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NNOWACYJNY
Szanowni Państwo,

Wygląd i uśmiech w istotny sposób decydują 
o naszej jakości życia. Zdrowe, piękne i białe 
zęby podkreślają atrakcyjność i witalność.  
Z wielu powodów tracimy nasze zęby. Taka 
utrata w p ł y w a  n i e  t y l k o  n a  w y g l ą d , 
wymowę i możliwość żucia, lecz może być także 
przyczyną problemów w całym organizmie. 
Obecnie istnieje wiele możliwości rekonstrukcji 
braków zębowych. Potwierdzoną naukowo 
opcją leczenia jest wszczepienie implantów 
zębowych.

Implanty zębowe już od ponad 40 lat stanowią 
udowodnione naukowo rozwiązanie. Obecnie 
można stosować zarówno implanty tytanowe 
jak i białe implanty z tlenku cyrkonu, nazywane 
często w języku potocznym implantami 
ceramicznymi. Implanty te są odpowiedzią na 
stale rosnące zainteresowanie pacjentów 
uzupełnieniami bezmetalowymi o wysokiej 
estetyce.  

Niezależnie od tego, czy wybór implantów 
ceramicznych podyktowany jest względami 
estetycznymi, u których źródła leży chęć 
posiadania pięknych, białych zębów, czy też tak 
zwaną „nietolerancją tytanu“, diagnozowaną na 
podstawie zwiększonego uwalniania cytokiny.
W wybranych wskazaniach rozwiązanie to stanowi 
bardzo dobrą i ekonomiczną alternatywę. 

Podejmując decyzję mierzymy się z wieloma 
nurtującymi nas pytaniami. Firma CAMLOG jako 
wiodący producent implantów zębowych to 
kompetentny partner lekarzy dentystów. 
Przewodnik, który trzymają Państwo w rękach 
dostarcza wielu informacji, które można 
wykorzystać podczas rozmowy z lekarzem 
dentystą. 

Szczegółowe informacje można uzyskać
u lekarza dentysty lub implantologa, a następnie 
wybrać najlepszą dla Państwa opcję leczenia. 
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Istnieje wiele powodów utraty zębów: może 
to być wypadek podczas uprawiania sportu, 
choroba czy próchnica lub problemy z przyzębiem. 
Utrata zęba jest zawsze bolesna. Jest jednak 
także dobra wiadomość: lekarze dentyści mogą 
teraz zrekonstruować taki brak przywracając 
pacjentowi ładny wygląd i zdolność żucia.  
Zęby spełniają wiele różnych funkcji. W pierwszej 
kolejności są odpowiedzialne za rozdrabnianie 
pokarmu i prawidłową wymowę. Przyczyniają 
się także do zachowania kości wyrostka 
zębodołowego i są istotnym elementem 
harmonijnego wyrazu twarzy. Zdrowe zęby 
zwiększają jakość życia i poczucie własnej 
wartości oraz ogólnego postrzegania siebie. 
Często wartość własnego zęba doceniana jest 
dopiero po jego utracie. 

Lekarz dentysta zaproponuje najlepsze rozwiązanie, 
które pozwoli zrekonstruować brak zgodnie 
z oczekiwaniami i życzeniami pacjenta.  
Wielu pacjentów decyduje się na implanty 
zębowe. Jeżeli lekarz dentysta sam nie podejmie 
się leczenia implantologicznego, skieruje pacjenta 
do specjalisty, chirurga szczękowo-twarzowego 
i skonsultuje z nim przebieg leczenia począwszy 
od diagnostyki aż do momentu oddania uzupełnienia 
protetycznego. Istotne znaczenie ma także 
współpraca z technikiem dentystycznym już od 
pierwszych etapów planowania leczenia, co 
pozwala uzyskać jak najlepszy wynik. 

IMPLANTY ZĘBOWE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA
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Każdy ząb składa się z korzenia i korony. 
W przypadku braku zęba funkcję jego korzenia 
może przejąć implant. Po implantacji dookoła 
implantu zaczyna narastać kość, dzięki czemu 
tkwi on stabilnie w wyrostku zębodołowym, 
podobnie jak ząb własny. Na implancie można 
wykonać indywidualne uzupełnienie protetyczne, 
które następnie łączy się z implantem 
wykorzystując indywidualny element pośredni 
zwany łącznikiem. 

