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Utrata zęba nie musi być spowodowana 
niewłaściwą higieną jamy ustnej, chorobą, 
schorzeniami dziedziczonymi czy też 
nieszczęśliwym wypadkiem. 
Istnieje mnóstwo zagrożeń dla naszych 
zębów, które związane są bezpośrednio 
ze współczesnym stylem życia. 
Nie musimy nawet uprawiać ostatnio 
popularnych sportów ekstremalnych. 
Tradycyjne sporty drużynowe także 
nie należą do najbezpieczniejszych. 
Poza otarciami, siniakami i złamaniami 
ucierpieć mogą także nasze zęby. 
Dlatego, każdy kto uprawia sport powinien 
zredukować niebezpieczeństwo powstania 
urazów do minimum, poprzez stosowanie 
odpowiedniego sprzętu ochronnego, 
takiego jak ochraniacze zębów, maski lub 
kaski z osłoną twarzy.

ZAGROŻENIA DLA 
ZĘBÓW

Stare porzekadło mówi, że „czas leczy 
rany”. Być może w przypadku siniaków 
i złamań jest to prawda, ale jeśli ktokolwiek 
oczekuje, że raz utracony ząb odrośnie, 
może poczuć się zawiedziony… To lekko 
ironiczne stwierdzenie jeszcze do niedawna 
było absolutną prawdą, ale już nie jest! 
Klasyczne zabiegi stosowane dotychczas 
w przypadku utraty uzębienia wpływały 
bezpośrednio na zęby sąsiadujące, jak 
również pociągały za sobą szereg innych 
niedogodności psujących najczęściej 
efekt końcowy. Zupełnie inaczej jest 
w przypadku implantów. Dzisiejsza 
implantologia osiągnęła tak wysoki poziom, 
że najnowsze rozwiązania można niemal 
porównać do odzyskania naturalnych 
zębów. Współczesny implant zęba wygląda 
i funkcjonuje jak naturalny ząb, bez 
ograniczeń spotykanych dotychczas 
w przypadku mostów, protez itd.

Na następnych stronach 
wytłumaczymy Państwu, czym są 
implanty i jak działają.
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Odnaleziono dowody na to, że starożytni 
Majowie i Inkowie stosowali sztuczne 
korzenie zębów. W tym celu umieszczali 
w kościach szczęk kawałki kwarcu 
lub bursztynu. W przeciwieństwie do 
mieszkańców Ameryki Łacińskiej, 
Etruskowie stosowali bardziej naturalne 
podejście. 
Na potrzeby protez używali zębów 
zwierzęcych zeszlifowanych do 
odpowiedniej wielkości.

Musiało minąć wiele stuleci zanim po 
raz pierwszy w roku 1810, w Europie, do 
pustego zębodołu wprowadzono sztuczny, 
metalowy implant. Po 80 latach, około 
roku 1890, nawiercenie kości w celu 
implantacji sztucznego korzenia zęba 
można było uznać za „standardowy” 
zabieg stomatologiczny. Współczesna 
implantologia ma swoje początki w 
Niemczech, w okresie pomiędzy I a II 
wojną światową. Prawdziwy przełom 
miał jednak miejsce dopiero w latach 
sześćdziesiątych XX wieku, gdy szwedzki 
profesor Per-Ingvar Brånemark podczas 
prób na zwierzętach odkrył, że tytanowe 
śruby wkręcane w kość nie są odrzucane 
przez organizm pacjenta, lecz integrują się 
z nim (tzw. osseointegracja). 
Zapoczątkowało to stosowanie implantów 
zębowych u ludzi. W roku 1965 po raz 
pierwszy wszczepiono pacjentowi tytanowy 
implant. Jednak musiało upłynąć 20 
długich lat, aby po licznych testach, 
badaniach i analizach zabieg ten został 
ofi cjalnie i powszechnie zaakceptowany.

