Co to jest implant zębowy ?
Implant zębowy jest to "sztuczny korzeń" umieszczony w kości szczęki, który ma na celu
stworzyć trwałe i mocne zakotwiczenie dla sztucznej korony zęba. Może też stanowić punkt
zaczepienia dla mostów i protez. Implanty wykonane są z tytanu, wyglądem przypominają
śrubkę. Kształtem różnią się w zależności od systemu implantologicznego, producenta.

Implanty stanowią najlepsze rozwiązanie w przypadku utraty zęba. Mówiąc "utrata zęba"
należy rozumieć utratę całego zęba tzn. korony (części widocznej) oraz korzenia (części
ukrytej w dziąśle). W przypadku utraty samej korony zęba, można zastosować koronę
sztuczną, umocowując ją na tzw. wkładzie korzeniowym (jest to możliwe jeśli stan korzenia
na to pozwala). Nie jest jednak implant, choć wiele osób myli wkład korzeniowy z
implantem. Nawet pojedynczy brak zęba najlepiej jest uzupełnić za pomocą implantu. Koszty
są w tym przypadku podobne - trzypunktowy most kosztuje ok. 2100-2400 zł, natomiast
implant wraz z koroną można zrobić już od 2400zł (koszt może być wyższy jeśli konieczne
jest uzupełnienie kości). Ponadto wszczepienie implantu pozytywnie wpływa na
rekonstrukcje struktur kostnych. Trzeba pamiętać, ze brak nawet jednego zęba prowadzi na
dłuższa metę do ubytków dziąsła i kości. Na implantach można także osadzać mosty, protezy,
etc. Jedyną wadą implantów jest długi czas trwania całego procesu. Po założeniu implantu
konieczne jest odczekanie 3-6 miesięcy aż implant zrośnie się z kością. Dopiero potem można
wykonać na nim sztuczną porcelanową koronę. Cierpliwość jednak opłaci się, bo wstawiony
w ten sposób sztuczny ząb będzie jak naturalny i pozwoli uniknąć konieczności szlifowania
zdrowych zębów by osadzić na nich most, uniknąć dyskomfortu jaki prawie zawsze
towarzyszy noszeniu sztucznych protez.
Tańszym rozwiązaniem są protezy całkowite umocowane na dwóch implantach. Rozwiązanie
takie proponuje m.in. system IBS, przy czym w przeciwieństwie do innych systemów, proteza
jest tu zamocowana w sposób elastyczny, co zapobiega wyłamywaniu zatrzasków i daje
równomierne obciążenie śluzówki.
Jak wygląda cała procedura wszczepiania implantu ?
Najpierw należy się umówić na konsultację wstępną, na którą należy zgłosić się wraz z
aktualnym zdjęciem pantomograficznym lub tomografią stożkową. Zabieg wszczepienia
implantu wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. W czasie jednego zabiegu możliwe
jest wstawienie nawet większej ilości implantów. Po 2 tygodniach pacjent umawiany jest na
wizytę kontrolną i zdjęcie szwów. Po 3-6 miesiącach implanty są odsłaniane i przykręcane są
do nich śruby gojące, a po tygodniu pobierane wyciski i zamawiane korony w zakładzie
protetycznym Za 1-2 tygodni pacjent przyjeżdża na założenie koron (stałe lub tymczasowe, w
zależności od potrzeb).
Czy można wstawić implant bezpośrednio po usunięciu zęba? Jeśli nie ma stanu
zapalnego, wówczas można usunąć ząb i od razu wstawić na jego miejsce implant. U pewnej
ilości osób konieczne jest uzupełnienie kości przy użyciu materiałów kościotwórczych, co
zwiększa koszty zabiegu. Dotyczy to najczęściej osób, które od wielu lat maja braki w
uzębieniu, ale nie tylko.

