Most oparty na zębach. Sąsiednie zdrowe
zęby muszą być oszlifowane, aby mogły
stanowić podparcie dla mostu.

Częściowa proteza w odcinku zębów
bocznych. Takie rozwiązanie może jednak
spowodować przeciążenie sąsiednich zębów.

Po pewnym czasie kość ulega zanikowi,
(podobnie jak mięsień, który stopniowo
zanika, gdy nie jest używany). To właśnie
dlatego elementy mostu (przęsła) są często
wyraźnie widoczne, gdy ludzie śmieją się lub
rozmawiają. Co zrobić gdy ząb sąsiadujący
z brakiem jest nieodpowiedni jako oparcie dla
mostu? Wówczas możliwe jest zastosowanie
ruchomej (wyjmowanej) protezy częściowej,
wymagającej zaczepów w postaci
niewielkich, metalowych klamer, które są
mocowane na sąsiadujących zębach. W takim
przypadku również po pewnym czasie
metalowe klamry mogą spowodować
przeciążenie zębów, na których są
zamocowane. Efekt to utrata kolejnych
zębów. Tak jednak nie musi być!

Implanty:
najlepsze rozwiązanie
w każdym przypadku!
Korona oparta na implancie nie wymaga
klamer utrzymujących. Nie ma konieczności
szlifowania żadnego z zębów sąsiadujących.
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Korona porcelanowa oparta na implancie
nie wymaga ingerencji w zdrowe zęby.

Implanty Dentsply Sirona imitują anatomię
naturalnych korzeni zębowych. W ten sposób
kość oraz dziąsło są prawidłowo obciążone
i ukształtowane. Nikt nie zauważy różnicy,
nawet Ty. Twój nowy ząb jest taki sam jak
Twoje naturalne zęby, dbasz o niego
w identyczny sposób.

Porozmawiaj ze swoim Dentystą
na temat możliwych rozwiązań.

Jak implanty mogą zmienić Twoje życie.
Implanty w przypadku braku pojedynczego zęba.

Implanty,
jak naturalne zęby.
Drogi Pacjencie,
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Życie pozostawia ślady, również na naszych
zębach. Niefortunne zdarzenia, próchnica czy
zapalenie przyzębia w ciągu kilku lat mogą
spowodować utratę zębów. Zasłanianie lub
maskowanie ubytków przez protezy nie jest
już konieczne. Twój dentysta posiada
nowoczesne rozwiązanie. Implanty
produkowane przez Dentsply Sirona to
stosowane na całym świecie, sprawdzone
oraz atestowane, sztuczne korzenie zębowe,
które stają się stałym elementem Twojego
uśmiechu.

Łącznik

Zęby osadzone na implantach są identyczne
jak zęby naturalne. Znika problem ruszającej
się protezy. Nie ma potrzeby szlifowania
zębów sąsiednich w celu wykonania mostu.

Implant
Poczuj się pewnie oraz popraw jakość życia
dzięki implantom Dentsply Sirona. Ciesz się
naturalnym uśmiechem oraz możliwością
jedzenia tego co lubisz.
Witamy w fascynującym świecie implantów
Dentsply Sirona.

Implanty
w przypadku
braku
pojedynczego
zęba.
Każdy może stracić ząb. Wystarczy
moment, chwila nieuwagi. Implanty
rozwiązują problem braku pojedynczych
zębów w sposób naturalny i niewidoczny.
W miejscu, gdzie w kości znajdował się
naturalny ząb, stomatolog umieszcza
niewielki korzeń - implant. Zazwyczaj zajmuje
to tyle samo czasu, co standardowe leczenie.
Na czas gojenia tymczasowa odbudowa
protetyczna uzupełnia brak zębowy. Po tym
okresie mocuje się docelową koronę, która
daje poczucie komfortu, jak naturalny ząb.

Brak pojedynczego zęba.

To Twój wybór:
klasyczny most cementowany czy implant?
Alternatywnym sposobem uzupełnienia
brakującego zęba może być most
cementowany. Wymaga to jednak
oszlifowania sąsiadujących, zdrowych zębów,
które są ﬁlarami mostu i stanowią dla niego
podporę.

