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 Implanty na całe życie

Jak naturalne zęby
Leczenie przy pomocy implantów 
stomatologicznych jest bezpiecznym, 
niezawodnym i sprawdzonym rozwiązaniem, 
gdy trzeba zastąpić jeden lub więcej 
brakujących zębów. 

Dla milionów ludzi na całym świecie wszczepienie implantów 
stomatologicznych oznacza długoterminowe rozwiązanie 
przywracające wysoką jakość życia.

Implanty stomatologiczne to niewielkie, tytanowe śruby, 
które integrują się z kością szczękową lub żuchwą, stając się 
podstawą dla sztucznych zębów.

Z zębami, które dzięki implantom stomatologicznym pozostają 
bezpiecznie na swoim miejscu, można śmiać się i jeść bez obaw. 

Niniejsza broszura zawiera informacje o rozwiązaniach 
implantoprotetycznych i związanych z nimi procedurach 
leczenia. 

Można w niej również zapoznać się z doświadczeniami osób, 
których życie stało się dużo łatwiejsze po wszczepieniu 
implantów stomatologicznych.

Zintegrowany z kością implant 
stomatologiczny działa jak naturalny 
korzeń zęba. Nowych zębów niemalże 
nie da się odróżnić od naturalnych. 
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Sprawdzony sposób leczenia 
stosowany od ponad 50 lat
Leczenie przy pomocy implantów stomatologicznych 
jest sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym od lat 
60. w celu zastąpienia jednego, kilku lub wszystkich 
zębów w szczęce lub żuchwie. Współczesne 
implanty stomatologiczne to niewielkie śruby, zwykle 
produkowane z tytanu — biokompatybilnego* metalu 

o udokumentowanej dobrej integracji z ludzką 
kością. Rozwiązania implantoprotetyczne Dentsply 
Sirona Implants poparte są kilkudziesięcioletnią 
dokumentacją kliniczną oraz potwierdzone 
długotrwałym stosowaniem u pacjentów.

Implant 
stomatologiczny 

(rozmiar rzeczywisty)

Łącznik osadzony 
na implancie 

stomatologicznym

Korona przymocowana 
do łącznika

W przeciwieństwie do leczenia implantologicznego 
tradycyjne mosty zastępujące pojedynczy ząb lub 
kilka zębów wykorzystują sąsiednie zdrowe zęby, które 
muszą zostać oszlifowane, by zapewnić im oparcie.
Co więcej, rozwiązania implantologiczne stymulują 
kość szczęki i żuchwy, co pozwala na zachowanie 
kości oraz dziąseł.

Implanty 
stomatologiczne — 
korzenie nowych 
zębów
Implanty stomatologiczne są 
wprowadzane w kość szczękową 
lub żuchwę i pełnią rolę korzeni 
dla nowych zębów. Implanty 
stomatologiczne są dostępne 
w różnych długościach i średnicach, 
co pozwala na ich zastosowanie 
niezależnie od dostępności 
i jakości kości w szczęce lub żuchwie.

Łączniki — 
optymalne wsparcie
Łączniki są ceramicznymi lub 
tytanowymi elementami łączącymi. 
Przymocowane do implantów 
stomatologicznych zapewniają 
bezpieczną podstawę dla nowych 
zębów. 

Protetyka — 
nowe zęby
Po osadzeniu implantów 
stomatologicznych i łączników 
w jamie ustnej mocuje się 
indywidualne rozwiązanie 
dostosowane do potrzeb pacjenta:

• Korona — pojedynczy ząb
• Most — kilka lub wszystkie zęby
•  Proteza na zaczepach — 

wszystkie zęby

* Biokompatybilność oznacza funkcjonowanie w harmonii z tkanką, bez powodowania szkodliwych zmian.
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 Implanty na całe życie

Atrakcyjne, wytrzymałe 
i bezpieczne przez całe życie

• Implanty stomatologiczne bezpiecznie 
i na stałe zastępują brakujące zęby

•  Implanty stomatologiczne wyglądają 
i funkcjonują jak naturalne zęby

• Implanty stomatologiczne stymulują 
kość szczęki i żuchwy oraz dziąsła, 
zapewniają atrakcyjny i estetyczny 
efekt, a jednocześnie pomagają 
podtrzymać struktury twarzy

• Nowe zęby na implantach 
stomatologicznych nie wymagają 
klejów, co eliminuje dyskomfort 
i uczucie niepewności związane 
z luźnymi, źle dopasowanymi 
protezami

Implanty stomatologiczne 
zapewniają pozytywne, 
długotrwałe rezultaty leczenia 
poprzez stymulację kości, co 
przyczynia się do poprawy stanu 
dziąseł otaczających nowy ząb.

