Krásný úsměv po celý život
Informace pro pacienty

„Na
krásný ú
směv není nikdy pozdě.“

Jak se zuby
dosud nahrazují
Krásné zuby
po celý život
Všichni víme, jak je důležité, aby náš chrup byl plně funk
ční a estetický. Během života dochází z mnoha důvodů ke
ztrátě nebo poškození zubů. Příčinou mohou být kazy,
parodontitida, úraz nebo samovolné vypadávání s přibývajícím věkem.
Nabízíme Vám moderní náhradu chybějících zubů – implantáty IMPLADENT® a BioniQ®.
Implantáty dokážou plně obnovit fyzickou funkci chrupu a současně řeší psychické i společenské problémy pacientů. „Nové
zuby“ nejen dobře vypadají, ale
navracejí i radost z jídla a mluvení.

Pokud se pro
naše implantáty
rozhodnete, přejeme
Vám, abyste s nimi byli
spokojeni po mnoho
let.

Nejčastějšími způsoby ošetření ztracených zubů jsou
můstky a protézy, které Vám sice pomohou, ale obě řešení
mají i značné nevýhody.

Můstek
Vyžaduje dva pevné nosné pilíře, k jejichž konstrukci je
třeba použít dva zdravé, funkční, plnohodnotné zuby, které jsou obroušením nenávratně zničeny a již nikdy neplní
svou původní funkci stejně jako dříve.

Celková zubní náhrada
S postupujícím časem stále hůř drží. Důvodem je postupující úbytek kostní tkáně čelisti pod protézou nebo zbytnění
ústní sliznice. Nositel uvolněné protézy nemůže správně
kousat a obava o její vypadnutí často brání i plnohodnotnému společenskému životu.

Naďa, klientský servis

„Urč
itě bych
nevolila jinak.“

Moderní řešení
náhrady zubů

„Na každé straně mi chyběl vždy jeden
zub. Nejen že prázdné díry byly nehezké,
navíc okolní zuby měly tendenci prázdná místa
vyplnit, a docházelo tak k deformaci. Můj zubní
lékař mi kromě implantátů navrhoval i můstky,
ale zároveň mě upozornil, že by šlo o velmi komplikovaný zákrok, při kterém by navíc musely být
zbroušeny i sousední zdravé zuby. Rozhodla jsem
se tedy pro implantáty. Celý proces náhrady trval
asi tři měsíce. Z funkčního i estetického hlediska
jsem maximálně spokojená a určitě bych nevolila jinak,“ říká paní Naďa. „Vizuálně nelze nové
zuby rozeznat od starých a můj chrup navíc
vypadá daleko zdravěji.“

Jak fungují implantáty?
Implantát je umělá náhrada zubního kořene
umístěná na místo odstraněného zubu do čelistní kosti. Ve spojení s pilířem vytvoří základ
pro připevnění korunky. Implantát je vyrobený
z titanu, který kostní tkáň neodmítá, ale naopak s ním pevně sroste.

umělá korunka
pilíř

implantát

přirozený zub
Implantát má
pevnost a plnou
funkčnost jako
původní zuby.

Náhrada jednoho zubu
Implantát má plnou funkčnost jako
původní zub a nikdo nepozná rozdíl.

Alena, právnička

„Až s
implantáty
jsem se začala smát.“

Náhrada více zubů
Jednou z možností je můstek fixovaný na
implantáty. Zdravé sousední zuby se nemusí brousit a implantáty zabrání úbytku kosti
a deformaci tváře.

„Mé trable se zuby započaly někdy v sedmi letech. V horní čelisti mi nevyrostly trvalé
dvojky. Negativní vliv chybějících zubů nakonec
vyústil v kompletní snímatelnou náhradu na
horní čelisti a můstek na dolní. Bylo to ale velmi
nekomfortní, měla jsem velký problém se byť jen
najíst, natož se smát,“ popisuje své potíže se zuby
paní Alena. „Věděla jsem, že tudy cesta nepovede,
a rozhodla se pro implantáty. Byly mi doporučeny
implantáty LASAK, které se ukázaly být skvělou
volbou. Mám za sebou kompletní rekonstrukci
celého chrupu. S implantáty a pevnými náhradami jsem maximálně spokojená. Můj syn
s nadsázkou říká, že jsem se po dvaceti
letech začala znovu smát.“

Náhrada všech zubů
Implantáty je možné řešit i ztrátu všech zubů.
Díky dokonalému vhojení implantátů do čelisti
se nemusíte obávat, že by zuby nedržely na
svém místě.

Jana, profesorka zpěvu

„Díky
novým

zubům zpívám.“

Jak probíhá ošetření?
Lékař nejprve zavede do Vaší čelisti na místo odstraněného zubu implantát, který má tvar malého šroubku. Jakmile
se implantát během následujících týdnů vhojí, nasadí se na
něj pilíř, jenž vystupuje z dásně. Na pilíř se potom upevní
korunka – umělý keramický zub, který je od původních
zubů na pohled nerozeznatelný a je pevný při skusu.

Pokud budete
o implantáty řádně
pečovat, dá se předpokládat, že Vám budou
sloužit do konce
života.

„Jsem profesorkou zpěvu a zuby jsou pro
mne životně důležité. Bez nich nelze artikulovat
ani tvořit tóny. Správné postavení zubů ovlivňuje
i výdechový proud při zpěvu. To vše potřebuji při
výuce předvádět svým žákům,“ říká energická paní Jana.
„Velkou roli v mém případě hrála i estetická stránka, protože stále ještě vystupuji také na jevišti. Problémy se zuby
jsem začala mít zhruba před patnácti lety. Klasický můstek
nebyl ale pohodlný a také mě výrazně omezoval v mé
profesi. Rozhodla jsem se proto pro kompletní náhradu
celého chrupu implantáty. Absolvovala jsem operaci už
ve starším věku, lékaři dokonce váhali, zdali mě do
péče přijmou, ale nakonec se ukázalo, že mé čelisti
jsou v absolutním pořádku, takže implantaci nestálo
nic v cestě. Z ‚nových zubů‘ jsem absolutně
nadšená.“

Jsou pro mě implantáty vhodné?
Implantáty doporučujeme všem. Jsou určeny jak pro mladé, kteří přišli o jeden nebo více zubů při úraze, tak pro
lidi ve vyšším věku. Jejich pomocí lze řešit zaplnění velkých
i malých mezer i ošetřit zcela bezzubou čelist. O konkrétním použití vždy rozhoduje lékař na základě celkového
zdravotního stavu pacienta.

Měl/a bych se bát bolesti?

Jak dlouho implantáty vydrží?

Určitě ne. Zavedení implantátu není nijak mimořádný
zákrok. Provádí se v podmínkách běžné zubní ordinace
v místním injekčním znecitlivění. Zavedení jednoho implantátu trvá asi čtvrt hodiny.

Do určité míry to bude záviset na Vás. Především je nutné
dbát na pravidelnou a důkladnou ústní hygienu a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Špatná ústní hygiena a zánětlivý proces parodontu může totiž způsobit až vyloučení
implantátu.

Pavel, ekonom

„Imp
lantáty b
ych doporučil každému.“

lasak –
implantáty
světové úrovně
Implantáty od společnosti LASAK – systémy IMPLADENT®
a BioniQ® – dosahují perfektní funkčnosti, dlouhodobé životnosti a přinášejí vysoký estetický výsledek. V České republice jsou nejpoužívanějšími systémy zubních implantátů
a zároveň jsou rozšířeny ve více než dvaceti zemích světa.
Hydrofilní, bioaktivní povrch zubních implantátů, který vyvinula společnost LASAK, výrazně zkracuje dobu vhojení
implantátu a tím i celý proces ošetření. V některých případech je možné implantáty zatěžovat okamžitě po jejich
zavedení. Klinické studie uvádějí 98,8% úspěšnost vhojení implantátu, což řadí implantáty LASAK mezi světovou
špičku.
BIO povrch byl první hydrofilní bioaktivní povrch
titanových implantátů uvedený na evropský trh
a tento koncept povrchové úpravy byl následován
mnoha předními světovými výrobci. V  současné
době se tato povrchová úprava implantátu používá po celém světě.

„Kdybych věděl, jak mi implantáty usnadní
život, určitě bych se pro ně rozhodl mnohem dříve,“ říká pan Pavel. „Zhruba dva roky
jsem používal snímatelnou zubní náhradu, jejíž
funkčnost nebyla zrovna ideální, o ztrátě citu ani
nemluvím. Občas jsem zapomínal, že nemohu
překousnout ani tabulku čokolády, takže jsem
kvůli různým ‚opravám‘ byl u svého lékaře častým
hostem. Právě pohodlí a funkčnost byly pro mne
těmi hlavními kritérii při rozhodování. Nechal
jsem si zhotovit pevnou náhradu celé horní
čelisti a jsem naprosto spokojený. Implantáty bych určitě doporučil každému.“

Pokud přemýšlíte o zubních implantátech, je třeba se vždy
poradit se zubním lékařem. Lidé s některými chronickými
chorobami mohou přijímat implantáty hůře, ale obecně
nelze říci, že implantáty nejsou pro někoho vhodné. Je
nezbytné posuzovat každý případ individuálně.
Mnoho lidí také trpí tzv. parodontózou, kde je klíčovým
problémem úbytek kostní tkáně. Společnost LASAK vyvinula materiál pro regeneraci kostní tkáně, který slouží jako podnět i podklad pro tvorbu nové kostní tkáně.
U  takto léčených pacientů lze později také přistoupit
k implantaci.

Nejpoužívanější
implantáty v ČR
Za inovativní bioaktivní povrch zubních
implantátů získala společnost LASAK prestižní vědecké ocenění Česká hlava 2010
v kategorii Industrie – za nejlepší technologickou a výrobkovou inovaci v ČR. Tento
BIO povrch je používaný pro implantáty
BioniQ® i IMPLADENT®.

Výhody IMPLANTÁTŮ
LASAK
Krátká doba vhojení
Rychlé a bezbolestné zavedení
	Estetické individuální řešení
Stabilita a pevnost nových zubů
Dlouhá životnost

Informujte se u svého zubního lékaře
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