Uzupełnianie braków zębowych implantami ma 
tę zaletę, że pozwala zachować zęby sąsiednie 
w nienaruszonym stanie. Nie ulegają one 
uszkodzeniu ani nie są szlifowane, jak ma to 
miejsce przy wykonywaniu tradycyjnego mostu. 
Dzięki temu cenna, naturalna twarda tkanka 
zęba pozostaje zachowana.  

W przypadku bardziej rozległych rekonstrukcji 
oraz przy braku wszystkich zębów bocznych 
można osadzić na implantach korony lub mosty. 

Zachowują się one wtedy jak zęby własne. 
Bez implantów technik dentystyczny mógłby 
wykonać wówczas tylko protezę ruchomą. 

Istnieją także przypadki, w których implanty 
zębowe wykorzystuje się do zakotwiczenia 
uzupełnień ruchomych. Zwiększa to komfort 
użytkowania protezy, ponieważ poprawia się jej 
utrzymanie. Implantologia została uznana przez 
Niemieckie Towarzystwo Stomatologiczne 
(DGZMK) jako dziedzina naukowa w 1982 roku. 
Od tego czasu prowadzono ciągłe badania, 
których celem było opracowanie idealnych 
właściwości implantów, optymalnej powierzchni 
oraz minimalnie inwazyjnych metod implantacji. 

Implanty zębowe to inwestycja w zdrowie 
i wysoką jakość życia na długie lata. Przy dobrej 
higienie mogą służyć one do końca życia. Stają 
się częścią pacjenta i przez 365 dni w roku 
pozostają niewidoczne, spełniając skutecznie 
swoje zadanie. 

IMPLANTY ZĘBOWE – SENSOWNA ALTERNATYWA 
DLA TRADYCYJNEGO UZUPEŁNIENIA 
PROTETYCZNEGO?
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Jeżeli dojdzie do utraty zęba, implant z tlenku cyrkonu przejmuje funkcję naturalnego korzenia zębakorzenia zęba
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Pod względem technicznym implanty stanowią 
idealną podstawę rekonstrukcji brakujących 
zębów. Implanty tytanowe tylko u niewielkiej 
liczby osób wywołują reakcje alergiczne na ciało 
obce. Wrażliwe osoby mogą reagować na 
cząsteczki tytanu stanami zapalnymi. Wrażliwość 
na metale można sprawdzić wykonując badanie 
krwi. W takich przypadkach wskazane jest 
wykonanie rekonstrukcji na implantach 
bezmetalowych. 

Ze względów medycznych, a przede wszystkim 
estetycznych, w stomatologii już od wielu lat 
stosuje się korony i mosty z białego materiału 
zwanego dwutlenkiem cyrkonu. Dwutlenek 
cyrkonu jest materiałem obojętnym chemicznie 
i charakteryzuje się bardzo dużą stabilnością 
oraz biokompatybilnością. Pozytywne wyniki 
badań dla dwutlenku cyrkonu w jamie ustnej 
sprawiły, że już przed ponad 20 laty naukowcy 
podjęli próbę opracowania białego, obojętnego 
implantu – i to z dużym sukcesem.  

Początkowo wytwarzano implanty jednoczęściowe 
– implant, czyli korzeń, był połączony na stałe 
z nadbudową tworząc z nią jeden element. 
Obecnie bardziej popularne są dwuczęściowe 
implanty z dwutlenku cyrkonu, które mogą 
integrować się z kością przez określony czas 
pod dziąsłem, nie będąc narażone na kontakt 
z językiem czy działanie sił żucia. Stosowane 
z sukcesem od 2013 roku dwuczęściowe 
implanty Ceralog firmy Camlog, oferują szeroką 
gamę możliwych rozwiązań protetycznych. 

