
 
 

Czy implanty stomatologiczne mają jakieś 
przeciwwskazania?

Ważne, aby podczas zabiegów stosować się do środków ostrożno- 

ści. Okres gojenia po wszczepieniu implantu zależy w dużej mierze

od jakości kości w miejscu zabiegu oraz od reakcji tkanki na implant. 

Wpływa na niego także ocena gęstości kości dokonana przez 

lekarza podczas zabiegu implantologicznego. Pacjenci z kolei 

powinni pamiętać o tym, aby w okresie gojenia nie obciążać miejsca

wszczepienia implantu. Konieczne jest zapewnienie właściwych 

kontaktów okluzyjnych tak, aby wyeliminować działanie nadmiernych 

sił na tymczasowe prace protetyczne oparte na implantach.

Wskazania/Przeciwwskazania
Wskazania do stosowania: Implanty stomatologiczne to produkt 

medyczny wprowadzany metodami chirurgicznymi w kość

żuchwy lub szczęki, które mają na celu stworzenie podparcia pod 

prace protetyczne odbudowujące pojedyncze braki zębowe lub 

odcinki częściowego albo całkowitego bezzębia 

(w przypadku obecności kilku własnych zębów z zastosowaniem 

obciążenia natychmiastowego lub odroczonego), bądź też są 

wykorzystywane, jako docelowe lub pośrednie filary pod mosty 

stałe lub ruchome oraz pod protezy typu overdenture.

Implanty stomatologiczne                      OSSEOTITE są przeznaczone 

do zapewnienia podparcia pod przeznaczone do natychmiastowego 

funkcjonowania odbudowy pojedynczych lub mnogich braków 

zębowych. W przypadku uzyskania dobrej stabilności pierwotnej 

implantów i przy zapewnieniu właściwego obciążenia okluzyjnego 

pozwala na przywrócenie normalnych funkcji żucia.

Przeciwwskazania: Wprowadzanie implantów stomatologicznych 

może nie być możliwe w przypadku pacjentów, u których występują

przeciwwskazania do wykonywania zabiegów chirurgicznych. 

Implantów BIOMET 3i nie należy wszczepiać u pacjentów z dużymi

niedoborami tkanki kostnej, które uniemożliwiają uzyskanie 

odpowiedniej stabilności implantów.

Czy jestem kandydatem do uzupełnienia 
braków zębowych implantami?

Jedynie stomatolog może stwierdzić to z pewnością, 
ale większość pacjentów może poddać się zabiegowi 
uzupełnienia braków zębowych implantami. Twój 
dentysta dokładnie oceni Twoje warunki zębowe. 
Na podstawie analizy zdjęć rentgenowskich zostanie 
opracowany najlepszy dla Ciebie plan leczenia ubytków 
zębowych. Już dziś zapytaj swojego dentystę, 
o korzyści wynikające z uzupełnienia braków implantami 
dentystycznymi.
 
W celu uzyskania informacji na temat implantów 
dentystycznych                       oraz najnowszych 
technologii w zabiegach implantologicznych odwiedź 
www.implanty3i.pl
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Dowiedz się więcej 
o implantach 
dentystycznych. 
Zeskanuj kod 
smartfonem.

Uśmiech - Ciesz się nim 
w każdym wieku!

 Zapytaj o rozwią
zanie 

implantologiczne 
BIOMET 3i.



Dlaczego Implanty Dentystyczne?

Implanty dentystyczne stanowią długotrwałe rozwiązanie 
odbudowy brakujących zębów. Należy o nie dbać 
dokładnie tak, jak o naturalne zęby przez szczotkowanie 
i używanie nici dentystycznych.

W celu osiągnięcia najlepszych rozwiązań estetycznych, 
                     oferuje najbardziej wszechstronną linię 
implantów dentystycznych oraz łączników do implantów, 
rozszerzoną o wciąż powiększającą się rodzinę narzędzi 
zabiegowych oraz produktów do regeneracji tkanek. 