Zęby na implantach wymagają 
bardzo podobnej pielęgnacji 
i higieny jak prawdziwe zęby 
— szczotkowania i czyszczenia 
nicią dentystyczną.
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Brak jednego zęba... 
W przypadku braku pojedynczego zęba optymalnym 
rozwiązaniem jest korona przymocowana do implantu 
stomatologicznego.

Implanty stomatologiczne stanowią optymalne 
rozwiązanie dla osób, którym brakuje jednego 
lub więcej prawdziwych zębów. Rozwiązania są 
opracowywane indywidualnie dla każdej, konkretnej 
sytuacji, dzięki czemu niemalże każdy może 
swobodnie jeść, śmiać się i uśmiechać*.

Zabieg wprowadzenia implantu odbywa się zwykle 
w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu pacjent 
wychodzi z gabinetu z nowymi zębami. Całkowity 
czas leczenia poszczególnych osób zależy od wielu 
czynników, które lekarz stomatolog powinien omówić 
z pacjentem. 

Rozwiązania na każdą sytuację

 Implanty na całe życie

Opis leczenia

Dokładne badanie
Oceniana jest sytuacja kliniczna pacjenta 
i wykonywane jest prześwietlenie kości 
szczęki i/lub żuchwy, aby określić 
położenie implantu stomatologicznego 
(lub implantów stomatologicznych). 
Sporządzany jest wycisk, który służy jako 
„szablon” przez cały proces leczenia.

Wprowadzenie 
implantów 
stomatologicznych
Umieszczany jest implant 
stomatologiczny (lub implanty 
stomatologiczne) oraz tymczasowy ząb 
lub proteza. W niektórych przypadkach 
implant stomatologiczny można 
natychmiastowo odbudować pracą 
tymczasową, ale zależy to od stanu kości.

Okres gojenia
Po zabiegu chirurgicznym następuje 
okres gojenia, zanim zamontowane 
zostaną właściwe nowe zęby. Okres ten 
pozwala na pełną integrację implantów 
stomatologicznych z kością szczękową.

* Warunkiem koniecznym jest w pełni rozwinięta kość szczęki i żuchwy, dlatego implanty stomatologiczne nie są zwykle zakładane 
u pacjentów poniżej 18 roku życia.

1 2 3
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...kilku zębów...
W przypadku braku kilku zębów istnieją dwa rozwiązania 
mogące przywrócić pełną funkcjonalność i estetykę:

 • Oddzielne korony na implantach stomatologicznych

 • Most przytwierdzony do co najmniej dwóch implantów 
stomatologicznych

...lub wszystkich zębów
W przypadku braku wszystkich zębów w szczęce i/lub żuchwie 
implanty stomatologiczne mogą stanowić podparcie dla dwóch 
rozwiązań:

 • Pełny most przytwierdzony do kilku implantów 
stomatologicznych

 • Proteza ruchoma przymocowana do co najmniej dwóch 
implantów stomatologicznych — proteza pozostaje bezpiecznie 
na swoim miejscu, ale można ją łatwo wyjąć do wyczyszczenia

 Implanty na całe życie

Zakładanie łączników
Po odpowiednim okresie gojenia pacjent 
wraca do stomatologa w celu założenia 
właściwych łączników, na których 
zamocowane zostaną nowe zęby. 
Wykonywany jest nowy wycisk.

Wykonanie nowych 
zębów
Korzystając z nowego wycisku, technik 
dentystyczny przygotowuje nowe 
zęby dopasowane kolorem i kształtem 
do prawdziwych zębów pacjenta.

Dopasowanie oraz 
dalsza opieka
Stomatolog mocuje nowy ząb (zęby) 
do łącznika (łączników), po czym 
sprawdza funkcjonalność i estetykę 
w celu zapewnienia całkowitej 
satysfakcji pacjenta. 

4 5 6
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1. Brak jednego zęba z przodu 
psuje ładny uśmiech. 2. Implant stomatologiczny 

jest osadzany w kości 
szczęki i/lub żuchwy bez 
wpływu na sąsiednie zęby. 

3. Łącznik jest przytwierdzany 
do implantu 
stomatologicznego. 

4. Nowy ząb (koronę) 
mocuje się na łączniku, 
co przywraca uśmiech.

1. Brak kilku zębów wpływa 
na jedzenie i estetykę. 2. Dwa lub większa liczba 

implantów działa jak 
korzenie dla nowych 
zębów.

3. Do implantów 
przymocowuje się łączniki, 
które służą jako podparcie 
dla mostu dentystycznego.

4. Nowe zęby są bezpiecznie 
umieszczone i gotowe 
do użycia.

Carola Becker 

„ Jestem piosenkarką i w moim zawodzie wygląd 
jest bardzo ważny, szczególnie podczas występów 
w telewizji” — wyjaśnia Carola Becker. „Kamery są 
»wszędzie« i bezlitośnie odsłaniają każdy szczegół 
mojej twarzy,  nawet wnętrze moich ust!”

Przeczytaj całą historię Caroli na www.implantsforlife.com

„ Z pewnością 
znowu 
dokonałabym 
takiego samego 
wyboru!”

„ Nigdy bym 
nie pomyślał, 
że to będzie 
takie proste”

Tim Anderson

„ W 1995 r. trzeba było usunąć dwa zęby po prawej stronie 
mojej szczęki i założono mi konwencjonalny most” — 
wspomina Tim. „Pewnego wieczoru, 12 lat później, jadłem 
żeberka, gdy korzeń jednego z zębów wspierających 
most pękł”.

Przeczytaj całą historię Tima na www.implantsforlife.com

Zastąpienie kilku zębów — most oparty na implantach 
stomatologicznych

Zastąpienie jednego zęba — korona stomatologiczna 
na implancie

 Implanty na całe życie
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1. Most mocowany 
bezpośrednio do 
kilku implantów 
stomatologicznych jest 
najbardziej zaawansowanym 
rozwiązaniem pozwalającym 
na zastąpienie wszystkich 
brakujących zębów.

1. Proteza ruchoma opiera 
się na przynajmniej 
dwóch implantach 
stomatologicznych, przez 
co stanowi bezpieczniejszą 
alternatywę dla sztucznej 
szczęki. Jest też wyjmowana.

2. Liczba implantów jest 
zależna od indywidualnej 
sytuacji.

2. Dwa lub więcej implantów 
stomatologicznych, 
które tworzą bezpieczną 
podstawę dla właściwej 
protezy.

3. Łączniki działają jak 
elementy łączące między 
mostem i implantami.

3. Łączniki kulkowe lub belka 
stanowią bezpośredni 
element łączący 
z implantem.

Zastąpienie wszystkich zębów — most oparty 
na implantach stomatologicznych

Britt-Lis Nilsson 

„ Implanty stomatologiczne zmieniły moje życie” — 
mówi Britt-Lis Nilsson. „Teraz nie muszę się martwić, 
że wypadną mi zęby, i znowu mogę jeść ulubione 
rzeczy. To naprawdę wiele dla mnie znaczy”.

Przeczytaj całą historię Britt-Lis na www.implantsforlife.com

„Po prostu  
fantastyczne!”

4. Most na implantach 
stomatologicznych jest 
mocowany bezpośrednio 
do łączników, dzięki czemu 
tworzy bezpieczne i stałe 
rozwiązanie.

4. Właściwie umiejscowiona 
proteza ruchoma zapewnia 
funkcjonalność i wygląd 
prawdziwych zębów.

Zastąpienie wszystkich zębów — proteza ruchoma 
wsparta implantami
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 Implanty na całe życie
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Kto może skorzystać z implantów 
stomatologicznych?
Aby można było założyć implant, kość szczęki i żuchwy 
powinna być w pełni dojrzała. Dlatego implanty zakłada 
się zwykle u pacjentów, którzy ukończyli 18 lat.

Ile kosztują implanty stomatologiczne?
Koszt leczenia zależy od zabiegu (zabiegów), które 
zostaną przeprowadzone. Lekarz stomatolog oceni 
powiązane koszty po dokładnym zbadaniu sytuacji 
pacjenta.

Czy istnieją choroby, które mogłyby 
uniemożliwić założenie implantu?
W większości przypadków, jeśli choroba o charakterze 
lokalnym lub ogólnym jest pod kontrolą, leczenie 
implantologiczne jest możliwe. Lekarz stomatolog 
szczegółowo oceni konkretny przypadek, 
zanim określi możliwość zastosowania leczenia 
implantoprotetycznego.

Jaka jest trwałość nowego zęba (zębów)?
Jeśli zastosowane zostaną wysokiej jakości implanty 
stomatologiczne i komponenty, nowe zęby powinny 
dobrze służyć przez całe życie.

Czy będę odczuwać ból po zabiegu?
Po zabiegu pojawi się nadwrażliwość oraz obrzęk, 
ale objawy te powinny ustąpić w ciągu kilku dni. 
Lekarz stomatolog udzieli szczegółowych informacji, 
jak zminimalizować dyskomfort.

Czy mogę mieć uczulenie na implanty 
stomatologiczne?
Alergia na tytan występuje bardzo rzadko. Należy 
powiadomić swojego lekarza o wszelkich alergiach 
oraz schorzeniach.

Czy implant można założyć od razu po 
usunięciu prawdziwego zęba?
Umieszczenie implantu bezpośrednio po usunięciu 
zęba jest możliwe, ale zależy to od stanu miejsca 
(zębodołu) po usuniętym zębie oraz stanu kości 
szczęki i/lub żuchwy.

Czy otrzymam nowy ząb (zęby) tego 
samego dnia, kiedy zostanie założony 
implant (implanty)?
W większości przypadków zakładane jest tymczasowe 
uzupełnienie protetyczne. W niektórych przypadkach 
można założyć w pełni funkcjonalne rozwiązanie 
protetyczne bezpośrednio na implancie (implantach).

Jak mam dbać o nowy ząb (zęby)?
Nowe zęby wymagają takiej samej pielęgnacji jak 
prawdziwe.

Należy je dokładnie szczotkować i czyścić nicią 
dentystyczną, tak jak zwykle. 

Ważnym elementem dbania o nowe zęby są rutynowe 
kontrole oraz czyszczenie w gabinecie. Wspólnie 
z lekarzem należy ustalić odpowiedni grafik.

Czy mając nowy ząb (zęby), mogę 
normalnie żuć i jeść?
Nowe zęby są wytrzymałe i bezpieczne — można jeść, 
mówić i uśmiechać się bez najmniejszych obaw.

Czy marki implantów stomatologicznych 
różnią się między sobą jakością?
Jakość implantów stomatologicznych jest różna — 
od niskiej po bardzo wysoką. 

Czynniki mające wpływ na jakość implantu to 
miedzy innymi jego konstrukcja, powierzchnia oraz 
kształt. To, jak i gdzie implant stomatologiczny został 
wyprodukowany, również może wpływać na jego 
jakość. 

Suma tych wszystkich czynników ma wpływ 
na funkcjonalność i wygląd odbudowy opartej 
na implantach na przestrzeni czasu.

Co najważniejsze, systemy implantów wysokiej 
jakości są poparte obszernymi badaniami naukowymi 
i klinicznymi oraz dokumentacją, które pokazują ich 
skuteczność.

Pytania  
i odpowiedzi

 Implanty na całe życie
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Sprawdzona niezawodność
Kilkadziesiąt lat doświadczeń i prób klinicznych 
w długotrwałych badaniach naukowych zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo.

Produkcja o gwarantowanej 
najwyższej jakości
Wszystkie implanty stomatologiczne są precyzyjnie 
wytwarzane i poddawane ścisłej kontroli, co zapewnia 
stałą jakość wykonania. 

Gwarancja na implant
Firma Dentsply Sirona Implants oferuje lekarzom 
klinicystom dożywotnią gwarancję na tytanowe 
komponenty kliniczne. Więcej informacji na temat 
tej gwarancji można uzyskać od swojego lekarza.

Zatwierdzone i dostępne na 
całym świecie
Kiedy stomatolog zastosuje implanty stomatologiczne 
firmy Dentsply Sirona Implants, można mieć pewność, 
że gdyby wydarzyło się coś nieprzewidzianego, części 
zamienne będą dostępne nawet po kilkudziesięciu 
latach. Produkty spełniają wszelkie wymagania 
obowiązujących międzynarodowych przepisów 
i norm dotyczących wyrobów medycznych.

Firma Dentsply Sirona Implants ma długą tradycję badań i rozwoju produktów. 

Jakość jest zaledwie jedną 
z naszych obietnic

Nasza wizja świata, w którym wszyscy swobodnie 
jedzą, rozmawiają i uśmiechają się, przenika 
i inspiruje wszystko, co robimy. 

Realizujemy ją, wierząc w otwarte, szczere 
i pełne pasji podejście do oferowanych 
przez nas produktów i usług.

Dlaczego robimy to, co robimy

11 
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Dowiedz się, jak wysokiej jakości implanty stomatologiczne firmy 
Dentsply Sirona Implants mogą przywrócić funkcjonalność i wygląd 
prawdziwych zębów — już dziś porozmawiaj ze swoim stomatologiem.

Więcej informacji o implantach stomatologicznych można znaleźć na stronie
www.implantsforlife.com
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