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Implanty.
W stu procentach Twoje!

Drogi Pacjencie,
˚ycie pozostawia Êlady – równie˝ na naszych z´bach.
Wypadek podczas uprawiania sportu lub upadek
mogà pozostawiç braki w twoim uÊmiechu na ka˝dym
etapie Twojego ˝ycia. Próchnica oraz zapalenie przyz´bia w ciàgu wielu lat mogà spowodowaç utrat´
du˝ej iloÊci z´bów. Sà to stresujàce sytuacje. Jednak
zas∏anianie i maskowanie tych ubytków czy wymienne
protezy z´bowe nie sà ju˝ konieczne. Twój dentysta
posiada nowoczesne rozwiàzanie tych problemów:
oryginalne implanty produkowane przez Friadent
– wysoce rozwini´te, stosowane na ca∏ym Êwiecie,
sprawdzane oraz testowane milion razy.
Niewielkie tytanowe cz´Êci stanowià wysoce zaawansowane technicznie sztuczne korzenie z´bowe, które
stajà si´ elementem szcz´ki. Sà tak pewne jakby by∏y
cz´Êcià Ciebie i zapewniajà stabilnà podstaw´ dla pojedynczych koron z´bowych, wi´kszych mostów czy
protez z´bowych.
Z´by osadzone na implantach sà praktycznie identyczne z z´bami w∏asnymi oraz dajà ca∏kowicie naturalne

odczucie. Znika problem ruszajàcej si´ protezy. Nie
ma potrzeby uszkadzania z´bów sàsiednich w celu
wykonania mostu. Implanty Friadent umo˝liwiajà
bezpieczne rozwiàzania w ka˝dym wieku i w ka˝dej
sytuacji. Trwa∏e, wytrzyma∏e na si∏y zgryzowe i tak
indywidualne jak Ty.
Poczuj bezpieczeƒstwo oraz jakoÊç ˝ycia z implantami. Miej doskona∏y uÊmiech i znów ciesz si´ dobrym
jedzeniem. Ta broszura opisuje w jak zaskakujàco
prosty sposób mo˝na to osiàgnàç.
Dowiesz si´ w jaki sposób implanty Friadent mogà
zastàpiç pojedynczy zàb, kilka lub wszystkie z´by,
bezpiecznie i bez ˝adnych komplikacji. Znajdziesz tu
równie˝ odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dotyczàce m.in. leczenia, dbania o implanty oraz znacznie wi´cej.
Witamy w fascynujàcym Êwiecie implantów Friadent.
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Naturalnie niewidoczne
– implanty w pojedynczych
brakach z´bowych.
Brak pojedynczego z´ba.

To Twój wybór: klasyczny most czy
implant?
Alternatywnym sposobem uzupe∏nienia brakujàcego
z´ba mo˝e byç most mocowany na sta∏e. Wymaga to
jednak szlifowania zdrowych z´bów sàsiadujàcych
z brakiem z´bowym. Sà one filarami mostu i stanowià
dla niego podpor´. Most opiera si´ koronami na z´bach filarowych, a brakujàcy zàb odbudowany jest
tzw. prz´s∏em mostu. Jest on wystarczajàco blisko
dziàs∏a i koÊci, aby wyglàda∏ jak naturalny zàb. Jednak
nie obcià˝a on koÊci szcz´ki tak jak w przypadku z´ba
naturalnego.

Ka˝dy mo˝e straciç zàb. Cz´sto wystarcza kilka sekund: uprawiasz sport i zàb znika, tak po prostu.
Szok, ale ju˝ nigdy wi´cej wielka tragedia. Implanty
rozwiàzujà problem w sposób naturalny i niewidoczny. W miejscu, gdzie w szcz´ce wyst´powa∏ naturalny
zàb stomatolog umieszcza niewielki, wysoce zaawansowany technicznie korzeƒ. Zwykle nie zajmuje to
wi´cej czasu ni˝ standardowe leczenie. Tymczasowa
odbudowa protetyczna uzupe∏nia brakujàcy zàb na
czas gojenia. Potem na sta∏e zamocowana zostanie
docelowa korona z´bowa. Wraz z nowym korzeniem
jest ona solidnie i trwale umocowana w szcz´ce, dajàc
identyczne odczucie jak Twoje naturalne z´by.

Mateusz, 21 lat, po uderzeniu pi∏eczkà
do baseball’a w usta.

Z tego powodu po jakimÊ czasie koÊç ulega zanikowi,
podobnie jak mi´sieƒ, który stopniowo zanika, gdy
nie jest u˝ywany. To w∏aÊnie dlatego elementy mostu
sà cz´sto wyraênie widoczne kiedy ludzie Êmiejà si´
lub rozmawiajà.
Co zrobiç w przypadku, gdy brak jest tak˝e jednego
z z´bów filarowych, poniewa˝ brakujàce z´by znajdujà si´ w odcinku bocznym, na koƒcu ∏uków z´bowych?

5

Most oparty na z´bach. Oznacza to, ˝e sàsiednie
zdrowe z´by muszà byç oszlifowane, aby mog∏y
stanowiç podparcie dla mostu.

Czasami w odcinku z´bów bocznych tylko
cz´Êciowa proteza jest jedynym mo˝liwym
rozwiàzaniem.

Lub mo˝e zàb sàsiadujàcy z brakiem przekroczy∏ swojà ˝ywotnoÊç i jest nieodpowiedni jako oparcie dla
mostu?
Wtedy mo˝liwe jest zastosowanie ruchomej protezy
cz´Êciowej, wymagajàcej zaczepów w postaci niewielkich, metalowych klamer, które sà zamocowane na
sàsiadujàcych z´bach.
Jednak˝e, po pewnym czasie metalowe klamry mogà
spowodowaç przecià˝enie z´bów, na których sà one
zamocowane, co mo˝e byç przyczynà utraty kolejnych
z´bów.
Tak jednak nie musi byç – mo˝esz mieç implanty.

Korona porcelanowa oparta na implancie
jest najlepszym rozwiàzaniem.

tak˝e w identyczny sposób i zostanie on na swoim
miejscu – nawet jeÊli zamierzasz kontynuowaç uprawianie sportu.
Zapytaj swojego dentyst´ na temat mo˝liwych
rozwiàzaƒ. Zrób to teraz.

Implanty: najlepsze rozwiàzanie
– w ka˝dym przypadku
Korona oparta na implancie nie wymaga klamer utrzymujàcych. Nie ma koniecznoÊci niszczenia ˝adnego
z z´bów poprzez ich szlifowanie. Implant zachowuje
równie˝ naturalny kszta∏t koÊci szcz´ki. Implanty
Friadent imitujà anatomi´ naturalnych korzeni z´bowych, tak wi´c koÊç oraz dziàs∏o sà prawid∏owo obcià˝one i ukszta∏towane. Nikt nie zauwa˝y ró˝nicy
nawet Ty. Twój nowy zàb jest u˝ytkowany dok∏adnie
tak samo jak naturalne z´by sàsiednie. Dbasz o niego

Ze swoim z´bem opartym naimplancie
Mateusz znów si´ uÊmiecha.
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Jak gdyby nigdy nic si´
nie wydarzy∏o – implanty
przy wi´kszych brakach
w uz´bieniu

Implanty z´bowe sà u˝ywane nie tylko w celu uzupe∏nienia braków.
Niewielkie tytanowe Êruby stanowià prawdziwy cud
w medycynie. W przypadku, gdy uÊmiech zaczyna wyglàdaç staro, brakuje kilku z´bów lub stare protezy
z´bowe stwarzajà coraz wi´cej problemów, mo˝esz
cofnàç czas i Twój uÊmiech b´dzie znowu wyglàda∏
m∏odo.
Pojedyncze implanty z´bowe sà wyjàtkowo eleganckim rozwiàzaniem. Niezale˝nie od tego czy w ∏uku
z´bowym brakuje jednego czy kilku z´bów: ka˝dy zàb
jest indywidualnie zast´powany, przywracajàc orygi-

Brak kilku sàsiadujàcych ze sobà z´bów
w odcinku bocznym szcz´ki.

nalny stan uz´bienia. JeÊli w ∏uku brakuje trzech lub
wi´cej z´bów, mo˝esz zdecydowaç o za∏o˝eniu mostu
zamocowanego na implantach. W tym przypadku
nowe korony filarowe sà ∏àczone ze sobà prz´s∏em
i w zale˝noÊci od rozleg∏oÊci braku – sà podpierane na
stabilnej i bezpiecznej, bazie z∏o˝onej z dwóch lub
wi´kszej liczby implantów.

Jan, 47 lat, ma kilka brakujàcych z´bów
w bocznym odcinku szcz´ki.

Po precyzyjnym zaplanowaniu nowe korzenie z´bowe
sà zazwyczaj umieszczane w szcz´ce podczas pojedynczego zabiegu. Tymczasowa proteza uzupe∏nia
brak w czasie fazy gojenia. Docelowe korony lub most
sà mocowane na sta∏e na implantach po zakoƒczonym
okresie gojenia.

To Twój wybór: klasyczny most czy
implanty?
Jednà z mo˝liwych alternatyw dla implantów jest klasyczny most. Jednak˝e z´by b´dàce w sàsiedztwie
braku muszà zostaç wykorzystane w celu utrzymania
mostu. Stanowià one podstaw´ i mocowanie dla
koron filarowych mostu. Jest to szkoda w przypadku,
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Uzupe∏nienie ruchome: proteza cz´Êciowa
utrzymywana na z´bach za pomocà klamer.

Uzupe∏nienie na pojedynczych implantach
jest najbardziej eleganckim rozwiàzaniem.

gdy z´by sà ca∏kowicie zdrowe. Proces szlifowania
oznacza nieodwracalnà utrat´ ochronnej warstwy
szkliwa i z´by stajà si´ bardziej obcià˝one. W wielu
przypadkach skraca to ich Êrednià d∏ugoÊç ˝ycia.
W przypadku gdy brak z´bów jest w bocznym odcinku
i nie jest ograniczony z´bem w∏asnym (brak skrzyd∏owy) – dentysta mo˝e alternatywnie zaoferowaç uzupe∏nienie braku ruchomà protezà cz´Êciowà. Podobnie mo˝e byç w przypadku, gdy przestrzeƒ po brakujàcych z´bach b´dzie zbyt du˝a dla klasycznego
mostu. Prosta, ruchoma proteza cz´Êciowa jest utrzymywana na z´bach w∏asnych za pomocà metalowych
klamer. Metalowe klamry oraz tworzywo akrylowe
protezy podpierajà si´ tak˝e na dziàs∏ach i koÊci, jednak klamry mogà po pewnym czasie zniszczyç utrzymujàcy je zàb. Wysokiej jakoÊci protezy cz´Êciowe
mogà byç równie˝ przymocowane do naturalnych
z´bów za pomocà specjalnych zamków i zatrzasków.
Oznacza to jednak, i˝ z´by muszà byç oszlifowane
i zaopatrzone koronami podobnie jak w moÊcie klasycznym.

Jan z pojedynczymi implantami z´bowymi:
jak gdyby nigdy nic si´ nie wydarzy∏o.

Alternatywne rozwiàzanie: most oparty
na implantach.

Implanty: najlepsze rozwiàzanie
– w ka˝dym przypadku
Wszystkie powy˝sze rozwiàzania protetyczne nie sà
konieczne, gdy zdecydujesz si´ na implanty. Niewielkie tytanowe Êruby sà sztucznymi korzeniami, które
w sposób niewidoczny i bezpieczny podpierajà Twoje
nowe korony. Nie trzeba szlifowaç zdrowych z´bów
i pokrywaç ich koronami, nie b´dziesz te˝ musia∏ si´
martwiç o klamry. Twoje nowe z´by oparte na implantach b´dà nie do odró˝nienia od Twoich naturalnych
z´bów. Jak gdyby nigdy nic si´ nie wydarzy∏o.
Zapytaj swojego dentyst´ na temat mo˝liwych
rozwiàzaƒ. Zrób to teraz.
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˚ycie z mo˝liwoÊcià gryzienia. Implanty w przypadku
bezz´bnej szcz´ki.
równie˝ za∏o˝yç z powrotem. JeÊli chcesz mieç uzupe∏nienie przymocowane do implantów na sta∏e to
musi byç to most. Co najmniej szeÊç implantów
w szcz´ce jest potrzebnych do wykonania tego typu
pracy. Uzupe∏nienie tego typu jest wówczas tak silnie
zamocowane i nie potrzebna jest ju˝ proteza akrylowa.

