
IMPLanty
stomatologiczne

W jaki sposób...

mogą zmienić Twoje życie?

Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie protetyczne.



Implant to kilkumilimetrowy element w kształcie stożka, który 
po osadzeniu w kości szczęki zastępuje utracony korzeń zęba. 
Implanty nie są jednak celem samym w sobie, stanowią filar dla 
zamocowania pracy protetycznej widocznej w jamie ustnej np. 
mostu, protezy lub korony, zwanej potocznie „sztucznym zębem”. 
Materiał, z którego jest on wykonany (tytan lub cyrkon), trakto-
wany jest przez organizm jak własna kość. Dzięki czemu zrasta 
się z nim równie trwale tak, jak zrastają się złamane części kości. 
 Implanty dentystyczne stosowane w Dentim Clinic, to jedyne 
rozwiązanie w stomatologii, które pozwala trwale odtworzyć 
prawidłowo funkcjonujące i doskonale wyglądające nowe zęby, 
a nie tylko zamaskować ich brak. ▪

Implant
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Brak pojedynczych zębów

  Część protetyczna

Po całkowitym zrośnięciu z kością, do implantu mocowany jest łącznik, 
którego zadaniem jest stabilne utrzymywanie nowej korony, mostu 
lub protezy całkowitej. Wykonanie odbudowy protetycznej polega na 
pobraniu wycisków wszystkich zębów po to, aby najlepiej odtworzyć 
warunki zgryzowe. Wyciski przekazywane są do laboratorium prote-
tycznego, w którym na ich podstawie technicy wykonują prace pro-
tetyczne. Kształt, głębia koloru i zdolność odbijania światła wiernie 
odzwierciedlają naturalny ząb, a dzięki temu, że implant jest stabilnie 
osadzony w kości, odbudowany ząb wygląda i funkcjonuje jak nowy. ▪

  Cześć chirurgiczna

Zabieg wszczepienia implantu w miejsce brakującego zęba trwa ok. 
15 minut i odbywa się w miejscowym znieczuleniu, dzięki czemu jest 
zupełnie bezbolesny, a pacjent może normalnie funkcjonować już na-
stępnego dnia. W czasie gojenia się miejsca pozabiegowego, nowa kość 
„obrasta” wokół osadzonego implantu, co bezpiecznie i skutecznie stabi-
lizuje implant w kości szczęki. Proces gojenia trwa od 6 do 12 tygodni. 
    

1

2

Zanim rozpoczniemy leczenie implantologiczne, bardzo ważne jest 
jego dokładne zaplanowanie. Stworzenie planu leczenia wymaga sta-
rannej analizy stanu jamy ustnej, wykonywanej na podstawie badania 
klinicznego i oceny Tomografii Komputerowej (trójwymiarowy rentgen 
wszystkich zębów i kości wokół nich). Właściwie leczenie implantolo-
giczne zwykle podzielone jest na dwa etapy: część chirurgiczną i część 
protetyczną. 
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Dlaczego uzupełnienie brakującego 
zęba jest takie ważne?

Wszystkie zęby osadzone są mocno w kościach szczęk. Różnego rodzaju 
choroby lub wypadki mogą doprowadzić do utraty zęba. W sytuacji, gdy 
utracony ząb nie zostanie natychmiast uzupełniony, to otaczająca go 
kość zacznie się zapadać i zanikać. Sąsiednie zęby, nie mając oparcia, 
stopniowo będą zmieniać swoje położenie w kierunku brakującego 
zęba. Przesunięcie się jednego zęba może doprowadzić do przesunięcia 
się kilku dalszych, co w efekcie spowoduje znaczne przemieszczenia 
w jamie ustnej. W zależności od wieku człowieka i lokalizacji braku-
jącego zęba, stopień utraty kości oraz sposób przemieszczania się 
będzie różny. Z powodu zmiany pozycji zębów u Pacjenta może dojść 
do rozwoju choroby przyzębia, ponieważ trudniej jest umyć poprawnie 
zęby i dziąsła oraz dotrzeć do wszystkich przestrzeni międzyzębowych. 
W przyszłości może to prowadzić do próchnicy, obniżenia się wyrostka 
zębodołowego i dalszej utraty zębów.  ▪              

Brak zęba prowadzący do ubytków w tkance kostnej:

Rozpad tkanki kostnej w miejscu brakującego 
zęba, pozostawiający widoczny efekt:

Brak nawet jednego 
zęba może prowadzić 
do zaniku kości żuchwy.
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Brak wszystkich zębów – 
Nowe zęby w 1 dzień!

