Are missing teeth
causing you to
Dantų implantai –
missatstatymo
out? būdas
dantų

Daugeliui žmonių dėl
prarastų dantų ir laisvų dantų protezų tenka
likti nuošalėje ir stebėti praeinantį gyvenimą. Tačiau
šiandien, pasitelkus šiuolaikinius gydymo planus, galima
atstatyti viską – nuo trūkstamo vienintelio danties iki visos dantų
arkos. Kreipkitės į savo odontologą ar odontologijos specialistą dėl Jums
tinkamų įvairių dantų implantų taikymo galimybių. Nepraleiskite dar vienos
dienos, o ženkite šį svarbų žingsnį, kuris grąžins Jums pasitikėjimą ir šypseną!

Ar dėl prarastų dantų
Jūsų gyvenimas yra
nevisavertis?

Sustabdykite ankstyvą senėjimą,
galintį sukelti kaulų nykimą
Vieno ar daugiau dantų netekimas yra įvykių grandinės,
galinčios turėti liūdnų fizinių ir kosmetinių pasekmių,
pradžia. Pats akivaizdžiausias rezultatas yra plyšys Jūsų
šypsenoje. Mažiau pastebimas yra kramtymo funkcijos
praradimas ir negalėjimas valgyti visaverčio maisto. Nors
šios problemos yra labai rimtos, giliau slypi gerokai
didesnė problema – kaulo sunykimas.
Kad Jūsų žandikaulis būtų stimuliuojamas ir išliktų stiprus,
reikia, kad dantys atliktų kramtymo funkciją. Priešingu
atveju jis pradeda nykti (atrofuojasi), panašiai kaip po
gipsiniu tvarsčiu sunyksta raumenys. Jūsų veidas, praradęs
dantų ir kaulų atramą, palaipsniui anksčiau laiko pradės
senti. Gera naujiena, kad dantų atstatymas, naudojant
dantų implantus, padeda išvengti kaulo sunykimo.

Veidas, esant
sveikiems dantims ir
kaulams

Veidas praradus
dantis

Veidas praradus
dantis ir sunykus
kaulams

Dantų atstatymo galimybės
Tradicinės prarastų dantų atstatymo gydymo galimybės
– karūnėlės su tiltu bei visa ar dalinė dantų plokštelė

Negydytas prarastas dantis

– trumpam laikui išsprendžia prarasto danties kosmetinę
problemą,

tačiau

nesustabdo

kaulo

sunykimo.

Taip

pat dantų karūnėlėms su tiltu reikia dviejų ar daugiau
sveikų dantų, kaip atramų (polių) tiltui, tačiau taip gerokai
padidėja

rizika

sveikuose

dantyse

atsirasti

ertmėms

ir endodontiniams sutrikimams. Jei sugenda pirminis
atraminis dantis, sveikesnis dantis turi būti aukojamas
atraminio danties funkcijoms atlikti, o Jūsų kaulas, esantis
po tiltu, toliau nyksta. Tačiau naudojant implantus,
• Nepatraukli išvaizda
• Kramtymo funkcijos praradimas
• Pagreitintas kaulo irimas

sveiki dantys lieka nepaliesti.
Dantų implantai, panašiai kaip natūralūs dantys, dalį
kramtymo jėgos krūvio perduoda žandikauliui, o tai
stabdo

kaulo

lyderiaujančių

sunykimą.

Dėl

odontologijos

šios

priežasties

organizacijų

daug

pripažįsta

dantų implantus kaip standartinį dantų atstatymo būdą.

Tradicinė karūnėlė ir tiltas

• Patraukli išvaizda
• Pažeidžia sveikus dantis
• Kaulas po tiltu sunyksta

Implantas su karūnėle

• Patraukli išvaizda
• Visavertė kramtymo funkcija
• Išvengiama kaulo sunykimo

Praradus natūralius dantis, dantų implantai yra vienintelis patvirtintas būdas išvengti kaulų sunykimo

Kam atliekamas implantavimas?

Trumpa dantų implantų istorija

Dantų implantai gali būti implantuojami daugeliui

Net senosios civilizacijos pripažino dantų atstatymo naudą.

suaugusiųjų, kurių sveikata gera arba vidutinė. Paprastai jie

Archeologai randa senovės žmonių kaukolių, kuriose

nėra implantuojami paaugliams, kol pastarieji nepasiekia

dantys buvo atstatyti naudojant medžiagas, pavyzdžiui,

visiškos fizinės brandos. Kai kurios nekontroliuojamos

lietą metalą ar apipjaustytas jūros kriaukles. Nežiūrint

medicininės būklės gali sumažinti gydymo, taikant

primityvių metodų ir medžiagų, kai kurie iš šių ankstyvųjų

implantus, efektyvumą, todėl prieš pradedant gydymą,

implantų iš tiesų įaugo į kaulą. Ši jungtis yra vadinama

su savo gydytoju būtinai aptarkite visą savo medicininę

osteointegracija ir yra būtina, kad implantacija būtų

istoriją.

sėkminga.

