
Implanty zapewniają najbardziej 
zbliżoną do natury odbudowę 
utraconych zębów

Implanty  wygodne rozwiązanie!
Utrata  naturalnych zębów, z powodów tak różnych 
jak różne są ludzkie historie, stwarza wiele krępujących 
ograniczeń w Twoim codziennym życiu. Niewygoda 
podczas posiłku, zakłopotanie podczas spotkania 
z przyjaciółmi, zaciśnięte usta zamiast uśmiechu 
w czułych momentach… 
Zapomnij o tym i uśmiechnij się szeroko! 

Najbardziej zbliżona do naturalnych zębów jest 
ceramiczna odbudowa utraconych zębów oparta 
na tytanowych implantach.
Nowoczesne systemy implantologiczne oraz wyso-
kie kwalifikacje personelu medycznego powodują, 
że zęby osadzone na implantach są praktycznie iden-
tyczne z zębami własnymi i warunkują w 100% prawi-
dłowe, komfortowe gryzienie. Wieloletni sukces leczenia 
w wielkiej mierze uwarunkowany jest zastosowaniem 
najbardziej zaawansowanych technologicznie produk-
tów przebadanych klinicznie.

Implanty 
pięknym uśmiechem!

aby cieszyć się zdrowym, 

Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12
www.bezpiecznyimplant.pl, www.sybronimplants.pl
Optident dystrybutor Sybron Implant Solutions w Polsce.

Informacje dla pacjentów

W naszej Klinice stosujemy implanty 
SYBRON IMPLANT SOLUTIONS

Sybron Implant Solutions oferuje szeroką gamę inno-
wacyjnych implantów o różnej budowie, aby pomóc le-
karzom w zaopatrzeniu nawet najtrudniejszych przypad-
ków klinicznych. Nie ma lepszej rekomendacji dla implan-
tów niż fakt, że są stosowane i przebadane przez wiodą-
ce Kliniki Uniwersyteckie i szerokie grono lekarzy prakty-
ków. Ponad milion implantów SYBRON jest objętych bada-
niami klinicznymi w ośrodkach na całym świecie. Meryto-
rycznym patronem jest uznany za wiodący w świecie ośro-
dek – Uniwersytecka Klinika Periodontologii Implantologii 
w Nowym Yorku. Globalny zasięg, wieloośrodkowe bada-
nia i kontola jakości to tradycja największej na świecie kor-
poracji stomatologicznej Sybron, która istnieje od ponad 
100 lat. Sybron zrzesza większość wiodących w branży 
dentystycznej firm takich jak Kerr, SybronEndo, ORMCO, 
KaVo, Gendex, Peleton&Crane oraz Imaging Sciences 
International (i-CAT).
Jest spadkobiercą wielkich osiągnięć technologicznych, ja-
kimi żadna inna firma nie może się poszczycić.

Oferowane systemy implantologiczne należą do ści-
słej światowej czołówki  i są prekursorem najnow-
szych implantologicznych osiągnięć.

Już dziś zapytaj lekarza o jakość na którą Cię stać!

pieczątka gabinetu:



Jakie korzyści 
oferują implanty?

Jakie warunki powinny być 
spełnione aby bezpiecznie 
korzystać z implantów?

Czym są 
implanty dentystyczne?

Z jakiego materiału 
zbudowane są implanty?

Brakujące zęby powinny być uzupełniane nie tylko z po-
wodów estetycznych, ale również funkcjonalnych. Utra-
ta zęba może być powodem przemieszczania się innych 
zębów w puste miejsce, co w konsekwencji może pro-
wadzić do powstawania szpar między zębami, pochyla-
nia się zębów i zmian w zgryzie.

Nie ma nic lepszego niż Państwa naturalne, własne 
zęby. Jeśli jednak, kiedykolwiek staną Państwo przed de-
cyzją o uzupełnieniu brakujących zębów to dobrze jest 
mieć świadomość, że w zależności od rozległości bra-
ków, tradycyjne rozwiązania protetyczne bazują na za-
stosowaniu wyjmowanych z ust protez, lub mostów 
porcelanowych przyklajanych na oszlifowanych wła-
snych zębach. 

Proteza u większości Pacjentów wywołuje„uczucie obce-
go ciała“ w jamie ustnej, a największym jej minusem jest 
fakt, że opierając się na dziąsłach i uciskając podczas je-
dzenia powoduje systematyczny zanik tkanek. Klamry 
protezy niszczą również zęby na których są oparte.
Zastosowanie mostów i protez na zatrzaskach wyma-
ga szlifowania zębów własnych, co jest niepożądaną in-
gerencją. Odbudowa protetyczna oparta na implantach 
jest metodą najwierniej naśladującą naturalne uzębienie.

Kolejną zaletą implantów jest zapobieganie wcze-
snemu zanikowi kości. W miejscu utraconych zębów 
kość ulega zanikowi powodowanemu brakiem stymu-
lacji wytwarzanej podczas żucia lub przez nienaturalny 
ucisk ruchomej protezy.  Z czasem protezy nie będą mia-

W jakich przypadkach 
zaleca się implanty?

Implanty są najlepszym rozwiązaniem w uzupeł-
nianiu braków zębowych w większości przypad-
ków.
Szczególnie polecane są jako odbudowa pojedyn-
czego braku, gdzie tradycyjne uzupełnienie wymaga 
szlifowania sąsiednich zdrowych zębów dla osadzenia 
sztucznej korony.

W przypadku braku wielu zębów można uzupełniać 
każdy ząb implantem, wykonywać mosty na implantach 
lub wykorzystywać implanty jako element retencyjny 
dla protez.

Troska i dbałość o własne zęby to jeden z ważnych 
elementów Twojego zdrowia ogólnego. Implantacja 
wymaga nie tylko odpowiedniej ilości zdrowej kości, 
ale również doskonałej higieny jamy ustnej. 
Twój lekarz powinien również przeprowadzić badanie 
pod kątem schorzeń ogólnoustrojowych, w szczególno-
ści nadciśnienia, chorób tarczycy, cukrzycy czy osteopo-
rozy. Bardzo ważne są również wizyty kontrolne po za-
biegu implantacji w celu kontroli procesu gojenia.

Implant jest sztucznym korzeniem zęba. W normalnych 
warunkach stabilność zęba gwarantują naturalne korze-
nie. Implant - nowy, sztuczny korzeń - jest wszczepiany 
bezpośrednio do kości co nazywamy implantacją.

Tak samo jak naturalne korzenie utrzymują zęby, 
tak implanty mogą stanowić wsparcie dla niezależnych, 
pojedynczych koron lub mostów. W ten sposób odzy-
skujesz w pełni stabilne, umocowane na stałe piękne, 
nowe zęby.

Implanty Sybron Implant Solutions zbudowane są 
wyłącznie z czystego tytanu. Organizm ludzki całkowi-
cie akceptuje ten wysoce wytrzymały materiał. Jest on 
biokompatybilny i stabilny.

Implantologia stomatologiczna to zaawansowana dzie-
dzina nauki. Koszty związane z implantami są wyższe 
niż koszty pojedynczych koron lub mostów, jednak tylko 
implanty dają bezcenną wygodę i przywracają naturalną 
pewność pełnego uśmiechu. Zapytaj swojego dentystę 
o koszty leczenia i korzyści wynikające z implantacji. 
Analizując trwałość uzupełnienia na implantach koszty 
relatywnie maleją w stosunku do klasycznej protetyki.

Uśmiech na który Cię stać!

ły na czym się oprzeć. W przypadku zastosowania im-
plantów to już nie jest problemem.

Funkcja żucia zostaje całkowicie przywrócona. Kość jest 
ciągle stymulowana i nie ulega zanikowi, a wręcz prze-
ciwnie, regeneruje się. Jedzenie może zostać właściwie 
przeżute i co ważne, zapobiegamy poważnym po-
wikłaniom ogólnoustrojowym, które mogą być 
spowodowane nieprawidowym odżywianiem.


