
Implanty dentystyczne

Terapia naÊladujàca natur´.
 

Implantologia dentystyczna jest najbardziej 
zaawansowanà terapià uzupe∏niajàcà

brakujàce z´by.
Implanty przywracajà wyglàd,

funkcje i wra˝liwoÊç naturalnych z´bów.
 

Implanty, w porównaniu z tradycyjnymi 
rozwiàzaniami protetycznymi minimalizujà 
zanik koÊci, nie wymagajà szlifowania 

zdrowych z´bów, zachowujà stosowny do 
wieku wyglàd, dajà wi´kszà pewnoÊç siebie, 

poprawiajà jakoÊç i komfort ˝ycia.
 

Ju˝ dziÊ zapytajcie Paƒstwo stomatologa, 
czy jesteÊcie kandydatami

do leczenia implantologicznego.

Inwestycja w Siebie

  

W przypadku młodego pacjenta, który uzupełni 
brak jednego z´ba trzypunktowym mostem, 

konieczna b´dzie dwu lub trzykrotna 
jego wymiana w ciàgu ˝ycia. 

B´dzie ona spowodowana nawracajàcà próchnicà 
lub z∏amaniem z´ba.

Poczàtkowy koszt uzupe∏nienia pojedynczego
braku implantem mo˝e byç wi´kszy ni˝ 

uzupe∏nienie trzypunktowym mostem, jednak
po 7 latach koszty te si´ wyrównujà. 

Mimo ˝e poczàtkowo implanty mogà wydawaç 
si´ dro˝sze, po podliczeniu wszystkich wydatków 

zwiàzanych z tradycyjnym leczeniem protetycznym, 
wi´kszoÊç z nas zgodzi si´, ˝e warto

zainwestowaç w implanty.
  

Poprawa zdrowia, wyglàdu, pewnoÊci siebie
 i jakoÊci ˝ycia – nic dziwnego, ˝e implanty 

stanowià nowy standard w uzupe∏nianiu
 braków uz´bienia.

Jakie są korzyści

implantów dentystycznych?

 

Czy wiecie Paƒstwo, ˝e zdrowie jamy ustnej ma 
najwi´kszy wp∏yw na ogólny stan zdrowia? 

Zastàpienie braków z´bowych implantami i ich
 koronami pozwoli Paƒstwu cieszyç si´ ˝yciem tak, 

jakbyÊcie nigdy nie mieli braków w uz´bieniu. 
Gdy leczenie implantologiczne jest zakoƒczone 

powinniÊcie Paƒstwo bez problemów móc gryêç, 
˝uç, mówiç i cieszyç si´ ˝yciem towarzyskim

nie doÊwiadczajàc negatywnych uczuç 
towarzyszàcych posiadaniu braków z´bowych. 

 
Implant i jego korona pomogà Paƒstwu 

zminimalizowaç iloÊç utraconej koÊci, 
która zanika w wyniku posiadania braków z´bowych.
Zachowanie koÊci mo˝e zapobiec utracie zdrowych 

z´bów oraz pozwoli zachowaç
 naturalne rysy twarzy. 

 
W porównaniu z innymi mo˝liwoÊciami leczenia 

braków z´bowych takich jak - mosty, 
protezy cz´Êciowe lub ca∏kowite - implant i jego 

korona zapewnia d∏ugotrwa∏e rozwiàzania 
protetyczne, redukujà potrzeb´ szlifowania 

sàsiednich naturalnych z´bów
oraz przywracajà funkcj´

 i estetyk´ naturalnego uz´bienia.

Czy jesteście Państwo

kandydatami

do uzupe&nienia

braków zębowych

implantami ?

 

Jedynie stomatolog mo˝e stwierdziç,
 czy mo˝ecie Paƒstwo poddaç si´ zabiegowi 
uzupe∏niania braków z´bowych implantami.
Na podstawie badaƒ i zdj´ç radiologicznych, 
lekarz okreÊla jaka metoda jest najw∏aÊciwsza

w Paƒstwa przypadku.

Ju˝ dziÊ zapytajcie Paƒstwo stomatologa, o korzyÊci 
wynikajàce z uzupe∏niania braków implantami.

W celu uzyskania pe∏nej mi´dzynarodowej gwarancji,
szukajcie Paƒstwo Klinik ze Zankiem JakoÊci 3i.  

Implant Innovations, Inc.
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
www.3i-online.com

Dental Depot J. Wasio
ul. Traugutta 93
50-419 Wroc∏aw
fax (+4871) 343 65 60
tel. (+4871) 341 30 91, 341 57 56
e-mail: biura@dental-depot.com
www.dental-depot.com Po
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Na czym polega

 terapia implantologiczna?