Visi pacientai skirtingi, todėl ir gydymo rezultatai gali

Titano dantų implantai plačiai naudojami nuo 1970 metų.

skirtis. Tik tinkamai parengtas klinicistas gali nustatyti, koks

Titano privalumai – jis lengvas, tvirtas bei organizmas jo

gydymo planas Jums tinka geriausiai. Kad įsitikintumėte,

neatmeta (biologinis suderinamumas). Tai yra plačiausiai

jog dantų atstatymas, naudojant implantus, yra teisingas

ortopedijoje sąnarių protezams ir dantų implantams

pasirinkimas, paprašykite savo gydytojo paaiškinti Jums

naudojamas metalas.

naudą ir riziką.

Dantų implantų, lyginant su visomis implantuojamomis chirurginėmis priemonėmis,
sėkmės rodiklis yra didžiausias

Šiuolaikiniai dantų implantai
Šiuolaikiniai dantų implantai yra preciziškos priemonės,
kurios būna kelių skirtingų formų, kad patenkintų Jūsų

Dantų anatomija ir implantas
Natūralus dantis

Dantų implantas

specifinius poreikius. Pats įprasčiausias tipas yra titaninis
varžtas, kuris įsriegiamas į žandikaulį ir suteikia reikalingą
atramą individualiai pagamintai danties karūnėlei. Kai
karūnėlė uždėta, Jūs negalėsite jos atskirti nuo natūralaus
danties.

Emalis
Dentinas

Individuali
karūnėlė

Šaknis
Atrama

Dantenos
Periodonto
raištis

Implantas

Kaulas

Vieno danties atstatymas

Implantas gali būti naudojamas atstatyti beveik

Implantai įvedami į kaulą giliau dantenų audinių.

bet kurį trūkstamą dantį, jei toje vietoje yra

Gijimo metu ant implanto laikinai gali būti

tam tinkamas kaulas. Jei ne, šiuolaikinėmis

uždedama atrama. Siekiant užpildyti esantį tarpą,

procedūromis

gali būti pasiūlyta laikina kosmetinė karūnėlė.

paprastai

galima

pakankamai

regeneruoti kaulą, kad būtų galima saugiai įvesti
implantą.

70% JAV gyventojų trūksta bent vieno danties

Žaizdai sugijus, prie implanto pritvirtinama atrama.

Paskutinis žingsnis – įprastos karūnėlės fiksavimas

Ji laikys įprastą pagamintą karūnėlę, kurią dantų

ant implanto atramos cementu. Dantis atstatomas,

laboratorija išlies ir priderins prie Jūsų turimų

neliečiant sveiko, šalia esančio danties, ir taip

dantų.

išvengiama kaulo sunykimo.

Kelių dantų atstatymas

Implantai taip pat gali būti naudojami keletui

Implantai įvedami į kaulą giliau dantenų audinių.

dantų atstatyti, išvengiant poreikio šlifuoti sveikus

Panašiai, kaip ir vieno danties atstatymo atveju,

gretimus dantis, kurie būtų reikalingi kaip atramos,

gijimo metu ant implantų gali būti uždedamos

gydant karūnėlėmis su tiltu.

laikinos atramos.

Maistas ir valgymas yra daugelio socialinių funkcijų dalis.

Žaizdai sugijus, prie implantų pritvirtinamos

Galų gale įprastas tiltas fiksuojamas ant implanto

atramos. Jos laikys įprastą tiltą, kurį laboratorijoje

atramų cementu. Dantys atstatomi, neliečiant

išlies ir priderins prie Jūsų turimų dantų.

sveikų, šalia esančių dantų, ir taip išvengiama
kaulo sunykimo.

Ant implantų besilaikantys protezai (nuimami)

Jei Jūs neturite visų apatinių dantų, apatinės

Implantai yra įvedami kiek giliau dantenų audinių

plokštelės atramai gali būti naudojami penki

ir paliekami tam tikrą laiką, kad įaugtų į kaulą.

implantai.

Gijimo metu ant implantų gali būti uždedamos

Jei Jūs neturite visų viršutinių dantų, viršutinės
plokštelės atramai gali būti naudojami šeši ar
daugiau implantų.

laikinos atramos. Jūsų turima plokštelė gali būti
modifikuojama taip, kad gijimo metu ji galėtų būti
naudojama, netrukdant implantams.

Moksliniai tyrimai rodo, kad ant implantų besilaikantys protezai pagerina pacientų komfortą

Jums bus pritaikyta įprasta sija, prisijungianti prie

Naujoje plokštelėje yra tvirtinimo sistema, kuria

implantų, ant kurios laikysis nauja plokštelė. Šiuo

ji prisegama ar užkabinama reikiamoje vietoje.

laikotarpiu Jūsų naudojama plokštelė gali būti

Jūsų nauji dantys, tvirtai atsirėmę į žandikaulį, jį

modifikuojama, kad ją galėtumėte naudoti.

stimuliuos ir stabdys kaulo nykimą. Jūs galėsite
lengvai išsiimti plokštelę ir ją išvalyti.