Twój lekarz stomatolog wykona na ich bazie 
niezwykle estetyczne i naturalnie wyglądające 
rekonstrukcje, tak bardzo pożądane przez wielu 
pacjentów.

Implanty CERALOG® – niewidoczne, białe, 
biokompatybilne, bezmetalowe. Zapytaj o to 
rozwiązanie swojego lekarza dentystę.

NIEWIDOCZNE – BIAŁE – BIOKOMPATYBILNE BEZMETALOWE 
UZUPEŁNIENIA NA IMPLANTACH Z TLENKU CYRKONU 

NIEW DOCZNY
10 | 11



12 | 13

IMPLANTY Z DWUTLENKU 
CYRKONU – BEZMETALOWE 
ROZWIĄZANIE O SZEROKIM 
SPEKTRUM WSKAZAŃ 
Uzupełnienia pojedyncze
W przypadku utarty pojedynczego zęba powstały brak można 
uzupełnić implantem z dwutlenku cyrkonu, zwanym potocznie 
implantem ceramicznym. Nie ma wówczas potrzeby szlifowania 
zdrowych zębów sąsiednich jako filarów mostu.

Większe braki zębowe 
Implanty można także wykorzystywać rekonstruując większe 
braki, tak zwane braki międzyzębowe lub wolnoskrzydłowe. 
Implanty spełniają funkcję filarów dla stałych koron lub mostów. 

Bezzębie 
W przypadku bezzębia implanty pozwalają uzyskać lepszą 
stabilizację uzupełnienia ruchomego w jamie ustnej. Zwiększa to 
komfort użytkowania i nie ogranicza odczuwania smaku, 
temperatury i innych bodźców. 
 

Wszystkie rozwiązania protetyczne cementuje się, przykleja lub 
przykręca do nadbudów zwanych łącznikami. Można zastosować 
łączniki prefabrykowane wykonane z bardzo wytrzymałego 
polimeru (PEKK) lub indywidualne łączniki z pełnego tlenku 
cyrkonu DEDICAM®, idealnie dopasowane do danej sytuacji 
klinicznej. 

INDYW DUALNY

INDYWIDUALNY DEDICAM® ŁĄCZNIK Z 
PEŁNEGO TLENKU CYRKONU

jednoczęściowy, pozwalający uzyskać 
doskonałe wyniki estetyczne

CERALOG® MONOBLOC
jednoczęściowy implant dla 

uzupełnień ceramicznych

Prefabrykowany łącznik  PEKK 
wysokowytrzymały polimer PEKK 
posiada właściwości tłumienia sił

1

2

CERALOG® HEXALOBE 
dwuczęściowy implant dla 
uzupełnień przykręcanych

1 

2 

Pojedynczy brak

 Brak międzyzębowy
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IMPLANTACJA

Implantacja jest dla lekarza dentysty 
zabiegiem rutynowym. Nie należy zapominać 
jednak, że nadal jest to zabieg chirurgiczny. 
Dzięki nowoczesnym metodom znieczulania 
i implantacji można go przeprowadzić 
w sposób minimalnie inwazyjny. Czas 
trwania takiego zabiegu jest uzależniony 
od indywidualnej sytuacji  i  l iczby 
implantów.

Już podczas implantacji  następuje 
pierwszy, stabilny kontakt z kością. Istotne 
znaczenie dla prawidłowej integracji 
implantu z kością ma wystarczająca ilość 
dobrze ukrwionej kości wokół implantu. 
W kolejnych tygodniach po zabiegu 
implantacji komórki kostne łączą się ze 
wszystkich stron z powierzchnią implantu. 
Proces ten nazywany jest osseointegracją.  

Lekarz dentysta dokładnie wyjaśni, o czym 
należy pamiętać przed i po zabiegu implantacji. 
Po zabiegu implantacji otrzymuje się osobisty 
paszport implantologiczny (certyfikat). 
W tym dokumencie znajdują się informacje 
dotyczące rodzaju zastosowanego implantu 
CERALOG® oraz łącznika. Taki certyfikat 
potwierdza wysoką jakość produktu 
medycznego. 

1  Odsłonięcie kości wyrostka
    zębodołowego

2  Przygotowanie miejsca dla implantu
    przy użyciu specjalnych wierteł
    stomatologicznych, których kształt
     jest dopasowany do kształtu implantu. 

3  Integracja umieszczonego implantu

4  Modelowanie dziąsła w celu uzyskania
    naturalnego kształtu oraz anatomicznego
     wyłaniania korony z tkanki miękkiej. 

5  Implant zębowy, nadbudowa 
    (łącznik) i korona zęba.

1 2 3 4 5

PRZEBIEG ZABIEGU 
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Po wszczepieniu implantu należy odczekać 
kilka miesięcy, do momentu, aż komórki 
kostne połączą się z implantem i nastąpi 
jego integracja. W razie potrzeby pacjent 
może użytkować przez ten okres 
uzupełnienie tymczasowe.  

W tym czasie  technik  dentystyczny
przygotowuje nowe zęby. Aby uzyskać 
najlepszy wynik czynnościowy i estetyczny 

konieczne mogą okazać się pewne działania 
pośrednie, o których pacjent zostanie 
szczegółowo poinformowany przez zespół 
prowadzący jego leczenie.  

Po skontrolowaniu estetyki i funkcji można 
osadzić rekonstrukcję protetyczną. Zęby 
w pełni spełniają swoje zadanie, można 
nimi gryźć i oczywiście z pełną dumą 
pokazywać

UZUPEŁNIENIE 
PROTETYCZNE 

1  Korona na implancie rekonstruująca 
brak siekacza przyśrodkowego.

2  Most na dwóch implantach 
ceramicznych rekonstruujący          
brak trzech zębów.

3  Most stały na ośmiu implantach 
rekonstruujący brak wszystkich  
zębów w szczęce1 2 3
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Implanty, tak samo jak nasze zęby, 
wymagają bardzo dokładnej higieny.
Właściwe czyszczenie oraz regularne 
kontrole znacznie zwiększają szanse na 
długotrwałą żywotność implantu. 
Uzupełnienia na implantach należy 
systematycznie czyścić i poddawać 
profesjonalnej higienizacji. Zaniedbania 
w tej dziedzinie mogą prowadzić do 
okładania się płytki bakteryjnej, co w 

konsekwencji może prowadzić do 
powstania kamienia, stanów zapalnych 
i pogłębionych kieszeni dziąsłowych.
Niestety  taki  mechanizm może 
spowodować zanik kości, a nawet utratę 
implantu.
Dlatego należy regularnie zgłaszać się na 
wizyty higienizacyjne oraz przestrzegać 
zaleceń co do prawidłowej higieny jamy 
ustnej w warunkach domowych.

Informacje odnośnie technik czyszczenia 
i doboru środków higienizacyjnych 
uzyskasz od lekarza dentysty  lub 
higienistki stomatologicznej.
Postępowanie zgodne z zaleceniami 
profesjonalistów oraz regularne wizyty 
kontrolne gwarantują długotrwały sukces 
implantów, dzięki czemu możemy cieszyć 
się uzupełnieniami na implantach przez 
wiele długich lat.

HIGIENA

11 2

1  Informacje na temat uzupełnienia 
zostają udokumentowane                     
w paszporcie implantologicznym

2  Podstawą długiej żywotności odbudowy 
na implantach są regularne zabiegi 
higienizacyjne.
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Zainteresowanie uzupełnieniami protetycznymi 
wysokiej jakości jest z dnia na dzień 
większe. Coraz większą popularnością 
c ieszą  s ię  obecnie  rozwiązania 
pełnoceramiczne w postaci implantów 
o wysokiej biokompatybilności. Bardzo 
dobra tolerancja tkankowa dwutlenku 
cyrkonu jest powszechnie znana. System 
implant o lo g i czny  CERALOG ®  j es t 
rozwiązaniem sprawdzonym i od lat 
stosowanym w warunkach klinicznych. 
Implanty charakteryzują się doskonałymi 
właściwościami estetycznymi. 

