Implanty – sposób na odzyskanie uśmiechu i pewności
siebie
Implanty zębowe wszczepiano już 40 lat temu. Metody ich stosowania są wciąż
ulepszane i zyskują grono zwolenników zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Co
najważniejsze, pacjent nie odczuwa różnicy między wszczepem a zębami naturalnymi,
co znacznie poprawia jakość jego życia.

Jeszcze kilkanaście lat temu nie przywiązywaliśmy tak dużej wagi do wyglądu naszego
uzębienia. Pojawiające się z czasem ubytki, dziury, a nawet wypadające zęby, były
nieodwracalną częścią życia, którą wiele osób po prostu akceptowało i której nie próbowało
zmieniać. Dziś technologie dentystyczne są tak zaawansowane, że nie musimy już martwić
się tym, że czegoś nie ma, czegoś nie wyprodukowano czy nie wymyślono. Każdy dziś ma
możliwość cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem, nawet jeśli pomocna w tym była
stomatologia estetyczna, ortodoncja czy właśnie implantologia.

Czym są implanty zębowe?
Implant to najnowocześniejsza forma odbudowy zęba. Jest to rodzaj tytanowej lub
cyrkonowej śruby w określonym kształcie, którą lekarz implantolog wprowadza do kości
wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy w miejscu utraconego korzenia zęba (w lukę po
usuniętym zębie), w celu jego odbudowy. Po kilku miesiącach implant zrasta się z kością,
wtedy można wykonać koronę zęba. Implanty określane są trzecimi zębami, mają
zastępować naturalne, dlatego do ich wykonania stosuje się najlepszej jakości materiały. Choć
od ich trwałości w dużej mierze zależy stan kości, to przy zachowaniu prawidłowej higieny
jamy ustnej oraz regularnych kontrolach u stomatologa, implanty mogą służyć nawet całe
życie.
Wyróżnia się implanty jednofazowe i dwufazowe. Jednofazowe umieszcza się w kości
natychmiast po usunięciu zęba, który nie był objęty procesem zapalnym. Są jednak zakładane
tylko wtedy, kiedy istnieją kutemu odpowiednie warunki, tj.: otaczające zębodół tkanki są
zdrowe, a kości wyrostka zębodołowego są odpowiedniej gęstości i grubości i umożliwiają
prawidłowe założenie implantu wraz z koroną. Implanty dwufazowe umieszcza się w kości
ale bez zakładania korony protetycznej. Wykonuje się ją dopiero po zagojeniu się rany, a
czasie oczekiwania na koronę, pacjent tymczasowo używa odbudowy protetycznej (np.
mostu). Implanty dwufazowe poleca się pacjentom, którzy nie mają wystarczająco gęstej lub
grubej kości.

Wskazania i ograniczenia w stosowaniu implantów
Implanty zębowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn utraciły
zęby stałe. I choć może to być tylko utrata jednego zęba w niewidocznym miejscu, to jednak
posiadanie kompletnego uzębienia wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, nie bez
znaczenia jest też również dla naszego zdrowia oraz samopoczucia. Nie każdy jednak może
zdecydować się na wszczepienie implantów. Zawsze decyzję tę trzeba skonsultować z
lekarzem dentystą, który rozwieje wszelkie wątpliwości oraz doradzi najlepszą metodę
leczenia ubytków.

Wskazania do stosowania implantów:
- całkowity brak uzębienia (implanty przywracają naturalny stan: odbudowują korzeń, jak i
koronę brakującego zęba)
- brak zawiązków zębów stałych
- częściowy brak uzębienia
- brak pojedynczego zęba
- nietolerancja protez tradycyjnych

Ograniczenia do stosowania implantów:
- przeciwwskazania ogólne, wynikające ze stanu zdrowia organizmu, np. zły stan jamy
ustnej np. próchnica, nieleczone zapalenia, choroby dziąseł, ponadto: choroba nowotworowa,
cukrzyca (zwłaszcza nieleczona), stany zapalne kości, osteoporoza, choroby układu krążenia,
ciąża, demencja starcza czy choroby psychiczne utrudniające kontakt z pacjentem.
- przeciwwskazania miejscowe, związane ze stanem kości oraz dziąseł pacjenta, np. zbyt
niska kość wyrostka zębodołowego, zbyt wąska kość wyrostka zębodołowego, brak miejsca
na umieszczenie korony, zła jakość kości, bruksizm, czyli nawykowe zgrzytanie zębami,
choroby błony śluzowej w miejscu planowanej implantacji.

Pamiętaj!
Kwalifikacja pacjenta do zabiegu wszczepienia implantów poprzedzona jest szeregiem
badań klinicznych i oceny zdjęcia RTG, które pozwalają na ustalenie, czy istnieją
przeciwwskazania do leczenia implantologicznego.
Jak podczas każdego zabiegu, tak i podczas wszczepiania implantów może dojść do
komplikacji. I choć pojawiają się one niezmiernie rzadko, powinieneś zostać o nich
poinformowany przez swojego stomatologa. Są to m.in.:

- odrzucenie implantu, który nie chce się zrastać z kością
- uszkodzenie nerwu zębodołowego
- wytworzenie się ropnia wokół implantu
- w bardzo
- możliwość przypadkowego uszkodzenia korzenia sąsiedniego zęba w trakcie zakładania
implantu
- utrata implantu z powodu niewłaściwej higieny jamy ustnej po wykonanym zabiegu i
okresie gojenia

Implanty pozwalają na poprawię jakości życia, przede wszystkim dlatego, że są traktowane i
odczuwane jak własne, naturalne zęby. Przywracają uśmiech i związaną z tym pewność
siebie. Poprawiają komfort pracy i kontaktów międzyludzkich. Pozwalają na spożywanie
wszystkich pokarmów oraz nie powodują stresu związanego z mocowaniem protezy. Choć
implanty zębowe nie są najtańszym rozwiązaniem pod kątem finansowym, warto
przeanalizować wszystkie za i przeciw, wybierając najlepszą technikę leczenia. Ponadto dziś,
wiele z profesjonalnych gabinetów stomatologicznych, dbając o komfort i portfel pacjenta,
daje możliwość ratalnego płacenia za wykonane zabiegi.

