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Implanty zÄ™bowe robiÄ… oszaÅ‚amiajÄ…cÄ… karierÄ™ na caÅ‚ym Å›wiecie. DziÄ™ki dynamicznemu rozwojowi
technologicznemu w branÅ¼y protetycznej, moÅ¼liwa jest obecnie doskonaÅ‚a rekonstrukcja
brakujÄ…cego uzÄ™bienia.

Implant to tytanowa Å›ruba wkrÄ™cana przez stomatologa w koÅ›Ä‡ szczÄ™ki.

Implant zastÄ™puje zatem korzeÅ„ zÄ™ba. Wbrew obiegowym opiniom i nieco mylnemu nazewnictwu,
implantem nie powinno nazywaÄ‡ siÄ™ caÅ‚ego "sztucznego zÄ™ba", tzn. wszczepu i koronki.

PodstawowÄ…  zaletÄ… implantÃ³w zÄ™bowych jest ich trwaÅ‚oÅ›Ä‡ oraz komfort uÅ¼ytkowania. Wielu
pacjentÃ³w z mniej lub bardziej istotnymi brakami w uzÄ™bieniu, z zaskoczeniem przekonuje siÄ™, jakie
efekty moÅ¼e dawaÄ‡ inwestycja w tego rodzaju "trzecie zÄ™by".

Wszczepienie implantÃ³w jest jak najbardziej rutynowÄ… operacjÄ…, ale niestety, proces leczenia
moÅ¼e trwaÄ‡ nawet kilka miesiÄ™cy. PrzycynÄ… jest tytanowy wszczep, ktÃ³ry musi mieÄ‡ czas na
zespolenie siÄ™ z koÅ›ciÄ… - tylko wÃ³wczas bÄ™dziemy mieli gwarancjÄ™ wytrzymaÅ‚oÅ›ci i bezpieczeÅ„stwa
uÅ¼ytkowania implantu przez dÅ‚ugie lata.

Pierwszym etapem zasadniczego leczenia implantologicznego jest wszczepienie implantu. Mamy tu
do czynienia z zabiegiem chirurgicznym, polegajÄ…cym na "wkrÄ™ceniu" tytanowej Å›ruby w koÅ›Ä‡
Å¼uchwy lub szczÄ™ki.

Gdy implant jest na miejscu, ranÄ™ zszywa siÄ™. Implant pozostaje zakryty dziÄ…sÅ‚em przez kilka
miesiÄ™cy. Jest to czas potrzebny na prawidÅ‚owe zespolenie impantu z koÅ›ciÄ….

Dopiero gdy implant jest prawidÅ‚owo zespolony z koÅ›ciÄ… stomatolog moÅ¼e zainstalowaÄ‡ docelowÄ…
koronÄ™ zÄ™ba.

W tym celu dentysta odsÅ‚ania implant oraz przygotowuje go odpowiednio pod dalsze prace
protetyczne. Po kilkunastu dniach od odsÅ‚oniÄ™cia implantu, moÅ¼na kontynuowaÄ‡ proces leczenia.

W zaleÅ¼noÅ›ci od zastosowanego systemu oraz od wymagaÅ„ pacjenta, po zagojeniu siÄ™ rany,
instaluje siÄ™ korony porcelanowe, mosty protetyczne lub zdejmowane protezy zatrzaskowe.

Po udanym zabiegu warto dokÅ‚adnie dowiedzieÄ‡ siÄ™ od dentysty, jak dbaÄ‡ o higienÄ™ jamy ustnej, aby
nie doszÅ‚o do ewentualnych powikÅ‚aÅ„. Konieczne jest takÅ¼e regularne kontrolowanie stanu
implantÃ³w.
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