
ZDROWIE

Podczas pierwszej wizyty stomatolog do-
konuje kontroli stanu uzębienia, przepro-
wadza szczegółowy wywiad, sprawdza 
przeciwwskazania i kartotekę medyczną. 
Konieczne jest wykonanie zdjęcia rentge-
nowskiego bądź tomografii. Na pierwszej 
wizycie ustalany jest cały proces leczenia. 

Drugim etapem jest zabieg chirurgiczny. 
Lekarz umieszcza implant, tj. tytanową 
śrubę zastępującą korzeń zęba w kości 
żuchwy bądź szczęki. Implant musi zin-
tegrować się z kością – ten biologiczny 
proces nazywamy osteointegracją i wy-
maga czasu – od 3 do 6 miesięcy. Jest 

niezbędny do skutecznego zespolenia 
tytanu z kością i dalszego powodzenia 
leczenia. Na ogół ten proces zachodzi 
bez przeszkód i jest wysoce skuteczny. 
Tydzień po zabiegu należy udać się jesz-
cze na wizytę kontrolną, aby zdjąć szwy. 
Po solidnym zakotwiczeniu śruby w kości, 

IMPLANTY 
STOMATOLOGICZNE  
– nowoczesne 
rozwiązania 
w stomatologii

Implanty to substytuty prawdziwych zębów – obecnie najlepsza i najskuteczniejsza 
metoda uzupełniania ubytków. Wyglądem i funkcją naśladują prawdziwe uzębienie 
i potrafią służyć do końca życia pacjenta. Śmiało można stwierdzić, że dzięki tej me-
todzie leczniczej, mamy szansę posiadać trzeci komplet zębów. Jest to jednocześnie 
najdroższa dostępna metoda i dość czasochłonna. Należy pamiętać, że nie wystar-
czy jedna wizyta w gabinecie dentystycznym, aby wyjść z nowym trzonowcem czy 
jedynką. Niezbędna jest operacja chirurgiczna pod znieczuleniem, przeprowadzona 
przez wykwalifikowanego stomatologa, której zadaniem jest umiejscowienie im-
plantu w kości. Cały proces składa się z kilku etapów.
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dobiera się koronę zęba. Jest ona dopa-
sowywana kolorystycznie i w kształcie 
brakującego zęba. Zespala się ją przez 
zastosowanie łącznika.

Implanty zębowe składają się z 3 ele-
mentów:

• tytanowej śruby, którą umieszcza się 
w kości,

• korony, będącej wierną kopią odsło-
niętej częścią zęba,

• łącznika, który stabilizuje i utrzymuje 
koronę ze śrubą.

Implanty mogą służyć nie tylko do za-
stąpienia pojedynczych zębów, ale także 
pełnią funkcję kotwicy dla całej protezy 
ruchomej czy mostków zębowych. Nie-
zwykłym atutem tej metody jest to, że 
po implantacji nie zanika kościec, a stałe 
zęby nie przesuwają się, dzięki czemu 
nie zmienia się zgryz. Migracja zębów 
jest niekorzystnym procesem występują-
cym po ekstrakcji zęba. Zwiększa ryzyko 
chorób przyzębia, powstawanie nowych 
ubytków oraz zakłóca procesy żucia i fo-
nacji (wydawania głosu). Zaleca się jak 
najszybsze uzupełnienie braków w uzę-
bieniu, aby przeciwdziałać stopniowo 
zmniejszającej się przestrzeni i grubości 
kości niezbędnej do rekonstrukcji zęba. 
Warto zaznaczyć, że tradycyjne mosty 
oparte na oszlifowanych sąsiadujących 
zębach, są metodą nieprzynoszącą wy-
miernych korzyści na lata. Nie przeciw-
działają zanikowi kości, a odsłonięte szyjki 
zębowe od strony szczeliny stanowią 
ryzyko nowych ubytków. Ponadto korony 
zdrowych zębów muszą być spiłowane 
(zniszczone), aby osadzić most.

