PASAULINIS DANTŲ IMPLANTŲ LYDERIS

OSSTEM DANTŲ IMPLANTAI GERIAUSIA, KAS GALI PAKEISTI TAVO
PRARASTUS NATŪRALIUS DANTIS

Kodėl žmogui reikalingi dantys?
Žmogaus dantys atlieka 4 labai svarbias
funkcijas: kramto maistą, padeda kalbėti,
šypsotis ir suteikia veidui formą. Tvarkingi
balti dantys yra ne tik dėl grožio, bet ir
žmogaus sveikatos atspindys bei būtinybė,
todėl mes dantis prižiūrime, gydome ir
saugome. Tačiau kartais dantų pagydyti
nebeįmanoma ir juos tenka šalinti.

Kas nutinka praradus dantį?
Netekus vieno ar kelių dantų:
• Pablogėja maisto kramtymo ir virškinimo
funkcija
• Išsikraipo dantys dantų lankuose
• Nyksta žandikaulio kaulas, kinta veido
forma
Todėl net ir vieno danties praradimas yra
svarbus faktorius paciento sveikatai.

Dantų atstatymo galimybės
Norint atstatyti prarastus dantis, galimi keli
gydymo variantai:
• Išimami dantų protezai (plokštelė)
• Tiltinis dantų protezas (dantų tiltas)
• Dantų implantacija
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Išimami dantų protezai
(plokštelės)

Tiltinis dantų protezas
(dantų tiltas)

Kai netenkama daugelio arba visų dantų,
jų atstatymui galima taikyti išimamus dantų
protezus. Tai labai senas būdas atkurti
kramtymo funkciją ir estetinį vaizdą.

Siekiant išsaugoti prarastus dantis ir užpildyti
atsiradusį tarpą, gydymui galima pritaikyti
dantų tiltą. Jis tvirtinamas ant nušlifuotų greta
esančių dantų. Taip išsaugomas estetinis
vaizdas ir kramtymo funkcija.

Išimamų dantų protezų (dantų
plokštelių) trūkumai:

Tiltinio dantų protezo (dantų tilto)
trūkumai

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Gali pradėti irti kaulas, trauktis dantenos,
atsiveria dantų šaknys

Trumpas tarnavimo laikas (3-5 metai)
Prastai atkuriama kramtymo funkcija
Ilgalaikė adaptacija
Gali erzinti, pažeisti burnos ertmę
Gali sukelti burnos infekciją
Reikalauja nuolatinės priežiūros
Pakinta artikuliacija, sunkiau kalbėti
Spartus kaulo tirpimas
Keičiasi veido forma

• Nušlifuojami atraminiai dantys, ant kurių
tvirtinamas tiltas
• Atraminiams dantims tenka didelė apkrova
• Trumpas tarnavimo laikas (5-10 metų)
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Šiuolaikiškas ir ilgaamžiškas
prarasto danties atstatymo
metodas – dantų implantacija

Dantų implantacija – tai vienintelis būdas
atkurti visą dantį – tiek šaknį, tiek vainiką
– ir kartu išsaugotI šalia esančius dantis,
jų nešlifuojant ir papildomai neapkraunant.
Implantacijos metodas pasaulyje taikomas
jau daugiau nei 50 metų, o kokybiškam
įsriegtam įmplantui taikoma viso gyvenimo
garantija.
Dantų implantas – titaninis danties šaknies
pakaitalas, panašus į mažą varžtelį. Siekiant
atkurti natūralią šaknį, implantas chirurginiu
būdu įsriegiamas į žandikaulį vietoje iškritusio
ar pašalinto danties šaknies. Jis pagamintas
iš ypač gryno titano lydinio, dėl to ilgai
tarnauja, žmogaus organizme puikiai prigyja
ir nesukelia nepageidaujamų reakcijų.
Ant prigijusio danties implanto tvirtinama
matoma danties dalis – danties
vainikėlis(danties protezas).