IMPLANT ZĘBA 
METODA Z TRADYCJĄ 
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Pojęcie „implantologicznej rekonstrukcji 
zęba” oznacza rekonstrukcję utraconego 
uzębienia od podstaw, a nowy ząb lub zęby 
niewiele różnią się od naturalnych. 
Z tego powodu implanty stają się coraz 
bardziej popularne wśród pacjentów, 
ponieważ swym wyglądem oraz 
funkcjonalnością nie ustępują prawdziwym 
zębom. Implantacja sztucznego korzenia 
zęba odbywa się w znieczuleniu 
miejscowym lub ogólnym. W krótkim czasie 
implant łączy się na stałe z kością w wyniku 
procesu zwanego osseointegracją, po czym 
na łącznikach protetycznych umieszcza się 
przygotowaną przez laboratorium koronę, 
most lub protezę – w zależności od potrzeb 
pacjenta.

Implant, będący w rzeczywistości małą 
śrubą wykonaną z tytanu, stanowi trwałą 
podstawę dla sztucznego zęba. Tytan to 
metal niewywołujący alergii oraz reakcji 
odrzuceniowych przez tkanki człowieka. 
Dzięki współczesnym implantom 
utrata zęba nie jest już procesem 
nieodwracalnym. 
Teraz braki w uzębieniu nie wymagają 
ingerencji w najczęściej zdrowe, 
sąsiadujące zęby w celu stworzenia z nich 
fi larów, stanowiących podporę dla mostów 
i protez.

IMPLANT ZĘBA 
NAJBLIŻSZY NATURZE

Nie jest także konieczne stosowanie 
wyjmowanych i często kłopotliwych 
w użytkowaniu protez ruchomych. 
Bardzo często pacjenci stosujący tego typu 
protezy, skarżą się na problemy podczas 
mówienia i jedzenia. 
W przypadku implantów problemy te nie 
występują, ponieważ implant nie jest ciałem 
obcym. Stanowi on stałą, integralną część 
uzębienia pacjenta, funkcjonalnością nie 
odbiegającą od naturalnego zęba.

„Już wkrótce weźmiesz olbrzymi 
kęs z życia – dzięki twoim nowym 
zębom!” 
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Implant zęba – metoda z tradycją 

Przygotowanie miejsca implantacji

Implantacja

Założenie nowego zęba

Gojenie

W JAKI SPOSÓB WSZCZEPIANY JEST IMPLANT?

Aby wszczepienie implantu było możliwe, kość w miejscu implantacji musi 
być odpowiedniej jakości. W niektórych przypadkach grubość kości jest 
niewystarczająca do wykonania zabiegu. Dzieje się tak, gdy kość uległa 
już degradacji w miejscu ubytku uzębienia. W takiej sytuacji implantolog 
przeprowadzi zabieg odbudowy tkanki kostnej w miejscu planowanego 
zabiegu, używając materiału kościozastępczego (biomateriał lub kość własna). 
Czyni tak, aż do momentu osiągnięcia grubości, pozwalającej na bezpieczne 
przeprowadzenie implantacji.

W celu wprowadzenia implantu i zapewnienia mu trwałego umocowania w kości 
szczęki lub żuchwy pacjenta, wykonywany jest ostrożnie otwór - łoże implantu 
opracowywane specjalnym zestawem wierteł chirurgicznych. 

Po pomyślnej implantacji tkanka dziąsła jest zaszywana tak, aby kość dookoła 
implantu mogła się zagoić i zintegrować z implantem. Podczas okresu gojenia 
pacjent może nosić swoją starą protezę lub otrzymuje specjalnie na ten czas 
przygotowaną protezę tymczasową. 

Po upływie około 3 miesięcy w przypadku żuchwy lub 6 miesięcy w przypadku 
szczęki, implanty integrują się z kością. Można wtedy przystąpić do odbudowy 
nowego zęba. W tym celu tkanka dziąsła przykrywająca implant jest odsłaniana 
poprzez delikatne nacięcie, następnie zakładana jest specjalna śruba gojąca, 
wokół której goi i formuje się dziąsło. Po wygojeniu i uformowaniu się dziąsła 
pobierane są wyciski. Trafi ają do laboratorium protetycznego, które na 
specjalnych łącznikach protetycznych wykona odbudowę instalowaną później 
na implantach. 