RODZAJE IMPLANTÓW
Ze względu na umieszczenie wyróżniamy 
3 rodzaje implantów:

• implant śródkostny: najczęściej stoso-
wany, metoda polega na umiejscowie-
niu implantu w kości szczęki. Kość musi 

być zdrowa. W razie potrzeby istnieją 
także metody przeszczepu kości, bądź 
uzupełnienia ubytku kostnego specjal-
nym biomateriałem,

• implant podokostnowy: składa się 
ze specjalnej metalowej ramy, którą 
umieszcza się pod dziąsłem na kości 
szczęki. Stosowany jest u pacjentów, 
którzy nie posiadają wystarczającej 
ilości naturalnej kości, bądź nie mogą 
lub nie chcą poddać się zabiegowi jej 
odbudowy. Metoda ta stanowi alter-
natywę dla implantów śródkostnych,

• implant jarzmowy: to skomplikowana 
procedura wykonywana także przy 
braku wystarczającej ilości kości szczę-
ki. Implant umieszcza się w kości po-
liczkowej pacjenta.

Implanty możemy także rozróżnić ze 
względu na rodzaj użytych materiałów. 
Najpopularniejszy, śródkostny rodzaj 
implantu zbudowany jest z 3 elemen-
tów: śruby, łącznika i korony. Śruba jest 
najczęściej tytanowa, ale może być 
także wykonana z cyrkonu (ceramicz-
na). Podobnie zbudowany może być 
zresztą drugi element, jakim jest łącznik. 
Cyrkon stosuje się u pacjentów uczu-
lonych na tytan (0,5 % – 1 % populacji) 
lub u tych, którzy nie chcą mieć metalo-
wych wszczepów, jest to jednak droższe 
rozwiązanie. Co ciekawe zastosowanie 
tytanowego wszczepu nie warunku-
je zastosowania tytanowego łącznika. 
Istnieje możliwość doboru tytanowej 
śruby z cyrkonowym łącznikiem.

Najistotniejszym elementem dla pacjenta 
jest efekt wizualny. Dlatego ważne jest, 
by odpowiednio dobrać materiał korony. 
Do wyboru mamy szeroką gamę, którą 
możemy podzielić na 3 typy koron:

• metalowa (porcelana na metalu),

• pełnoceramiczna,

• cyrkonowa (porcelana na cyrkonie).

Porcelanowa korona na metalu naj-
częściej wykonana jest z tytanu, ale są 
dostępne również inne stopy metali, 
m. in. droższe złoto, bądź tańsze stopy 
chromowo-kobaltowe lub srebro i pal-
lad. Zewnętrzna, widoczna warstwa jest 
zbudowana z porcelanowego spieku. 
Wadą metalowego wypełnienia jest efekt 
przysinienia brzegu dziąsła, bądź odsło-
nięcie metalicznej szyjki, jeśli linia dziąsła 
się obniży. Z kolei zbudowana z czystej 
ceramiki korona, będzie idealnym roz-
wiązaniem do zastosowania w przednim 
odcinku żuchwy i szczęki. Mniej sprawdzi 
się jednak w zębach bocznych, ponieważ 
wykazuje mniejszą wytrzymałość. Posia-
da właściwość naturalnego przenikania 
światła, której brak notują metalowe 
korony. Bardzo dobrym rozwiązaniem 
jest cyrkonowa korona, która ma wyższą 
wytrzymałość niż ceramiczna. Ponadto 
nie uczula i nie przyciąga osadu, zmniej-
szając tym samym ryzyko chorób przy-
zębia i poprawiając warunki higieniczne. 
Podobnie jak naturalne zęby, wykazuje 
zbliżoną przezierność i odbicie światła.

WSKAZANIA DO ZASTOSO-
WANIA IMPLANTÓW 
Wskazań do zastosowania implantów 
jest wiele. Jest to metoda z wyboru 
w uzupełnianiu wszystkich rodzajów 
bezzębnych szczelin. Można uzupełnić 
pojedynczą szczelinę międzyzębową, ale 
także wstawić ząb tylny, który nie posiada 
za sobą naturalnego „sąsiada” i niemożli-
we jest osadzenie mostu na naturalnych 
zębach. Na implantach można wspierać 
protezy stałe, czy też protezy całkowi-
cie ruchome. Zachowują one znaczą-
co wyższą stabilność i pozwalają lepiej 
przeżuwać jedzenie i wyrażniej mówić. 
Implanty zębowe spełniają potrzeby 
estetyczne i funkcjonalne u najbardziej 
wymagających pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA
Niektóre jednostki chorobowe są prze-
ciwwskazaniem do podjęcia zabiegu 
chirurgicznego i zastosowania znieczu-
lenia. Lekarz stomatolog, pla-
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nując leczenie, dokona wnikliwej analizy 
naszego stanu zdrowia i zdecyduje, czy 
kwalifikujemy się do zabiegu.

