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Pełny zakres
leczenia
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Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie implantoprotetyki: diagnostykę i planowanie
zabiegów implantologicznych na
modelach trójwymiarowych 3D.
Implantacji - wszczepienie implantów dentystycznych, protetyki
implantologicznej, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, estetycznej (wybielanie
zębów, licówki), dziecięcej, chirurgii
stomatologicznej oraz ortodoncji.
Wykonujemy zabiegi kostnej chirurgii jamy ustnej i przygotowania łoża
kostnego pod implanty, wykorzystując techniki piezochirurgii. Lekarz
stomatolog Sergij Isaryk, Klinika
Implantologii Stomatologicznej, ul.
Grenadierów 4 Bydgoszcz, www.
stomatologia.bydgoszcz.pl, email:
sergij@stomatologia.bydgoszcz.pl.
Zapraszamy w godz. 10-20. Rejestracja tel.: 52 320 40 52, 602 300 570.

Profesjonalna Opieka Medyczna

Lekarz stomatolog Sergij Isaryk, Klinika Implantologii Stomatologicznej, Bydgoszcz ul. Grenadierów 4, www.stomatologia.bydgoszcz.pl,
email: sergij@stomatologia.bydgoszcz.pl. Zapraszamy w godz. 10-20. Rejestracja nr tel.: 52 320 40 52, 602 300 570.

Zapraszamy do Centrum Medicover
Al. Powstańców Wielkopolskich 26
KONSU
ULTTACJE W ZAAKRESIIE:

Diagnostyka

Tomografia Komputerowa
Rezonans Magnetyczny USG, RTG
Diagnostyka kardiologiczna
Diagnostyka niepłodności

li j
Hospitalizacja

chirurgia ogólna i naczyń, ortopedia,
neurochirurgia, ginekologia, urologia

KRĘGIEL

Szpital Eskulap
Osielsko, tel. 52 3265800
Przychodnia Eskulap
Bydgoszcz, tel. 52 3602355
1997814BDBHA

1985514BDBHA

NOWOOTWARTY DOM OPIEKI
DLA OSÓB STARSZYCH
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na rozmowę i prezentację obiektu
od 15.11.2014 r.
kontakt: 523829729, 0 661 165 582
e-mail www.kregiel.pl

ATRAKCYJNE CENY

CENTRUM
TERAPII KRĘGOSŁUPA
KOCIŃSKI
Leczenie schorzeń kręgosłupa
i stawów
tel. 52 334 21 41, 601 985 300
www.kocinski.bydgoszcz.pl
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ProDerma Clinic ul.Pod Blankami 39-45/1,
tel. 734 174 441, www.prodermaclinic.pl

IMPLANTY, PROTETYKA,
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA,
CHIRURGICZNA, DZIECIĘCA,
ORTODONCJA

tel. 52 320 40 52,
535 095 900, 602 300 570
ul. Grenadierów 4, pn.-pt. 10.00-20.00

Profesjonalna opieka, komfortowe
warunki, domowa atmosfera!
„PENSJONAT SENIORA”
Rynarzewo koło Bydgoszczy,
ul. Strażacka 40
tel. 602 27 27 04, 52 561 06 80,
662 786 590
biuro@pensjonat-seniora.pl
www.pensjonat-seniora.pl

DIETETYKA

Lekarz - stomatolog Sergij Isaryk

MEDYC YNA ESTETYCZNA,
DERMATOLOGIA, FIZ JOTERAPIA,
KOSMETOLOGIA,
MAKIJAŻ PERMANENTNY,
FRYZ JERSTWO

artykuł sponsorowany

DOM OPIEKI

STOMATOLOGIA.BYDGOSZCZ.PL
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www.szpitaleskulap.pl

REHABILITACJA

pokazują, skąd taka różnica
w kosztach.
Szanowni pacjenci. Jeżeli
zdecydujecie się na leczenie
implantoprotetyczne, proszę
o umówienie się na konsultację, podczas której udzielimy
Wam wszystkich informacji.
Zachęcam również do konsultacji u innych implantologów, aby porównać proponowane koszty i metody
leczenia.
Dlatego na pytanie: „Ile
kosztuje implant?”, nie można
udzielić prostej odpowiedzi.
Z poważaniem lekarz stomatolog Sergij Isaryk.

walka z nadwagą i otyłością,
odchudzanie bez efektu jojo,
porady dietetyka
Bydgoszcz
ul. Dworcowa 84, tel. 52 322 48 22
ul. Gdańska 98, tel. 52 389 11 55
ul. Twardzickiego 60, tel. 885 063 904

Specjalistyczne gabinety
prywatne:
 Stomatologia  Implantologia
 Laryngologia  Audiologia i Foniatria
 Endokrynologia  Neurologia
 Dermatologia  Dietetyka
 Chirurgia Ogólna i Onkologiczna
 Chirurgia Dziecięca
 Ortopedia  Internista i Diabetolog
 Psychiatra  Fizjoterapia
 Logopedia  Pulmonolog
 RTG zębów  USG
 Badania Słuchu
 Badania laboratoryjne
tel. 52 321 63 70
www.wident.eu

EXPRESS

Informacje te nie dotarły do
wszystkich naszych pacjentów i czytelników. Dlatego
pozwolę sobie jeszcze raz
powtórzyć, od czego trzeba zacząć leczenie i jakie
procedury czekają pacjenta
w trakcie jego trwania. Pyta-

części kości. Pierwszy etap
leczenia to usunięcie korzenia i zmian patologicznych
wokół wierzchołka korzenia, oczyszczanie metodą
pjezochirurgiczną kości, odbudowa kości materiałem
kościozastępczym z membraną. Czekamy od 6 do
8 miesięcy i po tym czasie
dopiero wszczepiamy implant. Po następnych 6 miesiącach możemy założyć na
implant koronę ostateczną.
Koszt tego leczenia wyniesie
o 1500 do 2000 zł więcej,
bo zastosowaliśmy dodatkowe niezbędne procedury
odbudowy kości, leczenie
było dłuższe. Te przykłady
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Konsultacje
Konsu

padkiem też młodej osoby,
która od kilku lat ma problem z obrzękami i stanem
zapalnym w projekcji górnej
jedynki.
W pierwszym przypadku
wykonujemy nieskomplikowane wszczepienie implantu, który możemy nawet natychmiast obciążyć koroną
tymczasową,
wymienioną
za sześć miesięcy na koronę
stałą. Koszt takiej procedury
z koroną stałą wynosi około 4500 zł (3000 zł implant,
1500 zł korona).
W drugim przypadku procedura jest bardziej skomplikowana. Jest stan zapalny i brakuje nam znacznej
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Chociaż w poprzednich artykułach opisywaliśmy dokładnie, jakie procedury muszą
być przeprowadzone przed
i w trakcie leczenia implantoprotetycznego, odbieramy
wiele telefonów z pytaniem:
„Ile kosztuje implant?”.

nie: „Ile kosztuje implant?”
ma sens tylko wtedy, gdy
mamy wykonaną diagnostykę i zaplanowany zabieg.
Pierwszym krokiem jest
wykonanie zdjęcia panoramicznego i konsultacja
u lekarza implantologa,
który postawi diagnozę, wyznaczy orientacyjnie plan leczenia oraz jego koszty. Musimy uświadomić sobie, że
leczenie implantoprotetyczne składa się z kilku etapów
i wymaga czasami skomplikowanych zabiegów.
Nie możemy porównywać
prostego zabiegu u młodej,
zdrowej osoby, np. przy braku górnej dwójki, a przy-
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lek. stom. Sergij Isaryk

chirurg ogólny, kardiolog,
chirurg naczyń, ortopeda,
gastroenterolog, ginekolog,
neurochirurg diabetolog,
urolog i inne
Rehabilitacja
tacja
j
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To, od czego zacząć leczenie implantoprotetyczne, zależy od stanu uzębienia
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Zadzwoń
797 199 175

fot.: nadesłane

Ile kosztuje implant?

Neurolog
Okulista
Onkolog
Ortopeda
Psycholog
Pulmonolog
Urolog
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Medycyna rodzinna
Medycyna podróży
Internista
Alergolog
Chirurg ogólny
Dermatolog
Kardiolog
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