Implant jest ostrożnie umieszczany we wcześniej wykonanym łożu.

Jeśli przeczytaliście Państwo powyższe informacje, to prawdopodobnie zastanawiacie się, w jaki 
sposób wszczepiany jest implant. Poza faktem, że praktycznie każdy zabieg wszczepienia implantu 
musi zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, co do zasady, przebiega on niemal 
zawsze według stałego schematu opisanego w skrócie poniżej. 

1

2

3

4
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W większości przypadków implanty stanowią 
najlepszy sposób rekonstrukcji uzębienia. 
Stanie się to bardziej oczywiste, gdy poznamy 
wszystkie wady konwencjonalnych metod 
rekonstrukcji. Wszystkie powyższe wady są eliminowane 

w przypadku implantów. Używa się ich 
w sytuacjach, gdy nie ma już zębów do 
zeszlifowania na potrzeby fi larów mostów. 
Znajdują także zastosowanie, gdy dentysta nie 
chce uszkadzać zdrowych zębów, sąsiadujących 
z ubytkiem tylko po to, aby założyć na nich 
most. Odbudowa brakującego zęba wykonywana 
jest na implancie, bez żadnej ingerencji 
w często zdrowe zęby sąsiadujące. Implanty 
doskonale sprawdzają się także w przypadku 
stabilizacji protez częściowych i całkowitych 
mocowanych na zatrzaskach umieszczonych na 
implantach.

Meritum…
Implanty dla twojego wyglądu, naturalnego 
uśmiechu, dobrego samopoczucia 
i pewności siebie  … twojego nowego 
podejścia do życia”

IMPLANTY - PO 
PROSTU LEPSZE

Mosty oparte na zębach 
sąsiadujących z ubytkiem - 
wady:

  zdrowe zęby są szlifowane, aby 
przystosować je do pełnienia funkcji fi larów 
dla mostu

  kość w miejscu ubytku ulega zanikowi

Protezy częściowe - wady:

  problemy podczas żucia oraz mówienia
  proteza jest ciałem obcym w ustach 

pacjenta i powoduje dyskomfort
  części protezy ocierają się o zdrowe zęby, 

niszcząc je
  dyskomfort spowodowany wyczuwalnym 

ciałem obcym, znajdującym się w jamie 
ustnej

  kość szczęk ulega zanikowi z powodu braku 
uzębienia

  zęby, do których mocowana jest proteza 
z czasem ulegają poluzowaniu

Protezy całkowite – wady:

  problemy podczas żucia oraz mówienia
  proteza jest ciałem obcym w ustach 

pacjenta i powoduje często ogromny 
dyskomfort

  z powodu przykrycia podniebienia płytą 
protezy, zmniejsza się zdolność odczuwania 
smaków

  kość szczęk ulega zanikowi z powodu braku 
uzębienia

  może być słyszalne charakterystyczne 
szczękanie zębów

  niepewność w towarzystwie innych osób 
spowodowana powyższymi wadami
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1.Implanty do rekonstrukcji 
pojedynczych braków

W sytuacji, gdy pacjent traci jeden ząb, 
ubytek może zostać uzupełniony przy 
pomocy implantu. Jest to estetyczne 
i zarazem wygodne rozwiązanie. 
Aby uniknąć zaniku kości, implantacja 
powinna nastąpić jak najszybciej po utracie 
zęba.

