LUCRĂRI DENTARE
DE ÎNALTĂ CALITATE

…deoarece dantura dumneavoastră este importantă pentru noi

Cuvânt înainte

În zilele noastre avem la dispoziție o adevărată inundație de
informații când vine vorba despre „implanturi dentare”. De la
informațiile serioase de specialitate cu fundament medical,
până la „povești de groază” ale pacienților individuali, al căror
tratament – indiferent de motiv – nu a dus la rezultatul dorit.
Ceea ce nu trebuie trecut cu vederea în aceste informații este
faptul că dumneavoastră, în calitate de pacient, stabiliți dacă
doriți să optați pentru tratamentul cu implanturi dentare
recomandat de medicul dumneavoastră curant. Noi și medicul
dumneavoastră stomatolog vă putem susține și consilia în
toate problemele legate de implanturi.
Astfel, pe lângă informații și cunoștințe, procesul decizional
este marcat mai ales de un lucru esențial: „încrederea”.
Încrederea în metoda de terapie cu implanturi, în terapeut și,
nu în ultimul rând, în sistemul de implant prevăzut pentru a fi
utilizat.
Încrederea are la bază experiența. În cazul implanturilor SIC, în
spatele cărora se află ideea și dezvoltarea tehnico-științifică
a unui cerc de medici, stomatologi și chirurgi stomatologi de
renume, este vorba despre experiența acumulată în peste 3
decenii de implantologie.
Schilli Implantology Circle constituit în jurul prof. dr. Wilfried
Schilli și-a adaptat permanent experiența științifică din
cotidianul clinic la necesitățile terapiei moderne cu implant.
Stabilitatea pe termen lung, siguranța și posibilitățile estetice
de protezare sunt în centrul atenției sistemelor de implant.
Stadiul tehnic al sistemelor permite o bună estimare a
succesului terapiei.
Se consideră a fi garantate rate de succes de peste 90%,
experiență pe care se bazează și medicul
dumneavoastră stomatolog pentru a vă putea oferi cea mai
bună formă posibilă de protezare.

Reabilitare protetică cu implanturi dentare.

Ce este un implant dentar?
Rădăcină dentară artificială din titan
Un implant dentar este de cele mai multe ori un șurub cilindric din titan, care
înlocuiește rădăcina dentară absentă. De asemenea, se folosesc și implanturi din
oxid de zirconiu.
Implanturile sunt disponibile în diferite lungimi și diametre pentru a putea
reacționa la respectivele condiții locale ale pacientului, precum disponibilitatea
osoasă. Șurubul este implantat în cadrul unei mici intervenții chirurgicale
nedureroase. În cazul procedurii folosite cel mai des – vindecarea acoperită –
acesta rămâne în poziție sub mucoasă pe durata unei faze de vindecare în medie
de 3-4 luni.

4

De ce trebuie să se vindece implantul?
Procedura fiziologică de vindecare osoasă
După introducerea în aparatul dento-maxilar implantul trebuie, de cele mai multe
ori, să se vindece fără sarcină. Astfel, aparatul dento-maxilar fără țesut conjunctiv
se atașează direct de suprafața implantului (osteointegrare). Vindecarea necesită
timp, până ce toate procedurile de reconstrucție osoasă au fost încheiate. Apoi
implantul este capabil să preia permanent sarcina funcțională a tratamentului
protetic, în calitate de element de susținere și/sau ancorare.

Ce se întâmplă după faza de vindecare?
Expunere și tratament protetic
După vindecare se descoperă închiderea cu filet de pe capul implantului și se
montează pentru scurt timp un conformator gingival în vederea formării naturale
a gingiei. După aproximativ 10 zile medicul stomatolog realizează o amprentă și
dispune producția protezei dentare într-un laborator de tehnică dentară. La final,
medicul stomatolog înșurubează piesele pe implant și integrează proteza.

Cine are nevoie de un implant dentar?
Persoane cu spații dentare
Oricine poate fi afectat de pierderea dinților. Fie din cauza cariilor, a bolilor
aparatului dentar, a proceselor inflamatorii ale rădăcinilor dentare sau ca urmare a
unor accidente.
În orice caz pierderea dinților poate avea consecințe estetice și funcționale.
Urmarea este o calitate redusă a vieții. Persoanele cu spații dentare își ascund
carisma pozitivă și naturală. În vremurile noastre spațiile dentare nu mai sunt
acceptate nici de societate, iar persoanele cu „zâmbet natural” au mai multe
șanse în toate domeniile vieții.

Pacienții cu priză protetică insuficientă
Funcția protezelor parțiale și a protezele complete poate fi puternic afectată de
distrugerea osoasă avansată sau de suprasolicitarea „dinților stâlp”. Protezele
stau prost și au o prindere redusă. Consecințele sunt probleme în alimentație și
dificultăți în vorbirea clară, limpede. Pierderea abilității de comunicare duce la
pierderea contactelor sociale, care au un efect pozitiv asupra întregii vieți.
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Care este procedura pentru un tratament cu implant?

Generalități
După o examinare și evaluare detaliată, medicul dentist va evalua documentele
de diagnosticare, cum ar fi radiografiile și modelele, și vă va face o propunere de
tratament. Medicul vă va informa în totalitate despre opțiunile de tratament și de
îngrijire și vă va prezenta cea mai bună soluție printr-o discuție cu
dumneavoastră.