Kodėl dantų implantacija yra
tinkamiausias pasirinkimas
praradus dantį?
•
•
•
•
•
•

Žandikaulis apsaugomas nuo nykimo
Nešlifuojami greta esantys dantys
Neapkraunami greta esantys dantys
Atkuriama kramtymo funkcija
Puikus estetinis vaizdas
Patogus gyvenimas

Gydymas taikant implantaciją galimas
tuomet, kai nustoja augti žandikaulis, t.y.
maždaug nuo 18 metų.
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Kada vertėtų kreiptis į dantų
gydytoją dėl implantacijos?
• Netekote arba planuojate pašalinti vieną ar
kelis dantis
• Dėl dantų netekimo pradėjo kisti jūsų veido
bruožai
• Jaučiate diskomfortą šypsodamiesi, sunku
kramtyti maistą
• Esate nepatenkinti tuo, kaip atrodo jūsų
pažeistas dantis.

Kiek trunka dantų implantacija?
Įprastai dantų implantacija trunka 2,5 - 8 mėn

Implantacijos etapai
• Konsultacija, gydymo plano sudarymas
• Danties ar jo šaknies pašalinimas
• Minkštųjų audinių ir kaulo priauginimas (jei
reikia)
• Implanto įsriegimas
• Laikino danties uždėjimas
• Protezavimas

Implantacijos metodai
Gydytojui individualiai įvertinus situaciją, galimi
šie implantacijos metodai:
• Vienmomentė implantacija
• Ankstyvoji implantacija sugijus minkštiesiems
audiniams
• Ankstyvoji implantacija sugijus minkštiesiems
audiniams esant daliniam kaulo sugijimui
• Vėlyvoji implantacija
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Vienmomentė implantacija
Tai pažangus gydymo metodas, kai per vieną
vizitą pašalinamas dantis, jei reikia, atliekama
kaulo augmentacija, įsriegiamas implantas
ir pritvirtinamas laikinas danties vainikėlis
(protezas), kuris implanto prigijimo laikotarpiu
atrodys ir tarnaus tarsi Jūsų nuosavas dantis.
Deja, ne visada šis implantacijos metodas yra
įmanomas.
Vienmomentė implantacija netaikoma, kai,
pvz., dantis buvo pažeistas infekcijos, plona
skruostinė kaulinė sienelė ir kitos priežastys,
apie kurias informuos Jūsų situaciją įvertinęs
gydytojas.

Ankstyvoji implantacija sugijus
minkštiesiems audiniams
Šis implantacijos metodas taikomas praėjus 4
– 6 sav. po danties pašalinimo, kai implanto
įsriegimo vieta jau sugijusi.

Ankstyvoji implantacija sugijus
minkštiesiems audiniams ir kaului
Pastarasis implantacijos metodas taikomas
praėjus 12 - 16 sav. po danties pašalinimo.
Tuomet minkštieji audiniai jau visiškai sugiję, o
danties įsriegimo vieta užsipildžiusi kaulu.

Vėlyvoji implantacija
Vėlyvoji implantacija taikoma praėjus ne
mažiau kaip 6 mėn po danties rovimo, kai
visiškai sugyja minkštieji ir kauliniai audiniai. Šis
metodas taikomas, kai negalimi trys pirmieji
metodai (pvz., augantis pacientas, bendrosios
ligos ar kitos asmeninės priežastys).

Bedančio žandikaulio implantacija
Šis implantacijos metodas taikomas tada, kai
pacientui trūksta visų dantų. Tuomet įsriegiami
4-6 implantai, ant kurių suformuojamas
nuolatinis dantų protezas.

Svarbu pabrėžti, kad implantuojantis gydytojas yra puikus specialistas, išmanantis savo
darbą, gebantis įvertinti esamą situaciją ir tik jis gali parinkti Jums patį tinkamiausią
gydymo būdą.
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Protezavimas
Protezavimas – tai ne mažesnę reikšmę turintis gydymo etapas. Jis pradedamas
tik įsitikinus, kad įsriegtas implantas yra prigijęs.
Šiame etape pagaminama matoma danties dalis – danties vainikėlis (protezas),
kuris gali būti iš plastiko, metalo keramikos, bemetalės keramikos arba cirkonio
oksido keramikos.

TIKSLIAI ATKARTOJA
ANATOMINĘ
DANTIES FORMĄ.
NEPRIEKAIŠTINGAS
ESTETINIS VAIZDAS.