Wanda, 75 lat, nie jest szcz´Êliwa
ze swojà protezà ca∏kowità.

Czy w ogóle nie masz z´bów w ˝uchwie lub szcz´ce?
Z implantami znów b´dziesz móg∏ si´ uÊmiechaç.
Wystarczy zaledwie od dwóch do czterech nowych
korzeni, aby zapewniç stabilne utrzymanie dla protezy
ca∏kowitej. Natomiast most ca∏kowity (uzupe∏nienie
nieruchome) mo˝e byç ju˝ przymocowany na szeÊciu
implantach. Da Ci to wysokie poczucie bezpieczeƒstwa w ka˝dej sytuacji, poniewa˝ nic ju˝ nie ulegnie
nagle poluzowaniu.
Nigdy wi´cej przykrych niespodzianek.

Po dok∏adnym zaplanowaniu, nowe korzenie z´bowe
sà zazwyczaj umieszczane w szcz´ce podczas jednego
zabiegu. Po zakoƒczeniu procesu gojenia sà one ca∏kowicie zintegrowane z koÊcià i stajà si´ integralnà
cz´Êcià szcz´ki. Oznacza to, ˝e po stosunkowo krótkim czasie, elementy które utrzymujà protez´ ca∏kowità czy nowy most, mogà zostaç zamocowane na
miejscu. Cz´sto istnieje tak˝e mo˝liwoÊç przymocowania protezy do nowych korzeni podczas tego samego zabiegu, kiedy implanty sà umieszczane w szcz´ce.
Przychodzisz na umówione spotkanie do gabinetu,
a kilka godzin póêniej wychodzisz z pi´knymi z´bami.

Na implanty nigdy nie jest za póêno
Twoja ca∏kowita proteza z´bowa jest przymocowana
do implantów za pomocà specjalnego systemu zaczepów, sk∏adajàcego si´ z dwóch komponentów. Jeden
element jest na sta∏e przymocowany do implantu,
jego odpowiednik jest cz´Êcià protezy. Elementy zatrzaskujà si´ ze sobà i Twoja proteza jest sztywno
zamocowana. Gdy istnieje koniecznoÊç czyszczenia
protezy mo˝na jà w bardzo prosty sposób zdjàç, jak

Z trzecim kompletem z´bów opartych na implantach
b´dziesz móg∏ jeÊç, rozmawiaç i Êmiaç si´ jak gdybyÊ
mia∏ swoje naturalne z´by. Implanty dadzà Ci perfekcyjnà, naturalnà ochron´, co nie jest mo˝liwe w przypadku klasycznej protetyki. Nawet jeÊli posiadasz
jeszcze swoje naturalne z´by, cz´sto sà one nieodpowiednie do trwa∏ego i stabilnego zamocowania pro-
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Proteza ciàgle si´ przemieszcza. Âluzówka
jest w przewlek∏ym stanie zapalnym.

Proteza ruchoma ale bezpieczna: proteza
ca∏kowita utrzymywana na belce opartej
na 4 implantach w ˝uchwie.

tezy. Jest ona oparta jedynie na dziàs∏ach i koÊci
szcz´ki i w idealnym przypadku umo˝liwia utrzymanie
poprzez zassanie si´ do b∏ony Êluzowej jamy ustnej
i dziàse∏. Jednak˝e, ze wzgl´du na to, ˝e koÊç szcz´kowa bez obcià˝enia po pewnym czasie ulega zanikowi, podobnie jak nieu˝ywany mi´sieƒ, efekt zassania
z biegiem czasu staje si´ coraz s∏abszy.

Kiedy trzeci komplet z´bów staje si´
Twojà drugà naturà
Wszystkie te przykroÊci ominà Ci´ jeÊli zdecydujesz
si´ na implanty. Sztuczne korzenie z´bowe w bezpieczny sposób mocujà protez´ do szcz´ki – i mo˝na
to zrobiç niezale˝nie od wieku pacjenta i niemal˝e
w ka˝dej sytuacji. Twój dentysta mo˝e zachowaç
ostatnie z Twoich naturalnych z´bów i zintegrowaç je
z protezà jako podpory. JeÊeli przez d∏u˝szy czas nosi∏eÊ protez´ ca∏kowità, Twoja koÊç szcz´kowa mo˝e
byç zbyt cienka i zbyt wàska, ˝eby zaakceptowaç implanty. W takim przypadku Twój dentysta lub chirurg
specjalizujàcy si´ w implantologii mo˝e delikatnie rozbudowaç koÊciec szcz´ki. Dokonuje si´ tego przy po-

Wanda znowu korzysta z ˝ycia wraz
ze swoimi trzecimi z´bami, opartymi
na implantach.

Trwa∏e bezpieczeƒstwo: most zamocowany na sta∏e na 6 implantach w szcz´ce.

mocy koÊci z Twojego organizmu lub z u˝yciem naturalnych materia∏ów koÊciozast´pczych. Jednodniowy
zabieg mo˝e zostaç przeprowadzony bez bólu i szybko zapomniany przez Pacjenta. JakoÊç ˝ycia zostaje
ulepszona w sposób trwa∏y. Przy w∏aÊciwej ochronie
oryginalne implanty Friadent majà wszelkie w∏aÊciwoÊci, aby trwaç w postaci nowych korzeni z´bowych
do koƒca Twojego ˝ycia. Z nowymi implantami nie
ukrywaj wi´cej swojego uÊmiechu, ale ciesz si´ aktywnie i bez za˝enowania milszà stronà ˝ycia.
Zapytaj swojego dentyst´ na temat mo˝liwych
rozwiàzaƒ. Zrób to teraz.
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Najcz´Êciej zadawane pytania oraz odpowiedzi
na temat implantów od A do Z.
Czy implanty stomatologiczne mogà byç rozwiàzaniem równie˝ dla Ciebie? Czy chcesz dowiedzieç si´ wi´cej
o ekscytujàcych mo˝liwoÊciach? Na nast´pnych stronach znajdziesz najcz´Êciej zadawane pytania na temat
leczenia implantologicznego oraz odpowiedzi na nie u∏o˝one w porzàdku alfabetycznym.