01 Procedura chirurgicală
Plasarea implantului se efectuează de obicei după o anestezie locală, printr-o
procedură în ambulatoriu. Această procedură este cât mai puțin inva zivă cu
putință. După prepararea osului, implantul se introduce în maxilar.
În general, mucoasa este apoi închisă peste implant pe durata fazei de vindecare.
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02 Descoperire
După vindecare, implantul este descoperit și gingia este formată folosind un
conformator gingival. După 10-14 zile, se poate face o amprentare, care servește
tehnicianului dentar ca bază pentru pregătirea protezelor.

03 Restaurarea protetică
Atunci când proteza este gata, se inserează pe structura dinților prin atașarea
implantului sau a implanturilor. În funcție de tipul de tratament, este înșurubat sau
cimentat cu proteze fixe. Cu componente detașabile, dentistul înșurubează părțile
suport care fixează proteza în corpul implantului și apoi fixează proteza.

Costuri
Costul tratamentului cu implant depinde foarte mult de tipul de îngrijire ales sau
dorit de către pacient.
Datorită prognosticului bun și durabilității îndelungate, tratamentul cu implant se
dovedește, în majoritatea cazurilor, ca fiind cea mai ieftină opțiune pe termen
lung.
Medicul dentist va pregăti un plan individual de tratament și de costuri și va
discuta cu dumneavoastră.

Riscuri
Riscurile asociate implanturilor sunt comparabile cu orice intervenție chirurgicală
minoră

Durata de viață
Conform cunoștințelor actuale, 90-95% dintre implanturile efectuate sunt încă pe
deplin funcționale după 10 ani. Condiția necesară pentru aceasta este cooperarea
activă a pacientului prin igiena orală optimizată, controale regulate și curățarea
dentară profesională la igienistul dentar.
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Ce avantaje oferă implanturile dentare:

Funcționalitate nerestricționată, estetică naturală

Rădăcinile dentare artificiale nu se disting de dinții naturali în funcție și aspect. Un
implant vindecat suportă aceleași sarcini ca și un dintre propriu. Implanturile pot fi
integrate armonios între dinții existenți.

Protecție față de distrugerea osoasă

Implanturile cu sarcini funcționale protejează osul înconjurător de distrugere.
Totodată, implanturile corect plasate formează țesutul moale în mod optim și
împiedică retracția.

Stabilitate pe termen lung perfectă
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Cu prognostic pe termen lung de până la 98%, implanturile sunt considerate
astăzi una dintre cele mai sigure metode de tratament stomatologic. Cercetări
intensive de-a lungul anilor ale texturii suprafețelor implanturilor au dus în special
la îmbunătățirea procesului de vindecare.

Confort crescut la masticație

Spre deosebire de terapiile convenționale, spre exemplu cu proteze parțiale, care
se fixează cu croșete de dinții învecinați, în cazul implanturilor nu se creează
sentimentul unui corp străin în gură.
Aceasta și ancorarea fixă a implantului creează un confort la masticație
comparabil cu dinții naturali.

Implanturile dentare sunt întotdeauna posibile?

Vârsta nu contează

Implanturile nu sunt o problemă de vârstă. Nu sunt indicate implanturile în cazul
pacienților al căror aparat dento-maxilar este încă în creștere. În rest, pot fi tratați
cu implant pacienți până la vârste înaintate.

Niciun implant fără clarificare individuală

Condiție pentru tratamentul de succes cu implanturi dentare este în orice caz
constatarea detaliată a condițiilor locale. Aceasta poate fi efectuată numai de
către un medic dentist cu experiență.
Acesta întocmește și prezintă o propunere individuală de tratament după o
diagnoză serioasă și planificarea temeinică a cazului.

Care sunt dezavantajele?

Ca în cazul oricărei operații, anumite limitări ale stării generale de sănătate sau
câteva boli pot afecta în mod negativ vindecarea.
Uneori structura osoasă existentă este insuficientă pentru o priză sigură a
implanturilor.
Însă în aceste cazuri, de cele mai multe ori, se pot crea condițiile pentru montarea
unui implant dentar prin măsuri chirurgicale suplimentare de adiție osoasă.
Înainte și după implantare o bună igienă dentară este importantă pentru
stabilitatea pe termen lung și starea de conservare lipsită de inflamații a
rădăcinilor dentare artificiale.
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În ce cazuri situația danturii mele poate fi substanțial

Absența unui dinte individual

Există mai multe cauze pentru absența unui dinte individual.

Inexistență

Aici este vorba despre o situație condiționată genetică, în
care încă de la naștere lipsesc unul sau mai mulți dinți, adică
aceștia nu există și prin urmare se creează goluri dentare.

Accident

Deseori un mic accident la sport sau în viața cotidiană este
suficient pentru a pierde un dinte și a crea astfel un spațiu
dentar.
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Situație parodontală

Nu în ultimul rând, boli precum carii sau parodontoză pot
duce la pierderea dinților.

îmbunătățită prin utilizarea implanturilor?

01 înainte

Spațiu dentar
individual în cazul unui
incisiv lipsă

02 în timpul

Situație după
implantare și
expunere, implant
pregătit pentru
primirea elementelor
de implant

03 după

Stadiu după montarea
coroanei pregătite în
laborator
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Absența mai multor dinți.

Goluri mici mărginite de dinți/dantură existentă redusă

01 înainte

Gol de trei dinți
mărginit de dantură

02 în timpul
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Situație după
montarea a două
implanturi cu rol de
elemente de agregare
de punte

03 după

Estetică de înaltă
calitate și punte
complet ceramică
după montaj

Absența danturii.

01 înainte

Mandibulă lipsită
complet de dantură

02 în timpul

Au fost montate două
implanturi
interforaminale, care
servesc la preluarea
elementelor de fixare
a protezei

03 după

Comparabil cu
principiul push-button,
proteza detașabilă a
fost montată pe două
elemente locatoare
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