Bądź w pełni sobą.
Twoje nowe życie bez protez.

Kiedy ostatnim razem wgryzłeś się w chrupiące
jabłko? Czy drżysz ze strachu przed wystąpieniem
publicznym z powodu źle dopasowanej protezy?
Czy proteza przysparza ci kłopotów i dyskomfortu
zamiast potrzebnego wsparcia?

Więcej niż uśmiech
Nasze zęby odgrywają ważną rolę w codziennym
życiu. Atrakcyjny, naturalnie wyglądający uśmiech jest
postrzegany jako symbol piękna i zdrowia. Komplet
zdrowych zębów pozwala nam również czerpać
przyjemność z jedzenia tego, co lubimy. Pozwala 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.
Połowa ludności świata cierpi na brak
jednego lub więcej zębów. Wynika to z wielu
różnych przyczyn, np. wypadki, choroba czy
niedostateczna pielęgnacja.
* wniosek oparty na wielu raportach stomatologicznych

Każdy brakujący ząb może negatywnie wpływać na twoją
jakość życia. Dlatego ważne jest, aby razem z dentystą
znaleźć dobre i trwałe rozwiązanie.

Protezy często nie są dobrym
rozwiązaniem
Kiedy brakuje wielu zębów, pierwszym przychodzącym
na myśl rozwiązaniem jest proteza stomatologiczna.
Jednakże, użytkownicy protez często skarżą się na kłopoty
i dyskomfort powodowany przez swoje protezy. Nawet
po wielu wizytach u dentysty i próbach korekty protezy,
niektórych wciąż czeka frustracja i ból.

Jeśli doświadczasz podobnych problemów ze swoją
protezą, nowoczesne rozwiązania stomatologiczne
pozwolą przywrócić ci pełną funkcję zębów i jakość życia.
Twój dentysta pomoże ci znaleźć rozwiązanie, które
zastąpi źle dopasowaną protezę kompletem naturalnie
wyglądających i w pełni funkcjonujących zębów.
Nie ma przeszkód, abyś przygotował sobie listę
wszystkich rzeczy do jedzenia, za którymi tęsknisz
od lat. Od pysznego posiłku dzieli cię zaledwie parę
kroków.

Konsekwencje źle
dopasowanej protezy
Dyskomfort i niedogodności
użytkowania
Być może - podobnie jak wielu innych użytkowników jesteś niezadowolony ze swojej niedopasowanej protezy.
Niestabilna proteza zwykle przesuwa się w jamie ustnej
podczas jedzenia i mówienia. To powoduje naciski
na dziąsła i kość szczęki, prowadząc w efekcie
do bolesnych stanów zapalnych.

Kłopoty z gryzieniem i mówieniem
Proteza często utrudnia gryzienie, co może
powstrzymywać cię od jedzenia wielu rzeczy, za którymi
kiedyś przepadałeś. Tworzywo sztuczne stykające
się z podniebieniem może negatywnie wpływać na smak
potraw. Proteza może również wpływać na sposób,
w jaki wymawiasz wyrazy i może powstrzymywać Cię
od swobodnego wypowiadania się publicznie.

Zmiany w wyglądzie
Kiedy kość szczęki nie jest już stymulowana przez twoje
własne zęby i korzenie zębów, zaczyna się kurczyć.
Kurcząca się kość szczękowa wpływa też negatywnie
na sposób dopasowania protezy, co oznacza kolejne wizyty
u dentysty w celu jej dopasowania. Na wygląd mogą
dodatkowo wpływać ubytki zębowe, ponieważ wtedy
wargi nie mają podpory od wewnątrz. Broda zaczyna
przesuwać się do przodu i do góry, a wargi kierują się
do wewnątrz.

Utrata zębów powoduje, że wyglądasz starzej. Rysunek pokazuje
wyraźnie konsekwencje ubytku zębów i kości szczęki.

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
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Implanty stomatologiczne wyglądają i zachowują się
jak naturalne zęby.

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.

Zdrowy, naturalnie wyglądający
uśmiech
Nowoczesne uzupełnienia protetyczne oparte
na implantach wyglądają i sprawiają wrażenie
naturalnych zębów. Są wykonane z materiałów
biokompatybilnych, co oznacza, że organizm dobrze
je toleruje. 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 i w pełni cieszyć
się ich smakiem. Umożliwią ci również wyraźną
wymowę podczas kolejnych prezentacji służbowych
lub długich rozmów z przyjaciółmi.

Stabilne i wygodne dopasowanie
Implanty stomatologiczne są mocowane do kości
szczęki, co sprawia, że są bardziej stabilne
i wygodniejsze niż protezy. Materiał powierzchniowy
stosowany na implancie stomatologicznym
dodatkowo pomaga kości szczęki obrastać wokół
implantu, dzięki czemu uzupełnienie jest bezpiecznie
osadzone i pozostanie na swoim miejscu.

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.

Znajdź rozwiązanie
odpowiednie dla siebie
Pełen komplet zębów
Jeśli straciłeś większość lub wszystkie swoje zęby,
nowoczesne rozwiązanie oparte na implantach
stomatologicznych jest najlepszą alternatywą dla źle
dopasowanej protezy. W zależności od indywidualnej
sytuacji stomatologicznej pacjenta, dwa do czterech
implantów może stanowić dużą różnicę, stabilizując
protezę i zapewniając pełen komplet zębów.
Implanty stomatologiczne zapewniają tak potrzebną
stabilność w kości szczęki, która mocno ucierpiała
po latach noszenia niewygodnej protezy.

Nowe zęby od pierwszego dnia
Zależnie od twojej indywidualnej sytuacji, dentysta
może natychmiast połączyć implanty z tymczasowym
uzupełnieniem protetycznym. W takim przypadku
możesz wrócić do normalnego życia wkrótce
po zabiegu. Dopiero kilka tygodni później, kiedy
implanty są już w pełni wygojone, dentysta dokona
ostatecznej odbudowy. Może ona być stała lub
zdejmowana, jeśli wolisz wyjmować ją
do czyszczenia.

Stała odbudowa na zaledwie 4 implantach.

Wyjmowana odbudowa na 2 implantach lub na belce
z implantami
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Od nowego uśmiechu dzieli cię tylko kilka kroków.
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