A

Alergia

Czy jest mo˝liwe aby byç uczulonym na implanty?
Implanty z´bowe sà dost´pne na
rynku od ponad 40 lat. Od tego
momentu nie zarejestrowano
˝adnego przypadku uczulenia na
tytanowe implanty. Tytan nie
posiada ˝adnych sk∏adników
mogàcych wywo∏aç alergi´ i jest
ca∏kowicie neutralny w organizmie. Z materia∏ów u˝ywanych na
korony i mosty najwi´kszà zgodnoÊç z organizmem wykazujà
materia∏y ceramiczne. Ryzyko
wystàpienia alergii zmienia si´
jednak w przypadku metali i plastiku. Pozwól swojemu lekarzowi
doradziç Ci jaki materia∏ jest dla
Ciebie najlepszy.

B

Ból

Czy po zabiegu b´d´ odczuwa∏
ból?
W pierwszych kilku dniach po
zabiegu dziàs∏a b´dà prawdopodobnie bardziej wra˝liwe, ale nie
b´dà ju˝ krwawiç. Przez krótki
czas, nieprzyjemne uczucie mo˝e
powodowaç jedynie lekka opuchlizna policzka. Jednak wi´kszoÊç
pacjentów nie potrzebuje nast´pnego dnia nawet Êrodka przeciwbólowego i mo˝e wróciç do
normalnego ˝ycia.

C

Ceramika

Jaki materia∏ jest u˝ywany do robienia koron?
Wi´kszoÊç koron i mostów jest
zrobionych z metalu lub stopów
metalu i licowanych ceramikà
dopasowanà do koloru naturalnych z´bów. Alternatywnym rozwiàzaniem wysokiej jakoÊci pod
wzgl´dem estetyki jest porcelana. Ze wzgl´du na swojà wytrzyma∏oÊç, szczególnie odpowiedni
dla uzupe∏nieƒ opartych na implantach jest tak˝e tlenek cyrkonu. Mo˝na go zastosowaç dla
pojedynczych koron z´bowych,
jak równie˝ dla wi´kszych mostów. Jego zaletà jest to, i˝ odbija
on Êwiat∏o podobnie jak naturalne szkliwo, a zatem uzupe∏nienie
jest praktycznie identyczne jak
naturalne z´by.

11

Z z´bami opartymi na implantach mo˝esz
znowu cieszyç si´ ˝yciem bez obaw.

Cukrzyca
Czy mog´ mieç wszczepiony implant je˝eli choruj´ na cukrzyc´?
Tak, jednak twoja choroba musi
byç dok∏adnie kontrolowana.
Niekontrolowana lub nie leczona
cukrzyca mo˝e z przyczyn metabolicznych niekorzystnie wp∏ywaç
na proces gojenia. W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci dentysta
skonsultuje si´ z Twoim lekarzem.

Implant jest wprowadzony w czasie pojedynczej wizyty.

uboczne dzia∏ania leków mogà
wp∏ywaç na proces gojenia, dlatego te˝ ju˝ podczas pierwszej konsultacji Twój dentysta powinien
byç poinformowany o wszystkich
regularnie przyjmowanych przez
Ciebie lekach. Dzi´ki temu lekarz
doradzi Ci na temat wszystkich
mo˝liwych opcji leczenia i pomo˝e podjàç w∏aÊciwà decyzj´.

Czas trwania leczenia
Choroby
Czy sà jakieÊ choroby, które
uniemo˝liwiajà wszczepienie
implantu?
W∏aÊciwie nie. Je˝eli chorujesz na
takie schorzenia jak: choroba
uk∏adu krà˝enia, uszkodzenie
nerki lub jeÊli posiadasz tendencje do krwotoków czy masz uszkodzony system immunologiczny,
powinieneÊ zawsze powiedzieç
o tym swojemu lekarzowi. W niektórych przypadkach efekty

Ile wizyt potrzeba do zamocowania moich nowych korzeni
z´bowych?
To zale˝y od zakresu i rodzaju
leczenia. Na konsultacj´, podczas
której lekarz odpowie na wszystkie Twoje pytania, wystarcza zazwyczaj jedna wizyta. Nast´pne
spotkanie zostanie poÊwi´cone
wst´pnym badaniom i planowaniu, a nied∏ugo potem, równie˝
podczas jednej wizyty lekarz
przeprowadzi operacj´ wszczepiania nowych korzeni. Podczas

zabiegu, implantolog robi niewielkie naci´cie w dziàÊle,
w miejscu, w którym ma zostaç
umieszczony implant. Po wszczepieniu implantu naci´cie zostaje
zaszyte. Jeden lub dwa dni po
zabiegu konieczna jest wizyta
kontrolna w celu sprawdzenia czy
proces gojenia przebiega prawid∏owo, a po dziesi´ciu dniach szwy
zostajà zdj´te. Teraz mo˝esz czekaç a˝ koÊç si´ zregeneruje w trakcie fazy gojenia bez koniecznoÊci
dodatkowych zabiegów.
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Ankylos

1 – 3 Systemy impantologiczne Friadent: w∏aÊciwe rozwiàzania
w ka˝dej sytuacji.

J

JakoÊç

Czy istniejà ró˝nice w jakoÊci
pomi´dzy implantami?
Podobnie jak w przypadku innych
produktów wyró˝niamy bardzo
wysokiej jakoÊci implanty i modele ni˝szej jakoÊci. Istniejà na
przyk∏ad ró˝nice w kszta∏cie implantów, a w szczególnoÊci w rodzaju powierzchni. Twój dentysta
powinien Ci´ poinformowaç na
temat w∏aÊciwoÊci implantu,
którego u˝ywa. Zapytaj o d∏ugoterminowe doÊwiadczenia i obserwacje. Zapytaj równie˝ o d∏ugoterminowà dost´pnoÊç elementów wymiennych, na wypadek gdyby Twoja proteza mia∏aby
byç w przysz∏oÊci odnawiana.

Dlaczego mog´ ufaç implantom
Friadent?
Implanty Friadent stanowià najwy˝szej jakoÊci produkty niemieckie, których projekt zosta∏
oparty na wieloletnich badaniach
i udokumentowanym doÊwiadczeniu klinicznym. Poczynajàc od
zakupu surowego materia∏u,
poprzez ca∏y ∏aƒcuch produkcyjny
implant jest poddawany wyjàtkowo rygorystycznym standardom
jakoÊci.
Zakres produktów obejmuje trzy
systemy ró˝niàce si´ kszta∏tem
implantów. Implanty wyst´pujà
w ró˝nych rozmiarach i d∏ugoÊciach, tak aby dentysta móg∏
wybraç typ dok∏adnie dla Ciebie.
Wszystkie implanty sà zrobione
z czystego chirurgicznego tytanu
i posiadajà unikalnà mikrostruktur´ powierzchni, która aktywnie
wspomaga proces gojenia koÊci.

Wysoce zaawansowane w∏aÊciwoÊci powierzchni umo˝liwiajà
budowanie komórek kostnych
bezpoÊrednio na implancie i koÊci
oraz umo˝liwiajà formowanie
nowej koÊci. Implanty Friadent
oferujà najlepsze warunki dla
optymalnego gojenia oraz dla
formowania trwa∏ej i stabilnej
bazy dla implantów.
Systemy Friadent spe∏niajà równie˝ wszystkie wymagania pod
wzgl´dem niezwyk∏ych rozwiàzaƒ
protetycznych. I jeÊli proteza
zamocowana na implantach
Friadent kiedykolwiek b´dzie
musia∏a zostaç wymieniona,
mo˝esz mieç pewnoÊç, ˝e Twój
dentysta dostanie wszystkie
potrzebne elementy, nawet wiele
lat póêniej i niezale˝nie od tego
w jakim miejscu na Êwiecie si´
znajdujesz.
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Frialit
Bramki bezpieczeƒstwa na lotniskach:
czujniki rzadko kiedy reagujà na implanty.

Jedzenie
Czy z protezà opartà na implantach mog´ normalnie jeÊç
i gryêç?
Niezale˝nie od tego, czy posiadasz opartà na implancie koron´,
most czy protez´: b´dziesz móg∏
jeÊç, gryêç, rozmawiaç i Êmiaç si´
tak jak dawniej. Proteza b´dzie
silnie przymocowana do implantów tak, ˝e b´dziesz móg∏ si´
z nià czuç ca∏kowicie pewnie
i bezpiecznie.

waha si´ w granicach 6.000 do
8.000 z∏otych. Cena mostu opartego na implantach (dla trzech
braków z´bowych) b´dzie si´
zaczynaç od 13.000 z∏otych,
a pe∏na proteza ca∏kowita oparta
na 2 implantach od 14.000 z∏otych. Ca∏y kosztorys obejmujàcy
prac´, czy inne koszty zostanie Ci
przedstawiony przez Twojego
lekarza jeszcze przed rozpocz´ciem leczenia.

Kontrola bezpieczeƒstwa
na lotnisku

K

Koszt

Ile to b´dzie kosztowaç?
Koszt zale˝y od zakresu leczenia
i liczby implantów. Ogólny kosztorys dla korony opartej na implancie w∏àczajàc w to opiek´
medycznà i stomatologicznà

Czy wykrywacze metalu, np. podczas kontroli na lotnisku wykryjà
implanty?
Nie, nie musisz si´ tego obawiaç.
Implanty nie wywo∏ujà efektu
magnetycznego, poza tym sà zbyt
ma∏e aby zostaç wykryte przez
detektor. A jeÊli kiedykolwiek
zdarzy∏oby si´, aby detektor
zareagowa∏ na implanty b´dziesz
posiadaç swojà kart´ implantu,
która szybko wyjaÊni problem.

Konsultacja
W jaki sposób mog´ przygotowaç
si´ do konsultacji?
PowinieneÊ byç dok∏adnie poinformowany jeszcze przed konsultacjà. Ta broszura zawiera
wszystkie najwa˝niejsze, podstawowe informacje, które powinieneÊ wiedzieç. PowinieneÊ jednak
skorzystaç równie˝ z konsultacji,
aby zadaç lekarzowi swoje pytania. Najlepiej jeÊli sporzàdzisz
sobie list´ takich pytaƒ przed
konsultacjà, abyÊ niczego nie
zapomnia∏. Pami´taj tak˝e aby
poinformowaç swojego lekarza
o innych chorobach czy lekach,
które przyjmujesz regularnie.
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Je˝eli przyjmujesz regularnie jakieÊ leki, powinieneÊ
koniecznie omówiç t´ spraw´ ze swoim lekarzem.

L

Leczenie

Po jakim czasie i w jaki sposób
na implantach sà umieszczane
z´by?
Przy prawid∏owym procesie gojenia, czas po jakim implanty stajà
si´ ca∏kowicie zintegrowane
z koÊcià szcz´ki wynosi: 6 miesi´cy w przypadku szcz´ki górnej
i 3 miesiàce w przypadku ˝uchwy.
Po tym okresie mogà byç zamocowane nowe korony.
Lekarz ods∏oni „g∏ówk´” implantu
i tymczasowo przykr´ci do niej
ma∏à czapeczk´ zwanà Êrubà
gojàcà, aby dziàs∏o zosta∏o prawid∏owo ukszta∏towane. Po tym
etapie pobierany jest wycisk. Jest
on podstawà dla technika dentystycznego do wykonania uzupe∏nienia protetycznego w laboratorium. Po dok∏adnym dopaso-

waniu koloru i przylegania, proteza jest bezpiecznie mocowana na
implantach.
Czy podczas leczenia i fazy gojenia nie b´d´ mia∏ z´bów?
Nie. JeÊli przed rozpocz´ciem
leczenia posiadasz ruchomà
protez´, b´dzie ona wymaga∏a
jedynie drobnego dopasowania
aby mo˝na jà by∏o u˝ywaç. JeÊli
nie posiadasz takiej protezy, brak
z´bowy mo˝e zostaç przykryty
protezà tymczasowà wykonanà
na czas gojenia. W niektórych
okolicznoÊciach mo˝e ona zostaç
przymocowana do implantów
natychmiast. W przypadku takich
d∏ugoterminowych czasowych
protez istnieje wiele wyszukanych rozwiàzaƒ, które sprawià, ˝e
proteza b´dzie praktycznie nie do
odró˝nienia od Twoich naturalnych z´bów i docelowych koron.
››› zobacz równie˝
„Natychmiastowe obcià˝enie”
pod N.
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Czysty tytan, z którego wykonywane sà implanty
jest wysoce kompatybilny z cia∏em cz∏owieka