Zalety:
  zdrowe, sąsiednie zęby nie muszą być 

szlifowane
  brak problemów podczas żucia 

i mówienia
  brak zaniku kości szczęk
  zrekonstruowany ząb funkcjonuje 

zupełnie jak naturalny

Ze względu na wszechstronność implantów wyróżnić można 4 
główne obszary ich zastosowań:

2.Implanty dla protez 
częściowych

Dotychczas w przypadku, gdy ubytek 
obejmował kilka sąsiadujących ze sobą 
zębów w tylnej części szczęk, proteza 
musiała być mocowana do zębów 
przednich. Powodowało to, że ze względu 
na dodatkowe obciążenie, do którego 
nie były one przystosowane, ich stan 
drastycznie się pogarszał. W takich 
sytuacjach implanty stanowią doskonałe 
rozwiązanie, pozwalające na mocowanie 
protezy bez potrzeby obciążania zdrowych 
zębów w przedniej części szczęk. Tytanowe 
implanty zintegrowane z kością, stanowią 
doskonałą podstawę dla planowanej 
protezy lub mostu.

Zalety:
  zdrowe, sąsiednie zęby nie muszą być 

szlifowane
  brak problemów podczas żucia 

i mówienia
  brak zaniku kości 
  zrekonstruowany ząb funkcjonuje 

zupełnie jak naturalny
  brak ruchomych, wyjmowanych 

elementów, pogarszających 
samopoczucie w obecności innych 
osób

ZASTOSOWANIE IMPLANTÓW - 4 
KLASYCZNE PRZYPADKI
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3.Implanty dla braków mnogich

Braki w uzębieniu, poza pogorszonym wyglądem 
(zwłaszcza w odcinku przednim), powodują 
upośledzenie zdolności żucia i gryzienia. 
Jak już wcześniej wspomniano, mosty 
mocowane klasycznie negatywnie wpływają na 
zdrowe zęby z kilku powodów: 

  konieczność ich szlifowania, 
  zwiększone obciążenie zębów, na których 

osadzony jest most, 
  potencjalne ryzyko uszkodzenia nerwu zęba 

podczas szlifowania 
  zanik kości spowodowany brakiem 

obciążenia, powstającego podczas gryzienia 
i żucia w miejscu, gdzie brakuje zęba.

Dzięki implantom, można uniknąć tych 
negatywnych skutków podczas rekonstrukcji 
braków mnogich.

Zalety:
  zdrowe, sąsiednie zęby nie muszą być 

szlifowane
  brak problemów podczas żucia i mówienia
  brak zaniku kości szczęk
  zrekonstruowany ząb funkcjonuje zupełnie 

jak naturalny
  pewność siebie w towarzystwie innych osób
  estetyka zbliżona do naturalnej

4.Implanty dla osób bez zębów

W przypadku bezzębia, pacjent przeważnie 
otrzymuje protezę całkowitą. Jej prawidłowe 
umiejscowienie jest niezmiernie trudne, a co za 
tym idzie komfort wynikający z jej używania jest 
znikomy. Osoby noszące protezy czują się na 
co dzień niepewnie, a dyskomfort dodatkowo 
wzrasta podczas posiłków. Na domiar złego, 
kości szczęk pozbawionych zębów, a co za tym 
idzie ciągłego obciążenia, z czasem ulegają 
zanikowi. 

Właśnie w takich przypadkach, implanty 
wykazują swoją ogromną przewagę nad 
konwencjonalnymi metodami mocowania 
protez. Najpierw implantolog wszczepia 
pacjentowi implanty. Po zintegrowaniu się 
implantów z kością mocowane są na nich 
specjalne łączniki. Proteza wyposażona w 
pasujące do nich elementy z łatwością daje 
się zamocować we właściwej pozycji. Dzięki 
sztywnemu połączeniu, nie ma mowy 
o przemieszczaniu się protezy podczas żucia 
czy mówienia. Jednocześnie ze względu na fakt, 
iż poprzez implanty proteza jest bezpośrednio 
połączona z kością szczęki lub żuchwy pacjenta, 
obciążenia powstające podczas jedzenia 
przenoszone są na kość, co chroni ją przed 
degradacją. Dodatkowo, protezę można łatwo 
wyjąć z ust w celu czyszczenia lub naprawy.

Zalety:
  sztywne połączenie protezy z implantem
  komfort podczas żucia i mówienia
  zmniejszone ryzyko zaniku kości szczęk
  fi zjonomia oraz kontury twarzy nie ulegają 

zniekształceniu, tak jak to się dzieje, gdy 
proteza przemieszcza się podczas użycia

  zwiększona pewność siebie w towarzystwie 
innych osób

1 2 3 4
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Jak powszechnie wiadomo, nasze zęby są 
bezpośrednio zakorzenione w kości. 
Podczas żucia i gryzienia powstają olbrzymie 
siły, które poprzez zęby przenoszone są 
bezpośrednio na kość. W przypadku, gdy 
dochodzi do utraty zęba, napięcia te nie są 
już przenoszone równomiernie, lecz obciążają 
sąsiadujące zęby. Brak stałego obciążenia 
powoduje stopniową degradację i zanik kości. 
W rezultacie, dodatkowo obciążone zdrowe 
zęby wykazują tendencje do przesuwania się 
i wykrzywiania w kierunku wolnej przestrzeni, 
pozostawionej przez brakujące uzębienie.  

Tradycyjne sposoby rekonstrukcji uzębienia 
nie są w stanie zatrzymać procesu degradacji 
kości, ponieważ w ich przypadku korzeń 
zęba nie jest rekonstruowany. Oznacza to, że 
obciążenia powstające podczas jedzenia nie 
są prawidłowo przenoszone na kości szczęk. 
Stan ten utrzymujący się przez długi czas, może 
doprowadzić do zniekształcenia rysów twarzy 
pacjenta.

Słaba strona tradycyjnych sposobów 
rekonstrukcji jest jedną z największych 
zalet implantów, ponieważ implant zupełnie 
jak korzeń naturalnego zęba jest mocno 
zakotwiczony w kości. Dzięki temu, obciążenia 
przenoszone są prawidłowo na kości i jeśli 
zabieg implantacji zostanie przeprowadzony 
odpowiednio szybko, kość pozostaje w dobrym 
stanie. Jeśli jednak od momentu powstania 
ubytku do wizyty u implantologa minie więcej 
czasu, implantacja staje się trudniejsza, jednak 
nie niemożliwa. Współczesna stomatologia 
oferuje możliwość uzupełnienia brakującej 
tkanki kostnej.

Rekonstrukcja przy pomocy 
własnej tkanki kostnej

Własna kość pacjenta jest najlepszym 
materiałem do uzupełnienia brakującej tkanki 
kostnej. Jeśli potrzebna jest tylko niewielka jej 
ilość, może zostać pobrana bezpośrednio 
z okolic brody pacjenta. Stomatolog umieszcza 
pobraną tkankę w miejscu ubytku kości 
i przykrywa ją specjalną membraną, która 
zabezpieczy miejsce do czasu zagojenia 
(augmentacja kości).

Potrzebna tkanka kostna może zostać 
także zregenerowana przy pomocy zabiegu 
podniesienia dna zatoki szczękowej.
Zabieg wykonuje się w znieczuleniu 
miejscowym. Nacina się płat dziąsła, podnosi 
go, a następnie wykonuje w kości szczęki mały 
otwór o kształcie okienka. Po odwarstwieniu 
błony wewnętrznej (wyściełającej zatokę 
szczękową), umieszcza się w powstałej 
przestrzeni materiał kościotwórczy. Następnie 
cały obszar zostaje przykryty i szczelnie zaszyty. 
Po 3 - 6 miesiącach utworzona przestrzeń 
zostaje wypełniona przez nową kość i można 
przystąpić do wszczepienia implantów.

W przypadkach, gdy degradacja kości szczęki 
posunięta jest dalej, pobiera się materiał kostny 
z biodra pacjenta. Pobraną tkankę umieszcza 
w specjalnie przygotowanej do tego celu 
kieszonce kostnej, tworząc tzw. „kanapkę 
kostną”.

