ZOBNI IMPLANTATI

“Moje življenje se je
spremenilo, ker mi zdaj
ni treba razmišljati,
preden se nasmehnem,”
– Matiel

6 korakov do
vašega novega
nasmeha.

POSTOPEK ZDRAVLJENJA
KORAK ZA KORAKOM
1

Posvet in pregled
Opraviti je potrebno temeljito zdravstveno
anamnezo in se pogovoriti o pričakovanjih in
možnostih.

2 Klinična ocena, načrtovanje in izdelava
vaše proteze

Pregledati je potrebno rentgenske posnetke in druge
podrobnosti vašega trenutnega stanja, da se potrdi,
ali je izbrani postopek ustrezen. Če je, je naslednji
korak načrtovanje posega, skeniranje ali
odtiskovanje in izdelava začasne protetične
rehabilitacije.

3 Priprava in postavitev

Če je potrebno izdiranje zob/a, bo to najprej
storjeno, nato sledi vstavitev implantata. Implantat
je pritrjen na kost v vaši čeljusti. Če je potreben večji
kostni volumen, se uporabi kostni nadomestek.
Nato se izdela začasna proteza, ki se pritrdi na
vsadke.

4 Nadaljnji termin

Nadaljnji pregled je običajno načrtovan dva tedna po
posegu kot splošni pregled.

5 Jemanje odtisov za končno protezo

Ko se dlesni in kost zacelita, bosta novi implantat
in okoliško tkivo pripravljena za končno
proteziranje.

6

Prilagoditev končne proteze
Začasna proteza bo odstranjena in nameščena bo
končna protetična rešitev. Izvesti je potrebno tudi
končne prilagoditve, da bo vaš ugriz pravilen in
funkcionalen, protetična konstrukcija pa enostavna
za čiščenje in naravnega videza.

Zmanjšajte število potrebnih
postopkov.
To je dobra novica, če ne želite več
mesecev čakati z vrzeljo v zobeh ali
če nadomeščate vse zobe z zobnimi
vsadki. Skrbno in natančno
načrtovanje omogoča zmanjšanje
števila potrebnih postopkov.

Straumann® predstavlja vsadke vrhunske švicarske
kakovosti in natančne inovacije, ki zagotavljajo
zaupanje pacientom in zobozdravnikom, podprto z
eno največjih razpoložljivih svetovnih strokovnih
mrež. Straumann premika meje, da bi navdihnil
naslednjo generacijo zobozdravstvene oskrbe,
osredotočene na zdravje pacientov, kakovost
življenja in dolgoročno vzdržljivost.
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Vsak kirurški poseg nosi potencialno tveganje. Možni dejavniki
tveganja se lahko razlikujejo glede na zdravstveno ali drugo stanje
posameznega bolnika.

