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Kto może mieć
wszczepiony implant?

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 godzinach od 10 do 20.
Rejestracja tel.: 52 320 40 52, 535-095fot.: nadesłane
900, 602 300 570.

Zazwyczaj jest to osoba pełnoletnia. Dorosły pacjent musi mieć
już w pełni ukształtowane kości
szczęki. Pacjent powinien być
zdrowy. Niektóre choroby - nowotworowe, krwi, kości oraz
nieustabilizowana cukrzyca - źle
wpływają na gojenie się wszczepu i późniejszych ran. Ważny jest
również stan i ilość tkanki kostnej. Gdy mamy zanik wyrostka
zębodołowego lub jest niewielka
ilość miejsca dla wszczepu, to
wszczepienie implantu staje się
o wiele trudniejsze. Rozwiązaniem problemu mogą być innowacyjne metody wykorzystywane
przez chirurgię przedimplantacyjną. Korony implantów są tak
samo wytrzymałe, jak prawdziwe
zęby. Można gryźć nimi orzechy
czy suchary, ale delikatnie. Zbyt
twarde jedzenie może doprowadzić do ukruszenia się korony
i przeciążenia implantu.

Ząb zamocowany na implancie
Lekarz stomatolog Sergij Isaryk, Klinika Implantologii Stomatologicznej, Bydgoszcz, ul. Grenadierów 4,
www.stomatologia.bydgoszcz.pl, e-mail: sergij@stomatologia.bydgoszcz.pl. Zapraszamy w godz. od 10
do 20, rejestracja tel.: 52 320 40 52, 535 095 900, 600 300 570

Implanty krok po kroku

Stopnie trudności
w implantologii

Wykonujemy konstrukcję protetyczną na implancie
czątkowo korona prowizoryczna,
a w końcowym etapie ostateczna
korona protetyczna.
Dopasowanie takiego łącznika
czasami jest problematyczne, ponieważ kierunek wprowadzonego
łącznika nie zawsze odpowiada
kierunkowi zaplanowanej korony
czy konstrukcji protetycznej. Dzieje się to wtedy, kiedy nie ma odpowiednio zaplanowanego zabiegu
i szablonu. Również, gdy implant
wprowadzony w kość nie znajduje
się w odpowiedniej pozycji protetycznej w stosunku do przeciwstawnych czy sąsiadujących zębów.
Na konferencji naukowej w Kijowe w 2008 roku technik z Izraela
pokazywał dziesiątki takich sytuacji. Dobrze zintegrowane implanty były w złej protetycznej pozycji

Sergij Isaryk
Zakończeniem leczenia implantologicznego ma być odbudowany ząb,
który będzie nie do odróżnienia od
naszych naturalnych zębów. Dlatego
wszystkie nasze działania zmierzają
w kierunku osiągnięcia zaplanowanego wcześniej efektu.
Ostatni lipcowy artykuł „Implanty
krok po kroku‘’ zakończyłem opisując założenie śruby gojącej do
otwartej szyjki implantu. Po upływie dwóch tygodni gojenia wykręcamy ją. Nadszedł czas na wprowadzenie i dopasowanie do implantu
łącznika protetycznego. Ten transfer jest potrzebny, ponieważ właśnie na nim zostanie osadzona po-
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i protetyka na tych implantach była
niemożliwa do wykonania. Dlatego
planowanie protetyczne jest bardzo ważne, a szablon chirurgiczny
pozwala pozycjonować implant
w odpowiednim kierunku protetycznym. Wybór konstrukcji ma też
duże znaczenie, ponieważ można
zaplanować zdejmowanie lub niezdejmowanie konstrukcji protetycznych na implantach.
Pacjenci czasami myślą, że jeżeli lekarz wszczepił kilka implantów, to musi wykonać na tych
implantach protezę, która będzie
zamocowana na stale. To nie jest
konieczne. W każdym przypadku
leczenie protetyczne jest zaplanowane indywidualnie dla każdego
pacjenta. A w czasie planowania
jest uwzględnianych wiele aspek-

Lekarz- stomatolog Sergij Isaryk

Bydgoszcz, Ku Wiatrakom 19,
tel. 52 346 45 53
czynne codziennie w niedzielę
i święta od 8.00 do 20.00

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

Konsultacje
chirurg ogólny
kardiolog, chirurg naczyń
ortopeda, gastroenterolog
ginekolog, neurochirurg
diabetolog, urolog i inne
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IMPLANTY, PROTETYKA, STOMATOLOGIA
ESTETYCZNA, CHIRURGICZNA, DZIECIĘCA.
ORTODONCJA OD MAJA 2014

ul. Waryńskiego 51
tel. 52 340 60 80
czynne pon.- pt. 800-2000
sobota 800-1400

Rehabilitacja

Medycyna rodzinna
Medycyna podróży
 Internista
 Alergolog
 Chirurg ogólny
 Dermatolog
 Kardiolog

Diagnostyka
Tomografia Komputerowa
Rezonans Magnetyczny
USG, RTG
Diagnostyka kardiologiczna
Diagnostyka niepłodności

Neurolog
Okulista
 Onkolog
 Ortopeda
 Psycholog
 Pulmonolog
 Urolog
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www.szpitaleskulap.pl

Celem implantacji jest protetyka, czyli odbudowanie na założonym implancie korony zęba.
Dlatego cena zależy od wielu
czynników. Składa się na nią
koszt konstrukcji protetycznej
korony, mostu i sposobu osadzenia protezy na implantach. Klasyfikacji trudności zabiegów implantoprotetycznych jest kilka.
Proponuję zapoznać się z klasyfikacją dr Mirosława Ugryna
- prezydenta asocjacji implantologów Ukrainy, do której, oprócz
OSIS i PSI, też należę. Zakłada
ona, że istnieje kilka stopni trudności w implantologii. Pierwszy
z nich wiąże się z uzupełnieniem
braków pojedynczych zębów
i odbudową na nich pojedynczych koron. Takie zabiegi nie
są skomplikowane i mogą być
wykonywane nawet przez lekarzy, którzy dopiero zaczynają
zdobywać doświadczenie w tej
sztuce. Drugi stopień to implantacja kilku implantów, z odbudową tkanki kostnej. Trzeci etap
trudności - odbudowa implantoprotetyczna przy bezzębiu,
związana z dużą utratą tkanki
kostnej i jej odbudową lub podnoszeniem dna zatoki szczękowej. Czwarty stopień trudności
(powiązany z trzecim), w którym dochodzi plastyka miękkich
tkanek w przednim odcinku,
w tak zwanej zonie estetycznej.
Bardzo ważne jest doświadczenie i umiejętności lekarza, który
będzie wykonywał ten zabieg
i stopień trudności zabiegu mówi doktor Siergij Isaryk.

Jeśli chcesz zostać
Partnerem strony

Hospitalizacja
chirurgia ogólna i naczyń, ortopedia,
neurochirurgia, ginekologia, urologia
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tów. Duże znaczenie ma wiek pacjenta, zachowanie dobrej higieny,
wytrzymałość, funkcjonalność oraz
estetyka konstrukcji protetycznej.
Lekarz opiera się na swojej wiedzy
i sztuce lekarskiej, musi więc zdecydować, jaki rodzaj protezy zastosować w konkretnym przypadku klinicznym. Pacjent z kolei powinien
dostosować się do zaleceń lekarza,
co nie wyklucza oczywiście współpracy pacjenta i lekarza. Tylko bowiem ona daje wynik, który satysfakcjonuje obie strony.
Pamiętajmy, że implantoprotetyka
zaczyna się od dokładnego zaplanowania końcowego efektu. Zakończeniem pracy jest wykonanie protezy.
Kilka następnych artykułów poświecimy komplikacjom w implantoprotetyce.

WWW.STOMATOLOGIA.BYDGOSZCZ.PL
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