Następstwa utraty zębów
- W wyniku utraty zębów następuje stopniowy zanik kości żuchwy. Utrata
tkanki kostnej jest ciągła i nieunikniona. W przypadku braku korzeni zębów,
które normalnie przenoszą siły żucia do komórek kostnych, kości szczęki
zanikają średnio 0,5 do 1 mm na rok.

- Stabilność protezy może się zmniejszyć nawet o 85%, gdy użytkownik protez
zębowych cierpi na zaawansowaną resorpcję kości, ponieważ utrata powierzchni
nośnej protez, tj. powierzchnia dziąseł, maleje z roku na rok. Może to słać się
dużym problemem.
- Wystąpić mogą migreny, bóle głowy, szyi i szumy uszne, spowodowane
niestabilnością szczęk
- Zaburzenia żołądkowo-jelitowe z powodu złego trawienia spowodowanego
niedostatecznie rozdrobnionym pokarmem .
- Zmiany estetyczne w wyglądzie twarzy, pojawienie się bruzd i zmarszczek.

Jak można zapobiec resorpcji kości ?
Najbardziej bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem, które może zapobiec
resorpcji kości, jest natychmiastowe zastąpienie brakujących zębów implantami.
Oczywiście, możemy zastąpić zęby mostami lub protezami, ale nie zapobiegają
one resorpcji kości. W tym przypadku, jedynie implant może zastępuje korzeń

zęba i pomaga utrzymać kość w dobrej formie, zachować naturalną anatomię
zęba, zapobiega przesunięciom zębów.
Wstawianie implantów bezpośrednio zależy od ilości i jakości kości.
Jeśli od momentu utraty zębów minęło dużo czasu i nastąpiły zaniki kości
wyrostka zębodołowego, konieczne może okazać się zastosowanie materiału
kościotwórczego, który pomoże odtworzyć kość. Zabieg uzupełnienia kości
wykonuje się jednocześnie z wstawianiem implantu lub, jeśli ubytek kości jest
zbyt duży, 3-4 miesiące przed planowana implantacją.
Jeśli jednak minęło dużo czasu od utraty zębów, to zanik kości może być tak
duży, że wstawianie implantów może okazać się niemożliwe, a jedynym
rozwiązaniem pozostają protezy - niewygodne i krępujące.
Zalety implantów stomatologicznych
- Lepszy wygląd ogólny twarzy, ponieważ implanty wyglądają jak prawdziwe
zęby. Ponadto, ponieważ są one połączone z kością, implanty są osadzone na
stałe.
- Nie utrudniają mowy, gdyż w przeciwieństwie do protez, które mogą poruszać
się podczas mówienia, implanty pozwalają rozmawiać bez obaw o ich
niestabilność.
- Lepszy komfort, ponieważ implanty są częścią jamy ustnej jak prawdziwe
zęby.
- Łatwiejsze spożywanie pokarmu, w przeciwieństwie do protez, które mogą być
niestabilne.
Ponadto implanty nie wymagają żadnej obróbki zębów sąsiednich jak to ma
miejsce w przypadku mostu.
Implanty wymagają takiej samej pielęgnacji jak prawdziwe zęby, to znaczy
dokładnego czyszczenia i regularnych wizyt u dentysty. Wówczas będą służyć
przez wiele lat.

