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Zapraszamy do
gabinetu
Oferujemy 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, e-mail: sergij@stomatologia.bydgoszcz.pl. ynne w godz. 10-20. Rejestracja tel: 52 320 40 52, 535 095 900,
fot.: nadesłana
602 300 570.

Termolifting Zaffiro
od 550 zł
 515-515-300, 52 3880816
www.skinmed.com.pl

dbaj o zdrowie

Implant

Profesjonalne usługi stomatologiczne
Lekarz - stomatolog Sergij Isaryk, Klinika Implantologii Stomatologicznej, ul. Grenadierów 4, Bydgoszcz,
www.stomatologia.bydgoszcz.pl , e-mail: sergij@stomatologia.bydgoszcz.pl. Zapraszamy w godzinach
od 10 do 20. Rejestracja tel.: 52 320 40 52, 535-095 900, 602 300 570.

Przekonać pacjenta

To tytanowa śruba wkręcana przez
implantologa w kość szczęki lub
żuchwy. Implant zastępuje zatem
korzeń zęba. Według fachowego
nazewnictwa, implantem nie nazywamy całego zęba, ale tylko część
zastępującą korzeń. Dopiero na korzeniu jest budowana korona zęba,
która stanowi wraz z nim kompletną rekonstrukcję zęba.

Co jest lepsze: most czy proteza szkieletowa?

DBAJ O ZDROWIE
skontaktuj się
z naszym przedstawicielem:
ANGELIKA SUMIŃSKA:
a.suminska@express.bydgoski.pl
tel. 52 32 60 821 | 691 370 521

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

artykuł sponsorowany

ProDerma Clinic ul.Pod Blankami 39-45/1,
tel. 734 174 441, www.prodermaclinic.pl

STOMATOLOGIA

Leczenie schorzeń kręgosłupa i stawów
tel. 52 334 21 41, 601 985 300
www.kocinski.bydgoszcz.pl

2354113BDBHA

1724714BDBRD

CENTRUM TERAPII KRĘGOSŁUPA
KOCIŃSKI

EXPRESS

DERMATOCHIRURGIA

GABINET
KARDIOLOGICZNY

52413BDBHA

2402013BDBHA

leczenie żylaków
depilacja laserowa, liposukcja laserowa
ul. Jagiellońska 109/23 Bydgoszcz
tel. 790 57 57 57
www.laseroterapia.bydgoszcz.pl

Prywatny Gabinet Dermatologiczny
dr n. med. Andrzej Zaczkiewicz
specjalista dermatolog-wenerolog

LECZENIE OTYŁOŚCI, ODCHUDZANIE
Przychodnia PRZYJAZNA
Gabinet 34, ul. Przyjazna 13
Umawianie wizyt: 502673231, 42/6308336

Przychodnia Fordon ul. Kleina 1
www.doktor-zaczkiewicz.pl

FIRM: niemieckich, duńskich, japońskich, szwajcarskich.
Kompleksowe badania słuchu, dofinansowanie NFZ.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
BYDGOSZCZ, UL. KARŁOWICZA 26 GAB. 225,
TEL. 52/3419497

2349813BDBHA

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

KLINIKA ALFA-MED UROLOGIA
330614BDBHA

2353813BDBHA

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

ul. Królowej Jadwigi 16, 85-231 Bydgoszcz
tel. 723 099 090 / 52 564 22 21
www.dermo-medica.pl
e- mail: recepcja@dermo-medica.pl

335014BDBHA

Klinika Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

1786414BDBHE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
KONSULTACJE W KAŻDĄ PIERWSZĄ
ŚRODĘ MIESIACA.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja
telefoniczna. tel. 691 695 868 (8:00-14:30)
www.dietetykaspecjalistyczna.pl e-porady
Bydgoszcz, ul. Roentgena

Konsultacje Diagnostyka Zabiegi
Operacje z użyciem lasera
Tel. 52 522 82 25
ul. Pestalozziego 7, Bydgoszcz
www.twojaurologia.pl

KOMPUTEROWE TESTY
ALERGOLOGICZNE

SPECJALISTYCZNA PORADNIA ŻYWIENIA
DOM SUE RYDER

1145014BDBRA

1695114BDBRA

www.topolinski.pl

WWW.STOMATOLOGIA.BYDGOSZCZ.PL

DOM OPIEKI
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

rejestracja: tel 720 888 928
echo serca, holter ekg, holter ciśnieniowy

DERMA-VITA tel. 601 693 929

Lekarz- stomatolog Sergij Isaryk

Dermatologia estetyczna, laserowa.
Dermatochirurgia.
tel. 52 381 30 58, www.fenomed.pl
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HELIODENT - ul. Dworcowa 13
Rejestracja 52 328 73 93, 500 305 243
Stomatologia estetyczna, protetyka, wybielanie,
leczenie dziąseł. Bezstresowe leczenie dzieci.
Komputerowe, bezbolesne znieczulenie Quicksleeper.
PROMOCJA - APARATY ORTODONTYCZNE
STAŁE 1 ŁUK - 1500 ZŁ
KONSULTACJE GRATIS

2359113BDBHA

32413BDBHA

REHABILITACJA

CENTRUM STOMATOLOGII I RADIOLOGII
Czynne codziennie w niedzielę i święta.
ul. Wojska Polskiego 19b (Wyżyny)
tel. 52 515 33 11, 608 02 41 03
www.novadent.pl

S.A.

CHIRURG

NOVADENT

CENTRUM MEDYCZNE BIEŃKOWSKI
SZPITAL, PORADNIE
Chirurgia plastyczna, ogólna, ortopedia. Umowa z NFZ
ul. Lęborska 7, tel. 52 361 69 10 (od 9 do 19.00)
www.wbienkowski.pl

CENTRUM
MEDYCZNE

3032112BDBHA

CHIRURGIA PLASTYCZNA

1898414BDBHA

W społeczeństwie niestety panuje
mit, że na implantach wykonywane
są tylko konstrukcje stałe. Mało kto
wie, że konstrukcje protetyczne zdejmowane, czyli protezy szkieletowe,
trzymają się też bardzo bobrze i niewiele się różnią od konstrukcji stałych. A w pewnych przypadkach są
lepszym wyborem.
Czasami po rozmowach kwalifikacyjnych pacjent mówi, że rozumie

Jeśli chcesz zostać
Partnerem strony

1859314BDBRA

Gdy lekarz wykonuje plan leczenia implantoprotetycznego, to
większość pacjentów wierzy, że
dostaną protezy niezdejmowane, mosty lub korony oparte ma
implantach.

pacjenta miał dużą wiedzę o tym, co
się dzieje w trakcie procesu implantacji. Wtedy, nawet po zmianie planu
leczenia, wychodzi z gabinetu zadowolony z nowej protezy.
Dlatego pamiętajmy, aby nigdy
nie obiecywać, że na pewno na implantach zbudujemy protezę stałą,
czyli most. Wytłumaczmy, dlaczego
czasami zmieniamy założony plan
leczenia. Bardzo często argumenty
są przez naszych pacjentów akceptowane. Zmiana koncepcji leczenia
protetycznego zależy od wielu czynników: anatomii pacjenta, zaniku
tkanek twardych i miękkich wokół
implantów, itp. Pacjent musi zostać
poinformowany o możliwych zmianach na wszystkich etapach leczenia
implantoprotetycznego.

lepsza. Zdarzają się jednak przypadki, gdy perfekcyjnie zaplanowany zabieg wszczepienia implantów udaje
się i implanty znajdują się w odpowiednim, zaplanowanym miejscu,
kierunku i są dobrze zintegrowane. Następuje ostatni etap leczenia,
utworzenie protezy na implantach.
I właśnie w tym miejscu zaczynają
się problemy i komplikacje oraz zachodzi potrzeba zastosowania protezy ruchomej, chociaż zaplanowaliśmy protezę stałą.
Ważne jest uświadomienie pacjenta, jeszcze przed implantacją,
że staramy się zakończyć leczenie
zgodnie z planem. Jeśli w trakcie leczenia następują nieprzewidziane
komplikacje, może to spowodować
zmiany w rodzaju protezy. To ważne,
aby pacjent wiedział o takich możliwościach. Zawsze dążę do tego, aby

2382213BDBHA

argumenty lekarza stomatologa,
ale woli most, a nie protezę zdejmowaną. Można to zrozumieć, bo
większość pacjentów ma przykre
doświadczenie z protezą ruchomą
akrylową na klamrach. Wydaje im
się, że takie same problemy będą
mieli z protezą szkieletową opartą na
implantach. Zadaniem lekarza jest
przekonać pacjenta i wybrać lepsze
rozwiązanie. Dobrze jest pokazać na
przykładach i modelach, jak wygląda
konstrukcja protetyczna zdejmowana i wyjaśnić, jej zalety.
Łatwiej jest utrzymać higienę w jamie ustnej , w razie problemów naprawa protezy jest o wiele prostsza.
Istnieje też możliwość zmiany konstrukcji protezy. Te zalety są bardzo
ważne dlatego warto przekonywać
pacjenta, że w jego przypadku zdejmowana proteza na implantach jest

lek. stom. Sergij Isaryk
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DEPILACJA LASEROWA
LightSheer Duet teraz od 100 zł
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(bezbolesne i bezinwazyjne)
ODCZULANIE BEZ LEKÓW
Metoda opracowana przez lekarzy niemieckich.
www.odczulanie.pl tel.52/ 3755159
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15, pok. 313
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