Mikrostruktura powierzchniowa implantu pobudza procesy gojenia.
(Zdj´cie pokazuje komórk´ tworzàcà nowà koÊç, która przyczepi∏a si´ do powierzchni
implantu. Powi´kszenie 2000 razy)

Leki
Czy sà mo˝liwe jakieÊ interakcje
z innymi lekami?
Jest to mo˝liwe w przypadku
niektórych leków. Na przyk∏ad
kortyzon mo˝e zmieniaç metabolizm i system immunologiczny
organizmu, co mo˝e skutkowaç
problemami z gojeniem. Leki
antykoagulacyjne mogà z kolei
powodowaç powa˝ne krwotoki
podczas zabiegu wszczepiania
implantu. Je˝eli przyjmujesz regularnie jakieÊ leki, powinieneÊ
koniecznie omówiç t´ spraw´
ze swoim lekarzem.
››› zobacz „Choroby” pod C.

M

Materia∏y

Z jakiego materia∏u sà zrobione
implanty?
Implanty Friadent sà zrobione
z czystego tytanu do zastosowaƒ
chirurgicznych. Materia∏ ten okaza∏ si´ tak dobry, ˝e obecnie jest
z niego zrobionych 99 procent
wszystkich systemów implantologicznych. Jest on niezwykle trwa∏y
i bardzo kompatybilny z organizmem, przez co ∏atwo integruje si´
z tkankà kostnà. Przez wiele dziesi´cioleci pozytywne cechy tytanu
zosta∏y potwierdzone nie tylko
w stomatologii, ale tak˝e w innych obszarach medycyny, jak
np. protezy stawów.
Srebrnoszary kolor tytanu nie jest

wadà, poniewa˝ implanty podobnie jak naturalne korzenie z´bów
znajdujà si´ w koÊci i sà niewidoczne. Przez pewien czas dost´pne by∏y tak˝e bia∏e implanty
ceramiczne. Pierwsze pokolenie
ceramiki stosowanej do ich wykonania by∏o jednak niewystarczajàco mocne, aby stanowiç powa˝nà konkurencj´ dla tytanu. Obecnie ceramiczne implanty sà robione z niezwykle wytrzyma∏ego
tlenku cyrkonu i ciàgle znajdujà
si´ w fazie testowania.
Tytan nadal jest z∏otym standardem wÊród materia∏ów implantologicznych.
››› zobacz „Ceramika” pod C.
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Most przyklejany do z´bów jako tymczasowe uzupe∏nienie braku pojedynczego
z´ba w szcz´ce.

N

Natychmiastowe
wszczepienie implantu
Noc

Czy musz´ zdejmowaç protez´
opartà na implantach na noc?
Klasyczne protezy powinny byç
zdejmowane na noc, poniewa˝
podczas snu mogà poluzowaç si´
i blokowaç gard∏o lub drogi oddechowe. Proteza oparta na implantach jest przymocowana i mo˝e
pozostaç na miejscu równie˝
w nocy, nie stwarzajàc ˝adnego
niebezpieczeƒstwa. Twój dentysta doradzi Ci co powinieneÊ zrobiç. Musisz tylko zapytaç.

Czy implanty mogà zostaç
wszczepione natychmiast
po usuni´ciu z´bów?
Tak, obecnie zdarza si´ to bardzo
cz´sto. Implant zostaje umieszczony w Êwie˝ej ranie, zaraz po
usuni´ciu z´ba. Nazywa si´ to
natychmiastowym wszczepieniem
implantu (nie myliç z natychmiastowym obcià˝eniem implantów).

Natychmiastowe obcià˝enie
Co oznacza poj´cie „natychmiastowe obcià˝enie” i czy dotyczy
to mnie?
Typowy plan leczenia implantologicznego obejmuje faz´ gojenia
bez obcià˝enia implantów, zaraz
po ich wszczepieniu. W tej metodzie brak z´bowy zaraz po
wszczepieniu implantu jest uzupe∏niony za pomocà klasycznej,

tymczasowej protezy, która zostaje przymocowana do z´bów
sàsiadujàcych. W obcià˝eniu
natychmiastowym u˝ywane sà
metody i nowe systemy implantologiczne, które przy odpowiednich warunkach anatomicznych
pozwalajà na natychmiastowe
osadzenie na implantach docelowego lub tymczasowego uzupe∏nienia protetycznego. W ciàgu
jednego dnia pacjenci otrzymujà
implanty oraz naturalnie wyglàdajàce z´by. To czy natychmiastowe obcià˝enie jest metodà
odpowiednià dla Ciebie b´dzie
zale˝a∏o od stanu koÊci szcz´kowej oraz pozycji implantów. Zapytaj swojego lekarza na temat
mo˝liwych opcji.
››› zobacz „Leczenie” pod L.
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Implanty mogà byç stosowane u Pacjentów ju˝ od 18 roku ˝ycia.

KoÊç, która uleg∏a zanikowi mo˝e byç w prosty sposób odbudowana.
(Przekrój przez wyrostek kostny szcz´ki: zanik∏a strona wyrostka kostnego zosta∏a ponownie
odbudowana specjalnà procedurà. Teraz koÊç jest wystarczajàco szeroka, aby mo˝na by∏o wszczepiç implant.)

Przeszczep koÊci

P

Pi´kne z´by

Potrzebuj´ jedynie kilku implantów, ale chcia∏bym tak˝e aby
wszystkie moje z´by by∏y bielsze
i wyglàda∏y bardziej atrakcyjnie.
Co w takim przypadku mo˝e zrobiç dentysta?
Dentysta mo˝e wielokrotnie
wybielaç ciemniejsze z´by. Nieatrakcyjnie wyglàdajàce z´by
przednie mogà zostaç pokryte
kompozytem lub cienkà ceramikà
w postaci licówek. Korony na implantach mogà byç jaÊniejsze od
poczàtku oraz ich kszta∏t mo˝e
byç odpowiednio zmodyfikowany.
Zapytaj swojego dentyst´. Lekarz
mo˝e Ci zaoferowaç rozwiàzanie
niemal ka˝dego problemu.