Ant implantų besilaikantys protezai (fiksuoti)

Jei Jūs neturite visų viršutinių ar apatinių dantų,

Implantai įvedami kiek giliau dantenų audinių

tiesiogiai prie implantų gali būti tvirtinamas

ir paliekami tam tikrą laiką, kad įaugtų į kaulą.

nuolatinis tiltas. Implantų skaičius kiekvienu atveju

Gijimo metu ant implantų gali būti uždedamos

nustatomas pagal specifinius poreikius.

laikinos atramos. Jūsų turima plokštelė gali būti
modifikuojama taip, kad gijimo metu ji galėtų būti
naudojama, netrukdant implantams.

Dantų implantai leidžia jums valgyti mėgstamą maistą

Jums bus pritaikytas įprastas tiltas, kuris įsukamas

Jūsų nauji dantys, tvirtai atsirėmę į žandikaulį,

tiesiai į implantus. Varžtų skylės po įsukimo

jį stimuliuos ir stabdys kaulo nykimą. Jūsų

uždengiamos.

odontologas galės, esant reikalui, išimti protezus,
juos išvalyti ir prižiūrėti.

Implantais stabilizuojama plokštelė

Jei Jūs neturite visų apatinių dantų, apatinei

Implantai įvedami kiek giliau dantenų audinių

plokštelei stabilizuoti gali būti naudojami nuo

ir paliekami tam tikrą laiką, kad įaugtų į kaulą.

dviejų iki keturių implantų.

Gijimo metu ant implantų gali būti uždedamos
laikinos atramos. Jūsų turima plokštelė gali būti
modifikuojama taip, kad gijimo metu ji galėtų būti
naudojama, netrukdant implantams.

Dantų implantai gali užtikrinti jūsų turimų laisvų protezų stabilumą

Žaizdai

sugijus,

pritvirtinamos

Plokštelė įspaudžiama į vietą, kurioje ją palaiko

atramos su apvaliu viršumi. Jūsų sena dantų

implantai ir paremia minkštieji audiniai. Jūs

plokštelė

paprasčiausiai kiekvieną vakarą išsiimate plokštelę

gali

prie
būti

implantų

modifikuojama,

prie

jos

pritvirtinant tvirtinimo detales, kurios užsimauna
ant apvalių viršutinių dalių, arba pagaminama
nauja plokštelė su tvirtinimo elementais.

ir ją išvalote.

Dažniausiai užduodami klausimai
K Ar implanto įdėjimas yra skausmingas?
A Ne, paprastai tai atliekama vietinėje nejautroje. Daugelis procedūrų gali būti atliekamos Jūsų odontologo
kabinete.
K Ar man skaudės po implanto įdėjimo?
A Jūsų jaučiamas diskomfortas turėtų būti minimalus. Odontologas gali skirti vaistų, pašalinančių bet kokį
skausmą, kurį Jūs galite jausti.
K Kiek trunka dantų implantų įdėjimo procedūra?
A Paprastai 30–60 minučių, priklausomai nuo implanto įdėjimo vietos ir jų skaičiaus.
K Ką aš galiu valgyti po implantų įdėjimo?
A Jūsų odontologas nurodys dietą kelioms dienoms po implantų įdėjimo, kurioje bus nurodyti kai kurie „minkšti“
maisto produktai.
K Kiek laiko užtruks įdėjimas, gijimas ir danties atstatymo procedūros?
A Visas procesas paprastai užtrunka nuo 3 iki 9 mėnesių, priklausomai nuo Jūsų gydymo plano.

K

Kaip man reikės prižiūrėti savo implantą?

A

Priežiūra namuose – tai valymas ir skalavimas. Ilgalaikei sveikatai ir sėkmei užtikrinti reikia reguliariai lankytis
pas odontologą.

K

Kiek ilgai tarnauja implantai?

A

Jei Jūsų organizmas priima implantą, jei implantas yra tinkamai prižiūrimas, jis turi tarnauti ilgą laiką. Daug
implantų tarnavo daugiau kaip 40 metų.

K

Kas atsitiks, jei mano organizmas atmes implantą?

A

Implantas išimamas, o žaizdai leidžiama sugyti. Paprastai žaizdai sugijus, galima pakartotinai įdėti kitą
implantą.

K

Ar dantų implantaciją apmoka draudimas?

A

Daugelis draudimo kompanijų dantų implantų, kaip ir daugelio pasirenkamų procedūrų, neapmoka. Tačiau
Jūsų odontologas gali pasiūlyti kitų mokėjimo galimybių.

Jūsų odontologas:

