
korony
protetyczne

W jaki sposób...

mogą zmienić Twoje życie?

Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie protetyczne.
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Protetyka to dział stomatologii dedykowany rekonstrukcji 
pierwotnego stanu uzębienia, niezależnie od przyczyn utraty 
zębów czy ich uszkodzenia. W celu  odtworzenia wykorzystuje 
się uzupełnienia protetyczne, które zapewniają doskonałe 
efekty zarówno pod względem funkcji, jak i estetyki. ▪

Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy
uzupełnień protetycznych: 

protezy stałe – nie dające się usunąć z ust, zakładane 
są na zęby (lub na implanty) Pacjenta za pomocą 
specjalnie do tego przeznaczonego cementu. Należą 
do nich korony, mosty i wkłady koronowo-korzeniowe.

protezy ruchome – dające się wyjąć z ust. Należą 
do nich protezy szkieletowe – częściowe i całkowite 
protezy osiadające wykonane z akrylu.

Protetyka
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Protezy stałe: Korony protetyczne

Naturalny ząb zbudowany jest z korzenia oraz z korony. Korona to 
widoczna w ustach cześć zęba i to właśnie od niej zależy estetyka 
naszego uśmiechu. Jeżeli naturalny ząb ulega zniszczeniu w takim 
stopniu, że nie jest możliwe wykonanie standardowej odbudowy 
(wypełnienia), dobrym rozwiązaniem może być wykonanie korony 
protetycznej. 
 Korona to uzupełnienie protetyczne, które pozwala na odbudowę 
bardzo zniszczonych zębów, stanowiąc jednocześnie rozwiązanie 
w sytuacji, kiedy naturalnej korony zęba nie da się już odbudować 
przy pomocy materiału kompozytowego. 
 Korona protetyczna przypomina swego rodzaju czapkę nakładaną 
na ząb. Dzięki wytrzymałym materiałom, z których jest wykonywana, 
opasając ząb wzmacnia go i tym samym odtwarza jego naturalny, 
zdrowy wygląd.
 Korona zacementowana jest na stałe tzn. że nie można jej wyjąć 
z ust, a poza odtworzeniem uszkodzonego zęba może też poprawić 
jego kształt, wielkość i kolor. Korony stanowią też bardzo ważną 
część leczenia implantologicznego - implant odtwarza część korze-
niową zęba, a za funkcjonalność i estetykę odpowiadają właśnie 
korony protetyczne. ▪
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Schemat powstawania 
koron protetycznych

Aby wykonać koronę protetyczną trzeba ząb oszlifować, tzn. zmniejszyć 
go z każdej strony. Wykonuje się to w znieczuleniu miejscowym, dzię-
ki czemu zabieg jest całkowicie bezbolesny. Następnym etapem jest 
pobranie wycisków oszlifowanego zęba, niezbędnych do wykonania 
odbudowy protetycznej – korony. Tak pobrane wyciski przekazuje się 
do laboratorium protetycznego, w którym na ich podstawie technicy 
wykonują pracę protetyczną. Kształt, głębia koloru i zdolność odbi-
jania światła wiernie odzwierciedlają naturalny ząb. Gotowa praca 
jest przymierzana do naturalnego zęba, a następnie po odpowiednim 
dopasowaniu cementowana na stałe. ▪              

1. Oszlifowanie – przygotowanie zęba 
 do założenia korony

2. Pobranie wycisku pod koronę, 
 przesłanie pracy do laboratorium

3. Przymierzenie korony i dopasowanie 
 jej do naturalnego zęba

4. Zacementowanie korony na stałe

1 2 3 4
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Korony protetyczne mogą być wykonane z metalu, z porcelany 
na podbudowie metalowej lub mogą być pełnoceramiczne.

• Korony metalowe – to pierwsze i najstarsze formy odbudowy 
widocznej części zęba. Ze względu na materiał, z którego są wy-
konane, cechują się dużą trwałością i wytrzymałością, jednak we 
współczesnym leczeniu stosowane są bardzo rzadko ze względu 
na niewystarczającą estetykę. Z uwagi na wysoki standard uzu-
pełnień protetycznych wykorzystywanych w Dentim Clinic nie 
wykonujemy koron metalowych.

• Korony porcelanowe na podbudowie metalowej (ze stali lub 
złota), linia MomoQuality – w wyniku połączenia bardzo este-
tycznie wyglądającej porcelany i trwałego metalu, ten rodzaj 
koron jest bardzo popularny we współczesnej protetyce. Jako 
filar koron porcelanowych najczęściej wykorzystywane są stopy 
stali o specjalnym składzie, bezpieczne dla organizmu i cha-
rakteryzujące sie dużą wytrzymałością. U osób uczulonych na 
metale nieszlachetne alternatywą mogą być stopy złota, które 
wykorzystywane są również w celu uzyskania wyższej estetyki 
prac.

• Korony pełnoceramiczne, linia MomoEsthetic – cechują się 
najwyższą estetyką, a dzięki podbudowie z tlenku cyrkonu są 
wytrzymałe mechanicznie i niezwykle trwałe. ▪

Rodzaje koron protetycznych

korona 
metalowa

korona porcelanowa 
na podbudowie metalowej

korona
poełnoceramiczna
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Wskazania do wykonania 
koron protetycznych:

patologiczne starcie 
naturalnej korony zęba

uzupełnienie estetyczne 
po wszczepieniu implantu

uzupełnienie po leczeniu 
kanałowym (aby wzmocnić ząb) względy estetyczne

duże zniszczenia naturalnej 
korony zęba spowodowane 

próchnicą lub urazem
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Leczenie protetyczne
„przed” i „po”

Przed: 

Przed: 

Przed: Po:

Po:

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. Czy korony protetyczne są trwałe?
Odpowiednio wykonana korona protetyczna wystarcza na długo. Jej 
statystyczna trwałość wynosi od 15 do 20 lat. Jednak dla utrzymania 
tego dobrego wyniku konieczna jest prawidłowa higiena jamy ustnej 
i systematyczne wizyty kontrolne co 6 miesięcy. 

2. Czy korona jest bardziej trwała niż naturalny ząb?
Korona protetyczna tak samo jak naturalny ząb może podlegać proceso-
wi zużycia lub zniszczeniu podczas poważnych urazów mechanicznych. 
Zwykle dobrze wykonana korona wytrwa w jamie ustnej tak długo jak 
naturalny filar zęba, na którym jest osadzona.

3. Jak bardzo trzeba oszlifować naturalny ząb, aby założyć koronę?
W zależności od rodzaju korony preparacja zęba jest mniejsza lub 
większa. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do 40% objętości 
korony. Zbyt małe oszlifowanie korony może czasami znacznie pogor-
szyć uzyskane efekty i obniżyć trwałość wykonania, a czasami wręcz 
uniemożliwić poprawne wykonanie korony.

4. Jakie są przeciwwskazania do założenia korony protetycznej?
Najczęstszymi przeciwwskazaniami do założenia koron są: niewyle-
czone zęby, choroby przyzębia, krótka korona naturalnego zęba (wtedy 
potrzebna jest odbudowa zębów włóknem szklanym lub ortodontyczne 
wysunięcie). Ponadto koron nie można założyć, jeśli występuje mała 
wysokość zwarcia, którą trzeba najpierw odbudować. 

Najczęściej zadawane pytania:

5. Jak należy dbać o korony?
O korony protetyczne należy dbać dokładnie tak samo, jak o naturalne 
zęby. Ważnym elementem pozwalającym utrzymać korony w odpowied-
nim stanie jest odbywanie regularnych wizyt kontrolnych. Po każdym 
zabiegu stomatologicznym Pacjent trafia do Działu Higieny Dentim 
Clinic, gdzie wykwalifikowane higienistki przeprowadzają dokładny 
instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej. 

5. Czy w czasie jedzenia elementy posiłku przedostają się pod korony?
Wielu Pacjentów ma obawy, że po zamontowaniu pracy protetycznej 
będą borykać się z problemem przedostającego się pod nie pożywienia. 
Te obawy są jednak zupełnie niepotrzebne. Aby przytwierdzić koronę 
na wszczepione implanty lub oszlifowane zęby, lekarz stosuje specja-
listyczny cement stomatologiczny – czyli inaczej mówiąc niezwykle 
silnie wiążący „klej”. Zadaniem tego specyficznego „kleju” jest nie tylko 
przytwierdzenie pracy protetycznej, ale również wypełnienie wszelkich 
mikroszczelin i tym samym zablokowanie możliwości przedostawania 
się do nich pożywienia.  ▪
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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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Gwarancje Opinie pacjentów

Dentim Clinic Centrum Implantologii i Ortodoncji działające na Śląsku 
już od wielu lat, przekazuje swoim pacjentom następujące gwarancje:

• dostępności i wyboru metod leczenia,

• wyrozumiałości, nie oceniania, dyskrecji, 

• przystępnej polityki cenowej, 

• dostepności rozwiązań finansowych,

• terminów wizyt (ranne, wieczorne oraz weekendy),

• najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynkach światowych,

• kompleksowych usług (pełna diagnostyka i laboratorium na miejscu),

• komfortowych i bezbolesnych zabiegów,

• wydłużonej gwarancji na realizowane leczenie:  

 5 lat na korony protetyczne.

Co jest najlepszą reklamą usług świadczonych w Dentim Clinic? To 
wszystko co mówią nasi pacjenci! Przekonaj się osobiście oglądając 
wideo opinie na naszym kanale You Tube. Zobacz jak dobry stomatolog 
zmienia życie swoich pacjentów!

Miałam to szczęście, że trafiłam do tej kliniki  
– Polecam tym, którzy boją się chodzić do dentysty.  
Agnieszka

Po raz pierwszy w życiu po wizycie u dentysty mam 
tak przyjemne skojarzenia.
Dariusz

Profesjonalizm, dokładność, kompetencja, życzliwy 
stosunek do pacjenta, miła atmosferza, fachowa 
opieka stomatologiczna. 
Gocha

https://www.youtube.com/playlist?list=UUpJRdLv_W_elEwyaX-kiEfA
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Dlaczego korony w Dentim Clinic?

• Bezpłatne konsultacje – podczas konsultacji nie tylko dowiesz  
 się wszystkiego o najlepszych rozwiązaniach protetycznych  
 stosowanych w Dentim Clinic, ale otrzymasz też porady 
 dotyczące indywidualnego planu leczenia!
• Najlepsi specjaliści – protetyką zajmuje się zespół wysoko 
 wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.  
 Lekarze kompleksowo zajmą się leczeniem Twoich zębów. 
• 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.

• Możliwość wyboru 2 linii koron protetycznych:
 - MomoQuality – dla pacjentów z ograniczonym budżetem, 
 oferujący doskonały stosunek jakości do ceny, wykonane 
 z porcelany na podbudowie z metalu.
 - MomoEsthetic – dla pacjentów o najwyższych oczekiwaniach, 
 bez ograniczeń finansowych, wykonane całkowicie z porcelany.
• Zrównoważona polityka cenowa – wspólnie ustalany 
 harmonogram leczenia, zawierający jasno określone kwoty to   
 gwarancja, że żaden z naszych pacjentów nie zostanie zaskoczony
 ceną przeprowadzonego zabiegu. Jako dodatkowe udogodnienie   
 dla naszych Pacjentów wprowadziliśmy także możliwość 
 kredytowania leczenia.
• Wydłużona gwarancja – w Dentim Clinic leczenie protetyczne   
 prowadzimy stosując najnowocześniejsze światowe 
 rozwiązania. Na usługę realizowanych przez nas koron 
 udzielamy 5-cio letniej gwarancji. 

Wkład koronowo-korzeniowy – sztyft wykonany najczę-
ściej z metalu, służący do wzmocnienia korzenia zęba 
przed odbudową koroną porcelanową, bądź mostem.

Zdjęcie RTG – tzw. zdjęcie rentgenowskie, niezbędne do 
przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki przed rozpo-
częciem jak i w trakcie leczenia protetycznego.

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

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.