Kiedy niezb´dny jest przeszczep
koÊci?
Je˝eli w szcz´ce nie ma ˝adnych
z´bów i nie jest ona przez d∏ugi
okres odpowiednio obcià˝ona,
koÊç ulega stopniowemu zanikowi. Jest to podobny proces jak
w przypadku mi´Êni, które ulegajà zanikowi gdy nie sà u˝ywane. KoÊç mo˝e tak˝e zostaç uszkodzona przez bakterie. Odnosi
si´ to do zapalenia przyz´bia,
znanego jako paradontoza – choroba zapalna oz´bnej. JeÊli koÊç
jest os∏abiona lub cienka i implant nie mo˝e byç w niej umieszczony, dentysta zaleci przeszczep
koÊci. Tkanka kostna zostaje wtedy zrekonstruowana z pochodzàcej z tego samego ustroju koÊci
lub te˝ z materia∏u zast´pczego,
tak bezboleÊnie jak to jest tylko
mo˝liwe. Cz´sto korzysta si´
z mieszanki koÊci autogennej
i materia∏u koÊciozast´pczego.
Przeszczepiany materia∏ jest

uk∏adany warstwowo bezpoÊrednio na koÊci i stopniowo zamieniany przez organizm na silnà
substancj´ kostnà. Tà metodà
koÊç mo˝e zostaç poszerzona lub
uniesiona. W bocznym odcinku
górnej szcz´ki koÊç jest zazwyczaj unoszona procedurà tzw.
podniesienia zatoki (sinus lift).
Zapobiega to wystawaniu cz´Êci
implantu do zatoki szcz´kowej.
Przeszczep koÊci mo˝e byç równie˝ dokonany podczas wszczepiania implantu. Jednak w niektórych przypadkach mo˝e byç wymagana oddzielna procedura.
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Najwa˝niejsze narz´dzia do higieny: szczoteczka, nici dentystyczne
i szczoteczki do przestrzeni mi´dzyz´bowych.

Procedura jednodniowa
Czy wszczepienie implantu jest
naprawd´ procedurà jednodniowà?
Tak. Lekarz implantolog, który
pracuje w sposób atraumatyczny
i bezpieczny, mo˝e wprowadziç
wiele implantów podczas jednej
wizyty. Zabieg jest przeprowadzany sprawnie i bez bólu.

Profilaktyka
W jaki sposób powinienem dbaç
o z´by na implantach?
Z´by oparte na implantach nie
tylko wyglàdajà jak naturalne
z´by, ale mogà byç równie˝
w prosty sposób czyszczone za
pomocà szczoteczki do z´bów
– w∏àczajàc w to szczoteczk´
elektrycznà – oraz pasty. Podczas
czyszczenia nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na okolice pomi´dzy
z´bami a dziàs∏em. Obszary te sà
kolonizowane przez bakterie,

które atakujàc dziàs∏a po pewnym czasie mogà równie˝ zaatakowaç koÊç wokó∏ implantu.
Mo˝na temu zapobiec u˝ywajàc
nici dentystycznej lub ma∏ych
szczoteczek czyszczàcych przestrzenie mi´dzy z´bami. Dodatkowo, w regularnych odst´pach
czasu – co trzy miesiàce powinieneÊ spotkaç si´ ze swoim stomatologiem na profesjonalne
oczyszczanie z´bów. Pozwoli to
na usuni´cie osadu naz´bnego
i Twoje z´by b´dà znów wyglàdaç
jak nowe. To jest tego warte.

Palenie
Czy implanty sà wskazane dla
osób palàcych?
Palenie mo˝e skróciç d∏ugoterminowe przetrwanie implantu.
Omów ten problem ze swoim
dentystà.
Lekarz mo˝e oceniç jakie jest
ryzyko w Twoim przypadku.

Praca
Kiedy mog´ wróciç do pracy?
Lekarz prawdopodobnie wystawi
Ci zwolnienie z pracy na kilka
najbli˝szych dni. Jednak˝e ju˝
nast´pnego dnia po zabiegu
b´dziesz móg∏ normalnie funkcjonowaç, a kilka dni póêniej wróciç
do pracy.
Czy jest jeszcze coÊ czym powinienem si´ martwiç?
Krótko mówiàc: nie. MyÊl o implantach jak o naturalnym elemencie swojego organizmu.
Mo˝esz uprawiaç sport, rozmawiaç, jeÊç, Êmiaç si´ i ˝yç jak
gdyby nigdy nic si´ nie wydarzy∏o.
Nie ma ˝adnej ró˝nicy pomi´dzy
implantami a twoimi naturalnymi
z´bami.
››› zobacz tak˝e „Sport” pod S.
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Wszystkie Twoje pytania na temat zabiegu
znajdà odpowiedê w czasie pierwszej konsultacji.

R

Ryzyko

Czy istnieje jakieÊ ryzyko zwiàzane z wszczepieniem implantów?
Wszczepienie implantu jest drobnym zabiegiem chirurgicznym.
Komplikacje jak na przyk∏ad
obra˝enia nerwów czy naczyƒ
krwionoÊnych sà oczywiÊcie
mo˝liwe, jednak obecnie, bioràc
pod uwag´ szerokie mo˝liwoÊci
w diagnozowaniu i planowaniu,
sà one bardzo ma∏o prawdopodobne. JeÊli implant jest umieszczany przez wykwalifikowanego
implantologa, ryzyko nie jest
wi´ksze ni˝ w przypadku usuwania z´ba màdroÊci.
Bardzo ma∏o prawdopodobna jest
tak˝e nag∏a reakcja odrzucenia
ca∏kowicie wygojonego implantu.
Jednak˝e w niektórych przypadkach koÊç mo˝e nie trzymaç
implantu wystarczajàco mocno.

Ile kosztujà implanty? Plan i kosztorys leczenia zawierajà wszystkie te informacje.

Komplikacje podczas chirurgii sà rzadkie.

W takich wypadkach, ze wzgl´du
na problemy z obcià˝eniem,
b´dzie konieczne usuni´cie implantu pod znieczuleniem miejscowym. Najcz´Êciej mo˝liwe jest
wstawienie nowego implantu
podczas tego samego zabiegu.

Rozrusznik serca

A jeÊli implant zostaje zainfekowany?
Infekcje wywo∏ywane przez bakterie i wykryte odpowiednio
wczeÊnie mogà zostaç z sukcesem wyleczone. JeÊli regularnie
ucz´szczasz na wizyty kontrolne
i dbasz o z´by równie˝ w domu,
jest bardzo ma∏o prawdopodobne
abyÊ doÊwiadczy∏ tego problemu.

