
Procedura implantologiczna:
Proces wszczepienia implantu wymaga zabiegu chirurgicznego w 
gabinecie stomatologicznym. Taki zabieg jest w miarę bezbolesny, 
wykonywany  w znieczuleniu miejscowym. Sprawnie przeprowadzony 
zabieg dla jednego implantu trwa ok. 30 minut. 

Krok 1: Konsultacja/Diagnoza
Stomatolog  ocenia czy implanty będą odpowiednie dla pacjenta bio-
rąc pod uwagę stan jego zdrowia oraz warunki w jamie ustnej.

Krok 2: Wszczepianie implantu (zastępowanie korzenia)
Lekarz nacina delikatnie dziąsło w miejscu brakującego zęba i umiesz-
cza implant bezpośrednio w kości szczęki. W przypadku niewystarcza-
jącej ilości kości własnej dodatkowo można użyć specjalnych mate-
riałów kościozastępczych, aby  implant zrósł się z naturalną kością 
w trakcie procesu gojenia i  z powodzeniem pełnił funkcję stałego 
korzenia. 

Krok 3: Umieszczanie łącznika protetycznego
Po zakończeniu procesu gojenia wszczepionego implantu  (od 3 do 6 
miesięcy) implantolog dobiera odpowiedni łącznik, który będzie opar-
ciem dla mocowanej później korony.

Krok 4: Dołączanie nowej,
stałej odbudowy (korona lub most)
Korona lub most wykonywane są na zamówienie, indywidualnie dopa-
sowywane tak, aby nie odróżniały się od otaczających zębów. Korona 
zostaje umieszczona na szczycie łącznika i tym samym zaczyna pełnić 
funkcje zęba stałego.

Dzięki szerokiej gamie rozwiązań 
dentystycznych implanty zapewniają zdrowy uśmiech 
dla każdego.

Zastąpienie pojedynczego zęba: Wypełnianie braku  pomiędzy 
istniejącymi zębami za pomocą indywidualnie dopasowanej korony 
co eliminuje potrzebę szlifowania sąsiadujących zębów jak przy 
wykonywaniu tradycyjnego mostu.

Most na implantach: Ta opcja pozwala zastąpić kilka zębów jedno-
cześnie przy relatywnie prostej procedurze jeśli w efekcie odzysku-
jemy możliwość prawidłowego przeżuwania pokarmu oraz zdrowy 
uśmiech.

Proteza na implantach: Implanty mogą być także stosowane jako 
podstawa i stabilizacja dla różnego rodzaju protez dentystycznych.

       Zalety implantów Dentium?  
1. Stożkowy kształt: rozwiązanie takie zwiększa stabilność 

pierwotną implantu zapewnia również perfekcyjne 
osadzanie w czasie zabiegu oraz redukuje rozkład na-
pięć pomiędzy implantem a kością korową przenosząc 
je na kość gąbczastą i eliminując efekt zaniku kości.

2. Podwójny gwint: minimalizuje czas zabiegu implantacji
3. Powierzchnia S.L.A.: przyspiesza formowanie się kości 

na powierzchni implantu oraz zapewnia mocne połą-
czenie pomiędzy naturalną kością a implantem

4. Precyzyjne połączenie stożkowe pomiędzy implantem 
a nadbudową protetyczną: zapewnia najlepszą na 
rynku szczelność połączenia, przenosi równomiernie 
obciążenia na implant oraz powoduje zminimalizowa-
nie ewentualnym micro ruchów.

5. „Platform Switching” jest to taka konstrukcja implantu, 
która  jest obecnie najskuteczniejszą ochroną kości 
przed zanikiem.Konstrukcja ta jest stosowana w tylko 
najbardziej zaawansowanych technologicznie implan-
tach zębowych.

6. Szeroki wybór filarów pozwala na łatwe dobranie od-
powiednich odbudów protetycznych.

Korona zęba
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CO TO JEST IMPLANT ?
Implanty dentystyczne to idealne rozwiązanie dla osób z 
jednym lub więcej ubytków zębowych. Stanowią one dłu-
gotrwałe rozwiązanie i pozwalają uzyskać pożądany efekt 
estetyczny. Implanty dentystyczne zastępują korzeń zęba i 
mają charakter tytanowych wszczepów. Umieszcza się je w 
kości szczęki lub żuchwy, po czym integrują się one i zrastają 
z kością dając jednocześnie solidną podstawę do wykonania 
korony, ewentualnie podtrzymania protezy.

DLACZEGO IMPLANT?
Implanty to rozwiązanie na lata. Pozwalają przywrócić na-
turalny uśmiech, pewność siebie i naturalny wygląd twarzy. 
Rozwiązanie implantologiczne jest o wiele bardziej trwalsze 
i skuteczniejsze, niż protezy i mosty. Wszczepy implantolo-
giczne chronią kości i dziąsła przed zanikiem. Dzięki implan-
tom poczujesz się lepiej a Twoje zęby staną się mocne 
i odporne na obciążenia. Znów poczujesz radość z jedzenia 
i zachwycisz naturalnym uśmiechem.
  
JAKIE SĄ KORZYŚCI  Z IMPLANTÓW 
DENTYSTYCZNYCH?
- piękny uśmiech
- pewność siebie
- długotrwałe rozwiązanie protetyczne
- naturalne rysy twarzy
- radość: gryzienia, mówienia i żucia
- minimalizacja utraty kości
- redukcja potrzeby szlifowania zębów sąsiednich
- zdrowie całego organizmu
- nowa jakość życia
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IMPLANTY STOMATOLOGICZNE 


