I5 - implant stożkowy, o agresywnym
gwincie, dedykowany do kości D3 i D4,
może być jednak stosowany w każdym
typie kości. Dzięki specyficznemu
kształtowi ma właściwości
kondensujące. Uzyskując doskonałą
stabilizację pierwotną, zwiększa szansę
na dobrą stabilizację wtórną.

I5-3 - implant wąski, jedno i dwufazowy
- średnica od 2.4 mm! Niezastąpiony
przy wąskim wyrostku i wąskich
przestrzeniach między zębami lub
implantami. Wykorzystywany często
przy braku zawiązków lub do stabilizacji
protez przy wyrostkach zanikłych,
żyletkowych.

wyłączny dystrybutor
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O więcej informacji zapytaj
swojego lekarza implantologa.
P5-3.75,3

P25-3.75,5

P55

Lokator (P25) i Low-connector (P55) - popularne
i lubiane rozwiązania do stabilizacji protez
o różnych wysokościach (1, 2, 3, 4, 5, i 6 mm).

Uśmiech
jest Twoim atutem

Co to jest implant?

Brak kilku zębów
W przypadku braku

Implanty stomatologiczne to śrubki tytanowe,

kilku zębów obok siebie

o specjalnie preparowanej powierzchni,

zastosowanie zwykłych

które mają zdolność pełnego zrastania się

protez ruchomych opartych

z kością. Na wgojonym implancie wykonuje

na dziąsłach może

się uzupełnienie protetyczne, które przywraca

powodować dyskomfort,

pacjentowi komfort żucia i naturalny wygląd

ból i znaczne obniżenie

uzębienia.

efektywności żucia. Most na
implantach pozwala uniknąć
tych niedogodności.

Kiedy implant jest
korzystny dla pacjenta?

W przypadku braku
pojedynczego zęba implant

Czy wszczepienie implantów boli?
Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym,
jak zwykłe leczenie zębów i jest bezbolesny
Jak trwałe są wszczepione implanty?
Implanty wgojone i prawidłowo oprotezowane,
przy zachowaniu zaleceń dotyczących higieny
i profilaktyki, będą służyły przez wiele lat.
Czy po zabiegu czuje się ból lub inne
dolegliwości?

Bezzębie
W tym przypadku możliwe są

Brak pojedynczego zęba

Często
zadawane
pytania

dwa rozwiązania:
- Kilka implantów jako
podstawa po odbudowę stałą

stanowi rozwiązanie idealne

- Kilka implantów

pod względem estetycznym

stabilizujących protezę z

i funkcjonalnym. Pozwala

wykorzystaniem specjalnych

uniknąć szlifowania zębów

zatrzasków, zapewniających

sąsiednich, a korona na

bezpieczeństwo i pewność

implancie do złudzenia

siebie podczas żucia

przypomina naturalny ząb.

i mówienia.

Jest to sprawa indywidualna, zależy od pacjenta.
Czasami występuje lekki ból, jak po ekstrakcji
zęba, który można łatwo uśmierzyć środkami
przeciwbólowymi. Może wystąpić lekki obrzęk,
ustępujący po kilku dniach.
Czy będę w stanie żuć jak własnymi zębami?
Odczucie i efektywność żucia są podobne, jak
przy zębach naturalnych.

O więcej informacji zapytaj
swojego lekarza implantologa
lub zadzwoń do naszego
konsultanta.