 

Utrata z´bów mo˝e mieç wiele przyczyn:
 próchnica, choroby przyz´bia lub uraz.

 Niestety, stan uz´bienia Polaków
 przedstawia si´ êle. Co trzeci Polak

 jeszcze przed ukoƒczeniem 18 roku ˝ycia traci
 pierwszy sta∏y zàb. Statystyczny 30- latek
 nie ma 10-11 z´bów, a co setny 40- latek

 jest ca∏kowicie bezz´bny.
 

JeÊli macie Paƒstwo braki w uz´bieniu, 
stomatolog mo˝e poleciç Paƒstwu terapi´ 

implantologicznà, jako jednà
 z mo˝liwoÊci leczenia. Metoda ta polega na
wszczepieniu jednego lub kilku implantów, 

które zast´pujà brakujàce z´by i sà podstawà pod 
przysz∏e korony lub mosty odbudowujàce Paƒstwa 

z´by w pi´kny i naturalny sposób. 
 

Terapia implantologiczna jest 
najnowoczeÊniejszà metodà przywracajàcà 

funkcje i estetyk´ po utracie
naturalnych z´bów.

Brakujàcy zàb zastàpiony implantem
dentystycznym i jego koronà.

Uzupe∏nienie bezz´bia metodà Locator. 
Proteza unieruchomiona jest dzi´ki ma∏ym zatrzaskom, 

ale mo˝liwe jest jej zdj´cie w ka˝dym momencie.

Implant dentystyczny 
z koronà odwzorujàcy

 wyglàd i funkcj´ 
naturalnego z´ba 

Implanty eliminujà potrzeb´ u˝ycia 
Êrodków mocujàcych protezy.

Uzupe∏nienie bezz´bia sta∏à protezà. Sta∏a proteza 
jest mocowana do implantów za pomocà Êrub.

 Tylko stomatolog mo˝e zdjàç protez´.

Uzupe∏nienie bezz´bia indywidualnie dobranà belkà, 
która unieruchamia protez´.

 Mo˝na zdjàç protez´ w ka˝dym momencie.

Co to są implanty?

Implanty 3i sà wykonane ze specjalnego 
tytanu najwy˝szej czystoÊci.

Tytan jest od wielu dziesi´cioleci stosowany 
z du˝ym powodzeniem w ortopedii. 

Organizm człowieka akceptuje tytan jak tkank´ 
własnà tak, ˝e koÊç narasta bezpoÊrednio 

na implancie i traktuje go jak naturalny korzeƒ z´ba. 
Tytan jest znany z tego, ˝e nie wyzwala w organizmie 

˝adnych odczynów alergicznych ani te˝ reakcji 
na ciało obce. Implant tytanowy jest przez cały czas 

chroniony znajdujàcà si´ na jego powierzchni 
tzw. nieaktywnà warstwà zewn´trznà, 

dzi´ki której jest on okreÊlany mianem 
biologicznej protezy z´bowej.

Z implantami OSSEOTITE® mo˝ecie Paƒstwo 
czuç si´ całkowicie bezpiecznie. Wyjàtkowa 
biozgodnoÊç tkankowa implantów OSSEOTITE® 

zosta∏a potwierdzona presti˝owymi europejskimi 
i amerykaƒskimi certyfikatami (atesty CE i FDA) 

przyznawanymi przez instytucje kontrolne -
- produktom medycznym,

spełniajàcym wymogi bezpieczeƒstwa. 

Brak kilku z´bów zastàpiony implantami 
dentystycznymi i mostem

Wzgl´dna wielkoÊç implantu 
dentystycznego

Uzupe&nienia braków zębowych 

implantami

Implanty dentystyczne sà wszczepiane do koÊci szcz´ki 
lub ˝uchwy i zrastajà si´ z nià. Proces ten okreÊlamy 

mianem osseointegracji. Implant słu˝y jako fundament 
dla osadzanej na nim odbudowie z´ba.

Po zakoƒczeniu okresu gojenia, gdy implant jest ju˝ 
mocno zakotwiony w koÊci, mocuje si´ na nim 

tzw. łàcznik, który stanowi filar pod koƒcowà prac´ 
protetycznà. W ostatnim etapie pracy na filarze 

osadza si´ koron´ protetycznà. Korona ta jest zarówno 
pod wzgl´dem kształtu, jak i koloru dopasowana 

do wyglàdu z´bów sàsiednich. 

Implantacja jest zabiegiem przeprowadzanym 
w warunkach ambulatoryjnych,
do którego wykonania wystarcza 

zastosowanie znieczulenia miejscowego. 