Doskonały uśmiech w jeden dzień

Innowacyjna metoda odbudowy uzębienia All-on-4™, to koncepcja 
rehabilitacji, która w jeden dzień i bez konieczności przeszczepu ko-
ści umożliwia Pacjentom zmagającym się z problemem całkowitego 
bezzębia, odzyskać nowe, stałe zęby, wyglądające i funkcjonujące jak 
naturalne uzębienie. 
 Metoda All-on-4™ polega na precyzyjnym umieszczeniu w kości 
czterech implantów, wykonanych i zaprojektowanych tak, by można było 
je zastosować nawet w przypadku pacjentów ze znacznym zanikiem 
kości lub całkowitym jej brakiem. 

Na wyjątkowość tej metody zdecydowany wpływ ma fakt, że już w dniu 
wykonania zabiegu na wszczepionych implantach mocuje się stały 
most z pełnym uzębieniem. 
 Zabieg All-on-4™ może być zastosowany do odbudowy pełnego 
uzębienia górnej lub dolnej szczęki.

Dlaczego wybrać leczenie metodą All-on-4™?

• Umożliwia wyeliminowanie problemu całkowitego bezzębia  
 szczęki i żuchwy dzięki zaledwie 4 implantom, osadzanym  
 w każdej ze szczęk,

• Eliminuje konieczność przeszczepu kości,

• Umożliwia stosunkowo krótki proces leczenia 
 i bezbolesność zabiegu,

• Umocowanie odbudowanych zębów już w dniu 
 wykonania zabiegu;

• Pozwala na oszczędność czasu i mniejsze koszty w porównaniu  
 z metodami wymagającymi przeszczepu kości;

Dotychczasowe, tradycyjne rozwiązania protetyczne takie jak rucho-
ma proteza całkowita, do niedawna były jedynym sposobem leczenia 
Pacjentów z całkowitym bezzębiem, jednak rewolucyjna metoda All-
-on-4™, której użycie przywraca pacjentowi nowe, przymocowane na 
stałe i co najważniejsze naturalnie wyglądające zęby, a to wszystko 
podczas jednej wizyty, wprowadza nowy standard w leczeniu, standard, 
który pokochali nasi Pacjenci!  ▪  
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Brak wszystkich zębów – 
Wersja ekonomiczna

Dotychczas bezzębie wymagało długiego procesu leczenia, co 
stanowiło wiele utrudnień w codziennym życiu Pacjenta, wstyd 
i niepewność to tylko niektóre z nich. Dzięki wprowadzonemu 
w Dentim Clinic systemowi leczenia zębów w 24 godziny, pacjenci 
mogą cieszyć się nowym uśmiechem już w dniu usunięcia zębów. 
System leczenia w 24 godziny pozwala na zastąpienie braków 
uzębienia uzupełnieniem protetycznym w jeden dzień, podczas 
pojedynczej wizyty u stomatologa. 
 Ze względu na to, że w czasie leczenia naszych Pacjentów sta-
wiamy mocny nacisk na komfort i bezbolesność przeprowadzanych 
zabiegów, każda procedura, również ta związana z odbudową 
bezzębia, może być wykonywana w znieczuleniu miejscowym, 
sedacji, a nawet w narkozie.
 Wykorzystywane w leczeniu bezzębia implanty wszczepiane są 
w miejscach, w których zostały usunięte chore zęby lub w miejscach, 
w których zębów brakowało. Następnie na szczycie implantów 
umieszczane są łączniki, na których osadzana jest stabilna prote-
za. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastową odbudowę braków 
zębowych w całej jamie ustnej. Dzięki implantom, stanowiącym 
podstawę dla protezy, jest ona stabilna i nie obluzowuje się. 
 W sytuacji, w której natychmiastowe osadzenie protezy na 
implantach nie jest możliwe, tego samego dnia przygotowu-
jemy uzupełnienie tymczasowe i mocujemy je w  jamie ust-
nej Pacjenta. W  Dentim Clinic nie pozwalamy, aby Pacjent 
opuścił gabinet stomatologiczny bez pełnego uzębienia. ▪  

Implanty są wszczepiane w miejscach,
w których zostały usunięte zęby:

Łączniki są umieszczone
na szczycie implantów:

Proteza zostaje umieszczona na podstawie stworzonej przez implanty:

str. 6Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na bezpłatne konsultacje!



Jakie są zalety implantów?

• Lepsza estetyka – implanty zachowują się 
i wyglądają jak naturalne zęby. Dzięki swojej 

konstrukcji są one na stałe połączone z kością.

• Trwałość – dzięki materiałom, z jakich 
wykonane są implanty (tytan lub cyrkon), 

przy odpowiedniej higienie mogą przetrwać 
przez całe życie. 

• Łatwiejsze jedzenie – Implanty funkcjonują 
tak, jak Twoje własne zęby, pozwalając 

na jedzenie ulubionych posiłków bez bólu.

