
Знімні протези здавна використовуються для відновлення 
повної втрати зубів. Разом з тим, їхній вжиток супрово-
джується таким дискомфортом, як часткова втрата смаку, 
труднощі жування, болісні відчуття в місцях притискування.

При тривалому користуванні знімними зубними протеза-
ми названі характеристики можуть погіршуватися через 
зменшення об’єму щелепної кістки. 

Зубні імплантати здатні повністю стабілізувати знім-
ний зубний протез на щелепі, посиливши його жувальну 
властивість та повернувши впевненість пацієнта в собі.

Стабілізований зубними імплантатами знімний зубний 
протез повертає задоволення від їжі, покращує пере-
травлювання та здоров’я, вдосконалює артикуляцію 
мови… Одним словом, ви можете насолоджуватися жит-
тям з широкою посмішкою. 

Ваш лікар користується імплантатами Global D    
виготовленими у Франції

ZI de Sacuny - BP 82 avenue Marcel Mérieux 118, Brignais 69530, France
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Зубні імплантати 

рішення для кожного

8 вагомих аргументів, 
щоб вибрати імплантат

   Зубний імплантат повністю 
біосумісний

   Незначний чи зовсім відсутній 
післяопераційний біль

   Відчуття, схожі до природних зубів

   Альтернатива, що зберігає 
залишкову кістку

   Лікування без пошкодження 
здорових зубів

  Довготривалий* результат

   Естетичне рішення

   Задоволення їсти, усміхатися… 
і просто жити

Проконсультуйтеся у Вашого стоматолога-хірурга 
і отримайте рекомендації відповідно до Вашої ситуації. 
(*) Для довготривалої служби імплантата потрібно відвідувати вашого стоматолога 
1-2 рази на рік та виконувати рекомендації.

Ваша посмішка —
наше натхнення

Рішення є

Стабілізація знімного протеза



Травма або хвороба зуба інколи призводить до повно-
го руйнування і втрати його кореня. Сучасні технології 
стоматологічного лікування дозволяють повернути втра-
чений зуб з повним відтворенням функції та естетики.

Встановлений в щелепі відразу після видалення ко-
реня зубний імплантат є терапевтично надійним та 
ефективним рішенням. Цей новий штучний зубний корінь 
за відносно короткий час інтегрується в щелепі і сприй-
мається як природній зуб.

На відміну від традиційних мостоподібних зубних проте-
зів імплантат є більш щадним вибором, оскільки дозволяє 
уникнути пошкодження сусідніх здорових зубів і зберегти 
об’єм щелепної кістки, який зазвичай зменшується після 
втрати зуба.

Бокові жувальні зуби переважно втрачаються першими. 
Через те, що втрата цих зубів малопомітна і естетичний 
дефект є меншим, люди нерідко пристосовуються до від-
сутності кількох зубів.

Однак, слід знати і мати на увазі, що зубний ряд функ-
ціонує як одне ціле. За тривалої відсутності одного чи 
кількох зубів відбувається деформація зубного прикусу, 
перевантаження і пошкодження зубів, оголення їх ко-
ренів, втрата підтримуючої зуб кістки. Перевантаження 
збережених зубів викликає фізіологічний дискомфорт, а в 
більш тривалому прогнозі — додаткову втрату інших зубів.

Зубні реставрації на імплантатах тривало відновлюють 
цілісність зубного ряду, рівновагу прикусу і сприяють 
збереженню здоров’я Ваших зубів і щелепних тканин.

Хвороби пародонту (ясен) піддаються ефективному 
лікуванню і збереженню зубів при своєчасному і ре-
гулярному звертанню за стоматологічною допомогою. 
Проте, в окремих ускладнених випадках такі хвороби 
супроводжується повною втратою зубів.

Імплантати можуть подарувати щелепам новий зуб-
ний ряд та жувальні відчуття наближені до природніх, 
а Вашій усмішці — другу молодість та гармонію естетики 
обличчя.

Втрата кісткової тканини, що супроводжує хвороби ясен, 
при імплантації успішно відновлюється різноманітними 
хірургічними техніками добре розробленими та освоє-
ними в наш час. Зубні імплантати ефективно вирішують 
проблему повної втрати зубів, повертаючи Вам впевне-
ність в собі та радість життя.

Заміна одного втраченого зуба

Рішення є
Заміна кількох втрачених зубів Заміна всіх втрачених зубів