Już w 2006 roku szwajcarska firma AXIS 
biodental SA, której większą część przejęła 

w 2016 roku firma CAMLOG, rozpoczęła 
badania nad rozwojem implantów 
z dwutlenku cyrkonu o wysokiej 
wytrzymałości w połączeniu z nowoczesną 
t e c h n i k ą  w y t w a r z a n i a  C E R A M I C
- INJECTION-MOLDING – specjalistyczną 
metodą wtryskowego odlewania ceramiki. 
Tę metodę produkcji wykorzystuje tylko 
kilka firm na świecie. 

Pierwsze badania kliniczne rozpoczęto 
w 2007 roku wykorzystując produkt 
o dzisiejszym składzie materiałowym 
i teksturze powierzchni. Na rynek trafiły 
najpierw jednoczęściowe implanty 
CERALOG® Monobloc. Już w 2013 roku  

wprowadzono implant dwuczęściowy 
CERALOG® Hexalobe. System implantologiczny 
CERALOG® charakteryzuje się dużym 
bezpieczeństwem użytkowania. Doskonałe 
procedury stosowane w procesie wytwarzania 
gwarantują bezkompromisową jakość 
implantów, potwierdzoną restrykcyjnymi 
testami jakości.  

100% KONTROLI JAKOŚCI – CERALOG® STANDARD

MIĘDZYNARODOWY RYNEK IMPLANTÓW HISTORIA SYSTEMU IMPLANTOLOGICZNEGO CERALOG® 
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Ilość osadzonych implantów w roku: 

na świecie:
> 9 milionów

w Europie:
> 4 miliony
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Producenci wyrobów medycznych ponoszą 
bardzo dużą odpowiedzialność. CAMLOG 
to wiodący producent implantów zębowych 
oraz godny zaufania partner lekarzy 
dentystów, chirurgów szczękowo-twarzowych 
i techników dentystycznych.       
S z c z e g ó l n ą  u w a g ę  z w r a c a m y  n a 
opracowywanie materiałów przyjaznych 
dla organizmu, uzyskanie doskonałej 
jakości oraz szczegółowe kontrolowanie 
p r oc e su  pro dukc j i ,  aby  zapewnić 
bezpieczeństwo pacjentowi, lekarzowi 
dentyście, chirurgowi, personelowi 

s tom ato log i cznemu i  techn ikowi 
dentystycznemu. 
 
Ustawa o produktach medycznych stawia 
bardzo duże wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i funkcjonalności produktów 
medycznych. Firma CAMLOG zapewnia 
dodatkowo, że opracowuje i wytwarza 
tylko produkty, które spełniają właściwe 
normy techniczno-medyczne, a produkty 
są zgodne z najnowszym stanem wiedzy. 
Dla nas konsekwentnie ważna jest jakość 
– posiadamy certyfikaty systemu zarządzania 

jakością zgodnie z ISO 9001 i ISO 13485. 
Znak CE potwierdza spełnienie wymagań 
dla produktu zgodnie z obowiązującą 
dyrektywą WE. 
Cechą charakterystyczną wszystkich 
produktów firmy CAMLOG jest ich 
nieskomplikowane użycie, wysoka precyzja 
oraz niezawodność. W ten sposób możemy 
uzyskać przewidywalne czynnościowo 
i estetycznie rezultaty oraz długotrwale 
stabilne wyniki leczenia. 

JAKOŚĆ I PARTNERSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACAJĄ 

Stosowanie implantów ceramicznych wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. 
Z tego względu lekarze dentyści biorą udział w szkoleniu CAMLOG dotyczącym 
zastosowania systemu implantologicznego CERALOG® , co zostaje potwierdzone 
stosownym certyfikatem. Lekarz staje się wówczas CERAMIC EXCELLENCE PARTNER.
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Najbardziej kompetentnymi osobami, które 
udzielą odpowiedzi na  wszystkie pytania 
dotyczące implantów zębowych są lekarze 
dentyści lub specjaliści implantolodzy.

wyłączny dystrybutor w Polsce
Marrodent Sp. z o. o. 
ul. Krasińskiego 31
43 - 300 Bielsko - Biała
www.marrodent.pl
tel. +48 33 810 13 28