• Lepsza wymowa – seplenienie i niewyraźna 
mowa to częste problemy osób posiadających 

luźne protezy. Implanty pozwalają na swobodną 
rozmowę bez obawy o ruchomą protezę. 

• Wygoda – w przeciwieństwie do ruchomych 
protez wymagających klejów (które utrzymują 
je na swoim miejscu) implanty eliminują tego 

rodzaju kłopotliwe zabiegi.

• Lepszy stan zdrowia jamy ustnej – wszczepia-
nie implantów nie wymaga ingerencji w inne, 

sąsiadujące zęby, pozostawiając je nienaruszone. 
Pojedyncze implanty umożliwiają też łatwiejszy 
dostęp do przestrzeni międzyzębowych, co po-

zwala utrzymać lepszą higienę jamy ustnej.
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Leczenie implantologiczne
„przed” i „po”
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Certyfikaty 

Lekarze pracujący w Dentim Clinic to wysokiej klasy specjaliści. Stale  
doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w szko-
leniach, kursach i konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. ▪
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1. Jakie są korzyści implantów stomatologicznych?
Zdrowie jamy ustnej ma największy wpływ na ogólny stan zdrowia 
funkcjonującego człowieka. Zastąpienie braków zębowych implantami 
i ich koronami pozwala funkcjonować tak, jakby braków w uzębieniu 
nigdy nie było. Po zakończonym leczeniu implantologicznym znikają 
też problemy z gryzieniem, żuciem i mówieniem.
Implant i jego korona umożliwiają zminimalizowanie ilości utraconej 
kości, która zanika w wyniku występowania braków zębowych. Za-
chowanie kości może zapobiec utracie zdrowych zębów oraz pozwoli 
zachować naturalne rysy twarzy. 

2. Jakie są przeciwwskazania do założenia implantu?
Obecnie nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia implantów. Są 
jednak ograniczenia – stany, które wymagają od pacjenta określonych 
działań, jak np. ograniczenie palenia, ponieważ u osób palących wzrasta 
ryzyko odrzucenia wszczepu. W przypadku chorób takich jak: cukrzyca, 
choroby układu krążenia, choroby stawów, niezbędna może być kon-
sultacja i współpraca z prowadzącym leczenie specjalistą. 

3. Ile średnio trwa wszczepienie jednego implantu?
Założenie jednego implantu trwa średnio 15 minut i zwykle odbywa 
się przy miejscowym znieczuleniu. Już następnego dnia Pacjent może 
normalnie funkcjonować. Pojawiający się ból uśmierza się najczęściej 
przy pomocy tradycyjnych środków przeciwbólowych.

Najczęściej zadawane pytania:

4. Czy wszczepienie implantu boli?
Ze względu na to, że wszczepienie implantu odbywa się przy znieczu-
leniu miejscowym, zabieg ten porównywalny jest do usunięcia zęba 
jednokorzeniowego. Po jego zakończeniu stomatolog najczęściej zaleca 
terapię antybiotykową, która ma zapobiec infekcji. Przez 2-3 dni dzią-
sło może być opuchnięte i zasinione, a jego ból porównywalny jest do 
bólu powstałego podczas uderzenia. Dla uśmierzenia bólu zaleca się 
stosowanie tradycyjnych leków przeciwbólowych. 

5. Czy implantami można zastąpić każde braki zębowe?
Jedynym ograniczeniem miejscowym jest stan kości wyrostków zę-
bodołowych żuchwy i szczęki, czyli miejsc, w których umieszcza się 
implanty. To, czy przeprowadzimy zabieg, w dużej mierze zależy od 
kondycji, w jakiej znajdują się kość szczęki oraz kość żuchwy. Konieczne 
w tym przypadku jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki, aby ustalić 
stan i jakość kości. W przypadku niedoboru tkanki kostnej najpierw wy-
konuje się zabieg jej odbudowy, a nastepnie zabieg implantologiczny. 

6. Odsetek niepowodzeń
Leczenie implantologiczne to bardzo dobrze udokumentowana 
i wszechstronnie przebadana metoda uzupełnienia brakującego zęba. 
Jej skuteczność określa się w co najmniej 96% przypadków.  ▪  
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O Dentim Clinic

Dentim Clinic działa również intensywnie na polu edukowania pacjentów, 
organizując od 2008 roku liczne akcje edukacyjne oraz profilaktyczne, 
takie jak m.in. „Stop dentofobii” czy „Stop rakowi jamy ustnej”. W 2010 roku 
nasza Klinika została uhonorowany tytułem Platinum Prefered Biomet3i.
 W naszej pracy kierujemy się następującą zasadą: każdego pacjenta 
traktujemy tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ponieważ sami 
oczekiwalibyśmy najlepszej jakości i wzorowej obsługi, taką też świad-
czymy w Dentim Clinic. ▪

Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic to nowoczesna klinika 
stomatologiczna, powstała z myślą o najbardziej wymagających Pacjen-
tach, którzy cenią sobie nie tylko wysoki komfort leczenia, ale również 
doskonałą jakość świadczonych usług.
 Dzięki temu, że Denim Clinic to połączenie wybitnych specjalistów 
z doskonale zorganizowanym zapleczem technicznym (m.in. nowoczesna 
pracowania diagnostyczna, własne laboratorium protetyczne i własne 
centrum frezowania), jakość wszystkich  wykonywanych prac utrzymywa-
na jest na najwyższym poziomie, a czas leczenia skracany do minimum. 
Wykorzystywane w Dentim Clinic technologie medyczne zapewniają 
naszym Pacjentom zdrowy i piękny uśmiech, którym mogą cieszyć się 
przez długie lata.
 Dentim Clinic – sześć gabinetów stomatologicznych i specjalistyczna 
pracowania RTG, urządzone w nowoczesnym stylu, łamiącym stereoty-
powy wizerunek dentystycznego wnętrza, to obecnie jedna z najbardziej 
innowacyjnych klinik stomatologicznych na Śląsku. Niepowtarzalną 
atmosferę kliniki doceniono w konkursie TOP Design 2012, przyznając 
jej tytuł „Najlepszej Kliniki w Polsce”.
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Dlaczego implanty
w Dentim Clinic?

• Bezpłatne konsultacje – podczas konsultacji nie tylko dowiesz się
 wszystkiego o leczeniu implantologicznym, ale otrzymasz też 
 porady dotyczące indywidualnego planu leczenia!
• Najlepsi specjaliści – implantologią  zajmuje się zespół 
 specjalistów, doświadczonych w natychmiastowym obciążaniu 
 implantów. Nasi specjaliści kompleksowo zajmą się leczeniem 
 i udzielą Ci niezbędnych wskazówek dotyczących przygotowania   
 do samego zabiegu oraz dbania o implanty. 
• Komfort i bezbolesność zabiegów – każdy pacjent w zależności 
 od swoich preferencji może wybrać najlepszy dla siebie
  sposób znieczulenia. Począwszy od znieczulenia komputerowego,   
 zabiegu z użyciem gazu rozweselającego, a także zabiegu 
 w narkozie (na specjalne życzenie pacjenta).  

 • Kompleksowość usługi – dzięki temu, że w jednej lokalizacji 
 zorganizowaliśmy klinikę, laboratorium protetyczne i centrum 
 frezowania osiągamy najlepsze rezultaty estetyczne oraz 
 skracamy czas trwania wielu procedur.
• Zrównoważona polityka cenowa – wspólnie ustalany harmonogram 
 leczenia, zawierający jasno określone kwoty to gwarancja, że 
 żaden z naszych pacjentów nie zostanie zaskoczony ceną przepro- 
 wadzonego zabiegu. Jako dodatkowe udogodnienie dla naszych   
 Pacjentów, wprowadziliśmy możliwość kredytowania leczenia.
• Dożywotnia gwarancja – W Dentim Clinic leczenie 
 implantologiczne prowadzimy stosując najnowocześniejsze 
 światowe rozwiązania. Na usługę wszczepienia przez nas 
 implantów udzielamy dożywotniej gwarancji.

Osteointegracja – zrost żywej tkanki kostnej (kości)  
z tytanową powierzchnią implantu, tzw. wygojenie. 

I wszystko jasne!
W Dentim Clinic stawiamy na edukację naszych 
Pacjentów. Nie chcemy, żeby którekolwiek z używanych 
przez nas słów było dla Państwa niejasne!

Irygator – urządzenie do przepłukiwania jamy ustnej  
płynem, działające pod ciśnieniem. Jest niezwykle  
pomocne w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej.

Dentim Clinic 
Centrum Implantologii i Ortodoncji  
 
ul. Baildona 12/3, 40-115 Katowice
   
tel.:  +48 32 206 88 00, 
kom.:  +48 502 069 396     
email:  info@dentim.pl 

więcej na www.dentim.pl

Niniejszy materiał jest wytworem twórczej pracy człowieka (oeuvre de l’esprit), w myśl postanowień artykułów L 111-1 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej i z tego tytułu prawa Dentim Clinic sp. z o.o., jako autora oryginału, są chronione. Korzystanie z tych materiałów 
jest zastrzeżone wyłącznie dla użytku prywatnego. Wszelkie powielanie lub przedstawianie całości lub części strony w innym celu, na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej zgody Dentim Clinic sp. z o.o. jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi plagiat, który może 
powodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i prawnej plagiatora, wobec którego Dentim Clinic sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.