NIEWYSTARCZAJĄCA 
GRUBOŚĆ KOŚCI
CO TERAZ?
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Rekonstrukcja przy pomocy 
materiału kościotwórczego 

Biomateriał stosowany jest jako alternatywa 
lub w kombinacji z własną tkanką kostną 
pacjenta. Wyróżnić można kilka jego rodzajów, 
w zależności od pochodzenia:

  uzyskany z tkanek zwierzęcych (kości świń 
lub krów)

  uzyskany z tkanek roślinnych (algi)
  materiał syntetyczny (hodowany 

w laboratorium)

W ciągu ostatnich lat odnotować można 
wiele sukcesów w zastosowaniu powyższych 
materiałów. Wynika to z faktu, że  po 
pewnym czasie biomateriał całkowicie 
integruje się z nową tkanką kostną lub 
zostaje rozłożony i wchłonięty. Najnowsze 
badania jednoznacznie dowodzą, 
że najlepszym rozwiązaniem jest 
natychmiastowe wypełnienie 
przestrzeni po utraconym zębie 
materiałem kościotwórczym.

Rekonstrukcja wykorzystująca 
własne zdolności regeneracyjne 
pacjenta

Procedura ta w niektórych sytuacjach wymaga 
więcej czasu, niż te opisane powyżej, ale 
w przypadku pacjentów wykazujących tendencje 
do alergii, powinna być wzięta pod uwagę. 
Regeneracji dokonać można na wiele sposobów. 
Dostępne są:

  METODA ROZSZCZEPIENIA WYROSTKA 
ZĘBODOŁOWEGO LUB ROZSZERZENIA 
WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO
Podczas tych zabiegów wyrostek 
zębodołowy jest nacinany i mechanicznie 
rozszerzany, aby pomieścić implant. 

  METODA ROZPROSZENIA
Podczas tego zabiegu mały kawałek kości 
szczęki jest mocowany do małej śruby 
w taki sposób, aby był nadal połączony 
z kością, ale jednocześnie można go 
było stopniowo odsuwać. Powstające 
„pęknięcie” jest rozszerzane i wypełniane 
tkanką kostną przez organizm, chcący 
zagoić uszkodzoną tkankę kostną. Sytuację 
tą można porównać do osoby posiadającej 
nogi różnej długości. 
W celu wydłużenia kości przecina się ja 
na pół i stopniowo rozszerza się szczelinę 
między dwoma końcami, pozwalając 
organizmowi pacjenta samoczynnie 
zamykać szczelinę. 

  METODA OSTEOTOMOWA
Podczas tego zabiegu szerokość wyrostka 
żebodołowego zostaje zwiększona poprzez 
mechaniczne rozepchanie kości przy użyciu 
specjalnych narzędzi - osteotomów  

W etapie 2 planu implantacji (poniżej) 
zastanowimy się, czy rekonstrukcja kości jest 
faktycznie potrzebna i jeżeli tak, to jaka metoda 
jest optymalna. Na szczęście, w większości 
przypadków pacjent posiada wystraczająco dużo 
tkanki kostnej, aby dokonać implantacji bez 
konieczności przeprowadzania dodatkowych 
zabiegów.
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PLAN IMPLANTACJI 

Etap 1
  Stomatolog przekazuje podstawowe 

informacje
  Konsultacja indywidualna - przekazanie 

szczegółowych informacji o implantach

Etap 2
  Indywidualne badanie, konsultacje, 

diagnoza, planowanie
  Badanie przez lekarza ogólnego
  Rentgen 
  Na podstawie zdjęcia rentgenowskiego 

- porównanie potencjalnych rezultatów 
implantacji oraz konwencjonalnych 
metod rekonstrukcji

  Kalkulacja kosztów
  Decyzja o implantacji
  Pomiar i przygotowanie tymczasowej 

protezy
  Przygotowanie zabiegu chirurgicznego 

na podstawie zebranych informacji
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Etap 3
  Wszczepienie implantu 
  Modyfi kacja protezy tymczasowej do 

indywidualnych potrzeb pacjenta
  Gojenie
  Odsłonięcie implantu

Etap 4
  Gojenie dziąsła po odsłonięciu implantu
  Wykonanie wycisków i wysłanie ich do 

pracowni protetycznej
  Przygotowanie odbudowy protetycznej
  Poprawki (jeśli  zachodzi taka potrzeba)
  Zakładanie odbudowy protetycznej 
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WARUNKI KONIECZNE

