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UZDRAWIANIE 
REKONEKTYWNE

      Wspomaganie organizmu 
      w walce z chorobą, 

depresją i stresem. Dorośli i dzieci.
Tel. kom. 664 875 958

www.amaste-rekonektywne.pl
amaste.rekonektywne@gmail.com
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Centrum 
Stomatologii 
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Bydgoszcz, Ku Wiatrakom 19,
tel. 52 346 45 53

czynne codziennie w niedzielę
i święta od 8.00 do 20.00

ul. Waryńskiego 51
tel. 52 340 60 80

czynne pon.- pt. 800-2000

sobota 800-1400
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797-199-175

� Medycyna rodzinna
� Medycyna podróży
� Internista
� Alergolog
� Chirurg ogólny
� Dermatolog
� Kardiolog

� Neurolog
� Okulista
� Onkolog
� Ortopeda
� Psycholog
� Pulmonolog
� Urolog
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Konsultacje
chirurg ogólny 

kardiolog, chirurg naczyń
ortopeda, gastroenterolog

ginekolog, neurochirurg
diabetolog, urolog i inne      

www.szpitaleskulap.pl

Diagnostyka
Tomografi a Komputerowa
Rezonans Magnetyczny
USG, RTG
Diagnostyka kardiologiczna
Diagnostyka niepłodności

Rehabilitacja

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

 Szpital Przychodnia
 Eskulap Eskulap
 Osielsko Bydgoszcz
 tel. 52 3265800 tel. 52 3602355
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Zdrowie
reklama:

Angelika Sumińska
tel. 52 32 60 821

w każdy piątek

Komplikacje w implantoprotetyce
Najczęściej spotykaną komplikacją jest ból po zabiegu

LEK. STOM. SERGIJ ISARYK

W poprzednim artykule opisaliśmy 
jedną z komplikacji, która może wy-
stąpić po wszczepieniu implantów, 
czyli stan zapalny powstający na 
skutek zakażenia z obszaru sąsied-
nich zębów, lub bakterii pozostawio-
nych po nieprawidłowym leczeniu 
kanałowym. 

Dzisiaj skupimy się na głównych 
przyczynach powstania bólu po-
zabiegowego. Ból i obrzęk do-
świadczany przez pacjentów po 
wszczepieniu implantów jest ła-
godny i z reguły stopniowo zani-
ka. Najsilniejszy ból może pojawić 
się w pierwszym dniu po zabie-
gu. Pacjent musi ograniczyć swo-
je codzienne czynności, chociaż 

w ciągu pierwszych trzech dni. 
Nie zmienia to faktu, że z punktu 
widzenia pacjenta, implantacja 
jest jednym z najbardziej stresują-
cych zabiegów stomatologicznych.  
Z tego powodu lekarze muszą 
stosować jak najmniej inwazyj-
ne protokoły chirurgiczne, aby 
zmniejszyć dolegliwości bólowe 
i powiększyć stopień akceptacji le-
czenia implatoprotetycznego.

Ból pozabiegowy może wyni-
kać z niewłaściwego obchodzenia 
się z tkankami kostnymi. Może 
być skutkiem przegrzania kości 
podczas wiercenia, zbyt mocnego 
nacisku na implant podczas wpro-
wadzania implantu i nadmiernego 
nacisku podczas wiercenia.

Przebicie sklepienia kanału żu-
chwy podczas nawiercania otworu, 
lub wprowadzenia implantu w po-

bliżu kanału, może powodować po-
drażnienie nerwu zębodołowego 
dolnego i doprowadzać do przewle-
kłego bólu. Opóźnione gojenie rany 
też powoduje ból pozabiegowy. 
W opóźnionym gojeniu ran odgry-
wa rolę wiele czynników. Późna in-
fekcja, nieprawidłowe planowanie 
odpowiedniego płata, które przy-
krywa implant, niedożywienie, 
zaawansowany wiek, zmniejszona 
odporność oraz palenie papiero-
sów. Dlatego szybkie zastosowanie 
antybiotykoterapii, rewizji chirur-
gicznej i prawidłowe zalecenia po-
zabiegowe mogą przyczynić się do 
zmniejszenia bólu. 

Ból pozabiegowy też wiąże się 
z technikami wszczepienia implan-
tów. W badaniach dr Fortina po-
równywano pozabiegowe dolegli-
wości bólowe po implantacji przy 

użyciu dwóch różnych protokołów. 
Protokół chirurgii bezplanowej za 
pomocą nawigacji i szablonów chi-
rurgicznych oraz protokół chirur-
gii płatowej. Badanie wykazało, że 
pacjenci po zabiegu bezpłatowym, 
tylko przez krótszy czas odczuwa-
li mniej intensywne dolegliwości 
bólowe, a po zabiegach płatowych 
bólowe dolegliwości były znacznie 
większe.

Pamiętajmy, że obrzęk pozabie-
gowy jest przyczyną zwiększonego 
bólu i właściwa opieka pozabie-
gowa i przestrzeganie zażywania 
leków może zminimalizować ból 
i obrzęk.

W następnym artykule opowie-
my o innych komplikacjach, które 
mogą się pojawić. 

artykuł sponsorowany

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, 535-095-900, 602 300 570.

Zachować 
piękny uśmiech

Oferujemy Państwu profesjonalne 
usługi w zakresie implantoprotetyki: 
diagnostykę i planowanie zabiegów 
implantologicznych na modelach trój-
wymiarowych 3D. Implantacji - wszcze-
pienie implantów dentystycznych, 
protetyki implantologicznej, protetyki 
stomatologicznej, stomatologii za-
chowawczej, estetycznej (wybielanie 
zębów, licówki), dziecięcej, chirurgii 
stomatologicznej oraz ortodoncji. Wy-
konujemy zabiegi kostnej chirurgii jamy 
ustnej i przygotowania łoża kostnego 
pod implanty, wykorzystując techniki 
piezochirurgii. Lekarz - stomatolog Sergij 
Isaryk, Klinika Implantologii Stomatolo-
gicznej, ul. Grenadierów 4, Bydgoszcz, 
www.stomatologia.bydgoszcz.pl ,email: 
sergij@stomatologia.bydgoszcz.pl. Za-
praszamy w godzinach od 10 do 20. Re-
jestracja tel.: 52 320 40 52, 535-095-900, 
602 300 570. FOT.: NADESŁANE

Po zabiegu i dziewięć dni później

DBAJ O ZDROWIE

Skąd się biorą dziury 
w serze?

To skutek działania bakterii. Na 
szczęście takich, które są zupeł-
nie dla nas nieszkodliwe. Dziury 
w serze powstają, jako skutek 
uboczny procesów życiowych, 
zachodzących w bakteriach. Koń-
cowym produktem tych przemian 
jest właśnie dwutlenek węgla, 
który nie może się wydostać na 
zewnątrz, tworzy więc prze-
strzenie w serze, które wypełnia  
- dziury. Ze względu na wyso-
ką zawartość tłuszczu w serach, 
warto zastosować swoiste antido-
tum, czyli wino. Wino podawane 
do takiego posiłku pomaga w tra-
wieniu i zmniejsza ryzyko zagro-
żenia chorobą wieńcową serca. 

Kolor oczu po przodkach

Kolor tęczówki oka jest cechą 
dziedziczną. Jest związany 
z ilością melaniny w tęczówce. 
Im jest jej więcej, tym tęczówka 
jest ciemniejsza. Kiedyś wszyscy 
ludzie na Ziemi mieli oczy w ko-
lorze brązowym lub ciemno brą-
zowym. Oczy niebieskie, a także 
wszelkie inne kolory pierwszy 
raz pojawiły się na północy Eu-
ropy, skąd rozprzestrzeniły się 
dalej na tym kontynencie. Są wy-
nikiem mutacji genu. Dowodem 
jest również fakt, że u mieszkań-
ców innych kontynentów inne 
kolory oczu niż brązowy nie wy-
stępują. 