Implanty Dentystyczne:
Moga poprawić jakość życia
• dzięki implantom możesz cieszyć się zróżnicowaną dietą
• nie musisz używać klejów protetycznych podtrzymujących 

protezę
• o nowe zęby dbasz tak samo, jak o prawdziwe, stosujesz 

także te same produkty do higieny.
Mają nieoceniony wpływ na zdrowie całego organizmu
• pełny i zdrowy uśmiech wpływa na proces żucia 

pokarmów, a tym samym zapewnia prawidłowy proces 
trawienia.

Pomagają zachować naturalne rysy twarzy
• zapobiegają zanikowi kości, co pozwala zachować 

naturalny kontur twarzy
Nowy uśmiech – nowy Ja
• pełne i zdrowo wyglądające uzębienia to większa 

pewność siebie w relacjach zawodowych i osobistych
• implanty poprawiają estetykę uzębienia, dzięki imitacji 

natury.

Pielęgnacja rozwiązań tradycyjnych, jak np. protezy, 
może być znacznie mniej wygodna, ponieważ wymaga 
wyjmowania protezy i używania dodatkowych stomatolo- 
gicznych urządzeń takich jak szczoteczki międzyzębowe.

Implanty dentystyczne są najbardziej zaawansowaną 
terapią uzupełniającą brakujące zęby, która sprawi, 
że Twój piękny uśmiech będzie na lata. Z implantami 
dentystycznymi możesz się uśmiechać, mówić i jeść 
z większym komfortem i pewnością siebie.

Obiady z moimi dziećmi, ich małżonkami i wnukami 
są rodzinną tradycją. Jednak z protezą, jedzenie 
posiłków jest bolesne, wstydliwe - unikałam tych 
spotkań.
Niedawno, wymieniłam moją protezę na implanty 
dentystyczne. Teraz znów mogę cieszyć się 
jedzeniem bez bólu i krępujących momentów, 
z radością uczestniczę w rodzinnych posiłkach.

Jako Senior Manager z dużej finansowej korporacji, na co dzień
współpracuję z kierownictwem wyższego szczebla. W związku 
z chorobą periodontologiczną, straciłem zęby, i czułem się 
zawstydzony w kontaktach z kolegami z pracy. 

Nie chcąc być skazanym na noszenie niewygodnej protezy, 
skonsultowałem się ze swoim dentystą. Byłem przekonany, 
że muszą być inne rozwiązania odbudowujące pełne 
uzębienie. Okazało się, że doskonałym rozwiązaniem dla mnie 
jest leczenie implantologiczne. Po pierwsze jest ono trwałe, 
sama procedura i leczenie jest nieskomplikowane. Poddałem 
się zabiegom wszczepienia implantów i już po kilku tygodniach 
mogłem w pełni cieszyć się nowym uśmiechem, który, co mnie 
zaskoczyło, wyglądał niezwykle naturalnie. 

Nie jestem już zawstydzony, z dużą pewnością siebie mogę 
znowu współpracować z kolegami. To była dobra inwestycja.

Możliwości leczenia za pomocą terapii 
implantologicznej.

Implanty dentystyczne są standardowym leczeniem 
braków zębowych, przyczyniają się do lepszego 
zdrowia i korzystniejszego wyglądu, przywracają 
pewność siebie oraz poprawiają jakość i komfort życia.

Implant z koroną Korzeń zęba 
zastąpiony jednym implantem. 

Zapytaj swojego lekarza o terapię implantologiczną 
najlepszą dla Ciebie.

Stała proteza utrzymana na 
implantach jest przymocowana 
do implantów na stałe za pomocą 
specjalnych śrub. W przypadku 
tego rozwiązania jedynie dentysta 
będzie mógł zdejmować taką protezę. 
Higiena wygląda tak samo, jak 
w przypadku naturalnych zębów.

Proteza utrzymana na implancie 
mocowana jest na dwóch lub 
więcej implantach, za pomocą tzw. 
łączników, które mocuje się do 
implantów. Łączniki umożliwiają 
Pacjentowi samodzielne i bezpieczne 
zdejmowanie protezy do codziennej 
higieny. 

Proteza utrzymana na implantach 
i belce przytwierdzona jest 
indywidualnie dobraną belką 
z zaciskowymi łącznikami, które 
utrzymują odbudowane zęby. 
Łączniki pozwalają na samodzielne 
zdejmowanie protezy do codziennych 
prostych zabiegów higienicznych.