Czy implanty mogà mieç wp∏yw
na mój stymulator serca?
Nie. Implanty nie powodujà
efektu elektromagnetycznego,
a zatem nie wp∏ywajà w ˝aden
sposób na dzia∏anie Twojego
rozrusznika.
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Mo˝esz uprawiaç sport ju˝ kilka dni po wprowadzeniu implantów.

S

Sport

Czy po wszczepieniu implantów
mog´ w dalszym ciàgu uprawiaç
sport?
Uprawianie sportu nie stanowi
problemu. Jednak˝e, jeÊli bierzesz aktywny udzia∏ w çwiczeniach, które wymagajà bardzo
du˝ych nak∏adów energii, powinieneÊ najpierw skonsultowaç
si´ z lekarzem.
Podczas okresu gojenia zaleca si´
kilka dni odpoczynku.

T

Trwa∏oÊç

Jaki jest czas wytrzyma∏oÊci implantu?
Po zakoƒczeniu procesu gojenia,
prawid∏owo wszczepiony implant
b´dzie bardziej wytrzyma∏y ni˝
naturalne korzenie z´bowe. Tytanowy implant z optymalnym
obcià˝eniem protetycznym nie
ulegnie z∏amaniu. Jest tak˝e
odporny na próchnic´. Odpowiednia higiena jamy ustnej
pozwoli utrzymaç twoje dziàs∏a
oraz miejsce wszczepienia implantu w dobrym stanie, a implant b´dzie trwa∏ do koƒca Twojego ˝ycia.
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W

Wiek

Czy istnieje minimalny wiek pacjenta, od którego mo˝na mieç
implanty?
W momencie umieszczania implantów rozwój koÊci powinien
byç zakoƒczony. Mo˝na przyjàç,
˝e koƒczy si´ on w wieku 18 lat.
U kobiet rozwój koÊci jest zakoƒczony wczeÊniej ni˝ u m´˝czyzn. W przypadku wàtpliwoÊci
stan koÊci mo˝na sprawdziç za
pomocà przeÊwietlenia promieniami rentgenowskimi koÊci
nadgarstka.
Czy podesz∏y wiek stanowi przeciwwskazanie dla wszczepienia
implantów?
Nigdy nie jest za póêno aby poprzez wszczepienie implantów
podnieÊç jakoÊç swojego ˝ycia.
Procedura wszczepiania jest tak

ma∏o ryzykowna, i˝ mo˝na jà
przeprowadziç u pacjentów
w wieku 70, 80 czy nawet 90 lat.
Nie ma górnej granicy wieku.
Je˝eli jesteÊ na tyle zdrowy aby
poddaç si´ jakiemukolwiek innemu leczeniu stomatologicznemu,
mo˝esz tak˝e mieç implanty.

Wra˝enie obcego cia∏a
Czy z´by oparte na implantach
b´dà dawa∏y takie samo uczucie
jak z´by naturalne czy te˝ b´d´
mieç wra˝enie obcego cia∏a w jamie ustnej?
Podczas mówienia, jedzenia czy
Êmiania si´, b´dziesz odczuwaç
implanty w ca∏kowicie naturalny
sposób tak, ˝e nie odczujesz
˝adnej ró˝nicy.
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Bezpieczne wprowadzanie implantów umo˝liwia
nowoczesna diagnostyka.

Wymiana i modyfikacja
protezy
Czy protezy oparte na implantach mogà byç wymieniane lub
jeÊli brakuje wi´cej z´bów, poszerzane?
Tak, proteza mo˝e w ka˝dej chwili
zostaç wymieniona lub zmodyfikowana. Implanty Friadent zastosowane jako podparcie dla pojedynczych koron mogà byç z ∏atwoÊcià wykorzystane po wielu
latach jako podparcie dla mostu
jeÊli zaistnieje taka potrzeba.
Mam w tej chwili normalnà protez´ ca∏kowità. Czy potrzebuj´
nowej do zamocowania na implantach?
JeÊli istniejàca proteza zapewni
optymalne obcià˝enie implantów,
a tak˝e dobre funkcje gryzienia,
mo˝e ona zostaç przystosowana
do zamocowania na implantach.
Zapytaj swojego dentyst´. Lekarz
oceni Twojà sytuacj´ i zaproponuje najlepsze rozwiàzanie dla
Ciebie.

U˝ywane dotychczas protezy cz´sto mogà
byç odpowiednio zmodyfikowane dla potrzeb leczenia implantologicznego.

Co si´ stanie jeÊli jeden z moich
naturalnych z´bów, który stanowi podparcie dla protezy zostanie utracony?
JeÊli zàb musi zostaç usuni´ty
np. z powodu zapalenia korzenia,
mo˝e on byç z ∏atwoÊcià zastàpiony dodatkowym implantem.
Podparcie i umocowanie protezy
zostanie tak˝e odpowiednio
zmodyfikowane.

Z

Znieczulenie

Czy na pewno nie jest potrzebne
znieczulenie ogólne, podczas zabiegu wszczepiania implantów?
Nie. Znieczulenie miejscowe
w zupe∏noÊci chroni od jakiegokolwiek bólu. Podczas gdy lekarz
przygotowuje w koÊci miejsce na
implant i podczas jego wszczepiania b´dziesz odczuwa∏ wibracje
i niewielki ucisk, jednak na pewno nie b´dziesz odczuwa∏ bólu.
Dla wi´kszoÊci pacjentów procedura ta jest odczuwalna jak
zwyk∏e leczenie w znieczuleniu
miejscowym. Jednak˝e, jeÊli
nadal b´dziesz chcia∏ „spaç”
podczas zabiegu, lekarz mo˝e
wyjaÊniç Ci wszystkie konsekwencje znieczulenia ogólnego.
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1 – 3 Nie ma ró˝nicy mi´dzy uzupe∏nieniami
na implantach a z´bami naturalnymi.

Pierwszy krok?
Zapytaj swojego dentyst´. Twój lekarz doradzi Ci na temat mo˝liwych
opcji i poka˝e dodatkowe materia∏y informacyjne. Zrób to teraz.
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