DIDELIS ATSPARUMAS
KRAMTYMO JĖGOMS
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OSSTEM – NR.1 dantų
implantas pasaulyje

GERIAUSIA, KAS GALI PAKEISTI
TAVO PRARASTUS NATŪRALIUS
DANTIS

Oficialu ir patvirtinta - OSSTEM dantų
implantas yra pripažintas populiariausiu
dantų implantu pasaulyje. Tai reiškia, kad
šį dantų implantą kaip prioritetą Nr.1
rinkosi viso pasaulio implantuojantys
gydytojai. Didžiausios pasaulyje medicinos
prietaisų rinkos tyrimų tiekėjo „Toronto
Millennium Research Group” duomenimis
tiek 2018, tiek 2019 m. buvo parduota
daugiau nei 286 milijonai vienetų OSSTEM
dantų implantų. O tai yra 20% daugiau nei
kitų gamintojų.
OSSTEM dantų implantai nuolat tobulinami.
Jiems taikomi griežčiausi gamybos
standartai ir patikros mechanizmai.
OSSTEM dantų implantų kokybė yra
pagrįsta nuolatiniais klinikiniais
tyrimais, moksliniais straipsniais,
kas garantuoja nepriekaištingą produkto
kokybę.
• Suderinamumas su OSSTEM – net
99,6% OSSTEM implantacijų sėkmingos
• Universalumas – sprendimas kiekvienai
situacijai
• Puikus estetinis sprendimas
• Ilgaamžiškumas – viso gyvenimo
garantija įsriegtam implantui*
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*Esant būtinybei pakeisti implantą, OSSTEM garantija taikoma
danties implantui. Gydymo išlaidų gamintojas nekompensuoja.

Kodėl geriausi gydytojai renkasi
OSSTEM implantus?
• OSSTEM dantų implanto kūnas – unikalus
ir yra sukurtas beveik idealiai atkartojant
natūralią danties šaknį.
• OSSTEM implanto įsriegimo protokolas
yra mažiau invazyvus – mažesnis stresas
organizmui, greitesnis gijimas, mažiau
diskomforto.

OSSTEM – NR.1 dantų
implantas pasaulyje

20%

286
232
201

• Tiek OSSTEM implantai, tiek protezinės
implanto dalys, ant kurių formuojamas naujas
dantis (vainikėlis), gaminami iš aukščiausios
klasės titano lydinių. Todėl ilgametėje
perspektyvoje jūsų dantys išliks tvirti
ir atlaikys jiems tenkančius kramtymo
krūvius.
• Dėl itin inovatyvaus implanto sriegio plačios
vienmomentės implantacijos galimybės
(danties pašalinimas ir implanto įsriegimas
vieno vizito metu).
• Dėl unikalios OSSTEM sukurtos metodikos
danties implanto įsriegimo procedūra
bus paprastesnė ir gerokai sutrumpės
implantavimo laikas.
• Platus implanto dydžių asortimentas,
todėl net ir sudėtingiausiais klinikiniais
atvejais, gydytojas ras tinkamiausią
sprendimą.
• Dirbant su OSSTEM sistema, taikomi vieni
pažangiausių metodų, leidžiančių Jums
individualiai sukurti nepriekaištingo vaizdo
danties vainikėlį (protezą).
• Viso gyvenimo garantija*.

*Esant būtinybei pakeisti implantą, OSSTEM garantija taikoma
danties implantui. Gydymo išlaidų gamintojas nekompensuoja.
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Pasaulinis OSSTEM tinklas
OSSTEM kompanija tiekia dantų implantus tokioms rinkos milžinėms kaip JAV, Japonija,
Europa, Azija, Australija, Rusija, o jų atstovybės yra net 86 pasaulio šalyse. Pacientams tai
garantuoja puikų servisą, net ir išvykus iš Lietuvos.

10

Būkite ramūs - OSSTEM implantus naudojantis gydytojas
yra savo srities profesionalas.
86 pasaulio šalių gydytojai naudoja dantų implantus OSSTEM. Kelti gydytojų

kompetenciją – yra viena svarbiausių kompanijos OSSTEM pasaulinių veiklos sričių,
todėl jie tam skiria milžiniškus resursus. OSSTEM kompanijos mokslo institutai įkurti
Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Rusijoje, Vokietijoje, P. Korėjoje bei
JAV. Lietuvos gydytojai kelia kvalifikaciją bei mokosi iš geriausių pasaulyje šios srities
mokslininkų ir specialistų, kurie gydytojus supažindina su naujausiais gydymo metodais
ir paruošia patiems įvairiausiems gydymo atvejams.
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Jūsų klinikos kontaktai