Przed

Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
może zostać przeprowadzona tylko 
w jamie ustnej niewykazującej żadnych 
schorzeń 

Oznacza to, że:

  wszystkie zęby wykazujące jakiekolwiek 
objawy choroby muszą zostać 
wyleczone

  ząb, którego stan po leczeniu budzi 
nadal wątpliwości, powinien być 
usunięty i najlepiej, także zastąpiony 
implantem

  dziąsła pacjenta muszą być w zdrowe. 
Jeśli jakikolwiek obszar wykazuje 
objawy zmian chorobowych, musi 
zostać wyleczony.

  należy ocenić, czy przed implantacją 
konieczna będzie korekta ułożenia 
zgryzu.

  należy ocenić, czy pacjent posiada 
wystarczająco dużo tkanki kostnej do 
przeprowadzenia implantacji. Jeśli 
nie, konieczne jest przeprowadzenie 
zabiegu rekonstrukcji wyrostka 
zębodołowego.

Po

Po dokonaniu implantacji i po 
okresie wstępnych poprawek, należy 
przeprowadzać standardowe kontrole 
implantu co 6 miesięcy. 

Oczywiście, rutynowe kontrole u dentysty 
nie wystarczą. Pacjent musi dbać 
o implanty tak, jak o własne zęby, 
zapewniając odpowiednią higienę jamy 
ustnej. 

Lekarz każdorazowo poinformuje pacjenta 
o optymalnych narzędziach do czyszczenia 
implantu (elektryczne szczoteczki, nić itd.), 
właściwym sposobie ich używania oraz 
o ewentualnych obszarach 
problematycznych, wymagających 
szczególnej uwagi. 

Ale najważniejszym warunkiem 
szczęśliwego korzystania z implantów jest 
regularne mycie zębów!

Pewne warunki muszą zostać spełnione zanim implantacja będzie w ogóle brana pod 
uwagę. Dodatkowo, aby implant spełniał swoją rolę, należy przestrzegać kilku zasad. 
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Ze względu na fakt, że potrzeby, sytuacja 
i możliwości każdego pacjenta są inne, 
trudno jest podać jednoznaczną cenę. 

Implanty mogą wydawać się droższe 
od konwencjonalnych metod, ale 
korzyści płynące z zastąpienia 
protezy funkcjonalnym uzębieniem są 
jednoznaczne, a rozłożone na cały okres 
użytkowania implantów okażą się tańszym 
rozwiązaniem ! 

ILE TO KOSZTUJE? Zanim jednak podjęta zostanie decyzja 
o implantacji, lekarz wykona dokładne 
badania w celu dobrania najlepszej 
terapii oraz eliminacji potencjalnego 
ryzyka. Dodatkowo udziela się pacjentowi 
wyczerpujących informacji o zabiegu, 
jego wadach, zaletach i ograniczeniach. 
Na podstawie zgromadzonych informacji 
dentysta przygotuje dokładny plan leczenia 
oraz kosztorys, obejmujący koszty zabiegu 
oraz materiałów. 
W związku z tym, że w większości 
przypadków leczenie implantologiczne 
podzielone jest na etapy koszt całego 
zabiegu rozkłada się na kilka części. Dzięki 
temu wydatki związane z odtworzeniem  
nowego uzębienia można korzystnie 
zbilansować  w swoim domowym budżecie.

Nie pozwól, aby cokolwiek stanęło 
na twojej drodze do zdrowych 
i pięknych zębów!



IMPLANTY Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ
16

www.keystonedental.plwww.keystonedental.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Integris Medical Polska Sp.z o.o.
ul.Rubież 12A/7
61-612 Poznań
tel: 602 329 390 / 602 466 945
e-mail: info@keystonedental.pl

AUTORYZOWANY GABINET:


