilku zębów, oddziaływanie między
zębami a kością zostaje naruszone i stymulacja zmniejsza
się. W rezultacie kość szczęki zaczyna się kurczyć,
w związku z czym dziąsło cofa się. Sąsiednie zęby
zaczynają się ruszać i wpadać w lukę. Zęby szczęki
przeciwstawnej mogą zacząć wysuwać się w stronę luki.
Im więcej zębów brakuje w jamie ustnej, tym trudniejsze
może okazać się ich odtworzenie.

Brak jednego zęba może sprawiać, że zęby sąsiednie ruszają
się i przesuwają w stronę luki.

Brak zębów postarza. Ilustracja pokazuje wyraźnie konsekwencje
utraty zębów i zaniku kości.

Wpływ na wygląd
Kiedy brakuje zęba i nastąpił ubytek kości szczęki, wargi
nie znajdują podpory od wewnątrz. Po jakimś czasie twarz
się zmienia, wygląda starzej i marszczy się. Policzki i wargi
bez koniecznej podpory stają się zapadnięte i obwisłe.
Aby uniknąć tych skutków, porozmawiaj ze swoim
dentystą o brakujących lub uszkodzonych zębach.
Za pomocą nowoczesnych technik odbudowy można
zastąpić brakujące zęby, a nawet cały rząd ubytków
nowymi, osadzanymi na stałe zębami. To nie tylko
przywróci ci uśmiech i prawidłową funkcję gryzienia,
ale również powstrzyma kość szczęki od obkurczania się.
W ten sposób zagwarantujesz, że sąsiednie zęby i cała
jama ustna pozostaną zdrowe.
Liczy się każdy ząb!

Twój dentysta znajdzie
rozwiązanie odpowiednie
dla ciebie
Co to jest uzupełnienie protetyczne?
Uzupełnieniem protetycznym nazywane są korony i mosty,
które stosuje się, aby zastąpić brakujące lub przeznaczone
do usunięcia zęby. Mogą być mocowane na naturalnych
zębach lub implantach.

Uzupełnienie protetyczne
na naturalnych zębach
Aby odtworzyć brakujące zęby, dentysta może wypełnić
lukę stosując most, czyli przęsło składające się z kilku
sztucznych zębów, osadzane na pozostałych sąsiednich
zębach. Aby zamocować taki most, dentysta musi
zeszlifować sąsiednie zdrowe zęby, co może oznaczać,
że trzeba poświęcić zdrowe zęby.
Most wykonuje się zwykle z naturalnie wyglądającego
materiału, np. ceramicznego. Laboratorium protetyczne
projektuje most indywidualnie dla każdego klienta,
aby zapewnić wygląd i wrażenie naturalnych zębów.
Pamiętaj, że zamiast materiałów wyłącznie ceramicznych
dentyści wciąż proponują czasami korony metalowe
i mosty z licówką porcelanową. Kiedy dziąsło się cofa,
czarna linia metalu na brzegu mostu może stać się
widoczna. Aby zapewnić najlepszy efekt estetyczny proś
zawsze dentystę o most pełnoceramiczny.
Opisywana metoda nie powstrzymuje kości szczęki
od kurczenia się - w miarę upływu czasu dziąsła będą
coraz bardziej się cofać. Aby tego uniknąć, dentysta
musi również odbudować korzeń zęba. Najlepszym
rozwiązaniem jest tytanowy implant stomatologiczny.

Uzupełnienie protetyczne
na implantach
Implanty stomatologiczne mocowane w kości szczęki
zachowują się tak jak korzenie naturalnych zębów. Zabieg
implantacji pozwala oszczędzić zdrowe zęby sąsiednie.

Nowe zęby od pierwszego dnia
Zależnie od indywidualnej sytuacji, dentysta może
natychmiast połączyć implant z tymczasowym
uzupełnieniem protetycznym, które wygląda i sprawia
wrażenie naturalnego zęba.

Uzupełnienie na naturalnych zębach. Sąsiednie zęby muszą
być zeszlifowane.

Uzupełnienie na implancie. Sąsiednie zęby pozostają
nienaruszone.

Most czy implant
stomatologiczny: co jest
odpowiednie dla mnie?
Uzupełnienie
na implancie
stomatologicznym

Uzupełnienie
na istniejących
zębach (most)

Trwałość

Wiele lat.
Przy właściwej
pielęgnacji - do
końca życia.

około 5-20 lat

Konieczność
zeszlifowania
sąsiednich
zębów

Nie

Tak

Utrzymanie
nowych zębów
w czystości

Normalna
pielęgnacja

Trudniejsze

Ryzyko
próchnicy/
złamania zęba

Bardzo niskie

Tak

Koszty
długofalowe

Wyższe wstępne
koszty leczenia są
rekompensowane
niższymi kosztami
dalszego
użytkowania.

Niższe koszty
leczenia,
ale często
wyższe koszty
użytkowania na
dłuższą metę.

Porównanie implantów stomatologicznych i mostu
na zębach naturalnych

Poproś dentystę o zastosowanie implantu,
który pozwoli ci poczuć się znów w pełni sobą.

Implanty stomatologiczne
oferują ci wiele korzyści
Co to jest implant stomatologiczny?
Implant stomatologiczny pełni funkcję korzenia dla
nowego zęba. Ma zaledwie kilka milimetrów długości
i jest starannie wykonany, co umożliwia dentyście
jego solidne i stabilne zamocowanie w kości szczęki,
podobnie jak naturalny ząb. Na górnej części implantu
mocuje się koronę lub most. Są one wykonywane
w laboratorium protetycznym z wytrzymałego
materiału (np. ceramiki) oraz indywidualnie
dopasowywane, aby wyglądały i zachowywały
się jak naturalne zęby.
Implanty stomatologiczne są uznawane za najlepszą
spośród obecnie stosowanych metod odbudowy,
ponieważ zapewniają pacjentom wiele korzyści.

Korona

Dziąsło

Korzeń zęba

Implant
stomatologiczny

Kośćszczęki

Implanty stomatologiczne wyglądają i zachowują się
jak naturalne zęby.

Zdrowy, naturalnie wyglądający
uśmiech
Nowoczesne uzupełnienia protetyczne oparte
na implantach wyglądają i sprawiają wrażenie
naturalnych zębów. Kolor, kształt i kontury uzupełnień
dopasowuje się do naturalnych zębów pacjenta.

Normalnie jesz i mówisz
Implanty stomatologiczne przywracają pełną funkcję
zębów naturalnych. Dzięki nim możesz znów włączyć
do swojego jadłospisu nawet najbardziej twarde,
chrupkie, czy kleiste produkty. Umożliwią ci również
wyraźną wymowę podczas kolejnych prezentacji
służbowych lub długich rozmów z przyjaciółmi.

Zdrowe zęby pozostają zdrowe
W odróżnieniu od innych metod, implanty
stomatologiczne nie przynoszą szkody sąsiednim
zębom, przywracają zdrowie jamy ustnej i młody
wygląd.

Stabilne i wygodne dopasowanie
Implanty stomatologiczne są mocowane do
kości szczęki, co sprawia, że są stabilne i zwykle
wygodniejsze niż inne metody odbudowy. Ponadto,
są wykonane z materiałów biokompatybilnych,
co oznacza, że organizm dobrze je toleruje.

Długotrwałe i sprawdzone rozwiązanie
Rozwiązania oparte na implantach są bardzo trwałe.
Przy odpowiedniej pielęgnacji i zachowaniu właściwej
higieny jamy ustnej implanty mogą przetrwać wiele
lat, nawet do końca życia. Nowoczesnego implantu
użyto po raz pierwszy w roku 1965. Od tego czasu
z powodzeniem stosuje się miliony implantów
na całym świecie.
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Od nowego uśmiechu dzieli cię tylko kilka kroków.
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