Bezwzględnie przeciwwskazane jest 
podjęcie implantacji, gdy pacjent zma-
ga się z aktywną chorobą nowotworo-
wą, także podczas trwającej chemio-
terapii i radioterapii, zwłaszcza okolic 
głowy i szyi. Nie należy wykonywać 
implantacji u pacjentów z występu-
jącą chorobą kości, np. osteomalacja, 
zespół łamliwych kości. Występujące 
zaburzenia immunologiczne (białaczka) 
oraz leczenie lekami immunosupre-
syjnymi także wykluczają pacjentów 
z tego zabiegu. Dla osób z chorobami 
i niewydolnością serca, po przebytych 
zawałach i ciężkich chorobach psy-
chicznych zabieg jest zakazany.

Relatywne przeciwwskazania to także:

• stosowanie leków przeciwzakrzepo-
wych,

• zaburzenia krzepnięcia, małopłytko-
wość, skłonność do krwotoków,

• choroby reumatoidalne,
• ciąża,
• zaburzenia endokrynologiczne,
• cukrzyca,
• dławica piersiowa,
• choroba alkoholowa, 
• palenie tytoniu.

Lekarz indywidualnie ustali u tych pa-
cjentów, czy można dokonać zabiegu, np. 
dzięki modyfikacji przyjmowanych leków 
przeciwzakrzepowych czy ograniczając 
palenie papierosów. Implanty wykonuje 
się u dorosłych osób powyżej 18. roku ży-

cia, ponieważ do tego wieku kości szczęki 
rosną, a muszą być całkowicie wykształ-
cone do wykonaniu zabiegu. O ile stan 
zdrowia pacjenta pozwala na podjęcie 
leczenia implantologicznego, sędziwy 
wiek nie jest przeciwwskazaniem.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU
Przed przystąpieniem do zabiegu mu-
simy zadbać o stan jamy ustnej. Nale-
ży pamiętać o wyleczeniu wszystkich 
infekcji i chorób jamy ustnej, takich jak 
próchnica, wszelkich chorób tkanek 
miękkich (zapalenie dziąseł i choroby 
przyzębia) czy likwidacji kamienia na-
zębnego. Zgrzytanie zębami i zła higie-
na mogą również wpłynąć na oddalenie 
terminu zabiegu. Każdy ząb, którego nie 
można już wyleczyć powinien zostać 
usunięty.

ZDROWIE
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PRZEBIEG ZABIEGU
Zabieg rozpoczyna się od podania znie-
czulenia. Kolejnym krokiem jest odsło-
nięcie kości, poprzez dokonanie nacięcia 
tkanki miękkiej na grzbiecie kości i odgię-
cia jej płatków. Za pomocą specjalnego 
tytanowego wiertła stomatolog dokonuje 
precyzyjnego otworu, a schłodzonym 
strumieniem soli fizjologicznej zabezpie-
cza kość przed przegrzaniem. Mając przy-
gotowany otwór, lekarz wkręca kluczem 
o dokładnym momencie obrotowym 
śrubę stanowiącą implant. Pozostaje tyl-
ko wkręcenie łącznika leczniczego, wokół 

którego narasta błona śluzowa. Stomato-
log może umieścić uzupełnienie tymcza-
sowe na czas integracji implantu z kością. 

Powodzenie zabiegu zależy od tego, czy 
wszczep zrośnie się z kością. Po minimum 
3 miesiącach rozpoczyna się faza prote-
tyczna. Równie istotna jak sam zabieg, 
ponieważ to w tym momencie dentysta 
musi zadbać o przywrócenie funkcjonal-
nego zgryzu, zapewniając strukturalną 
integralność zębów. Ocenia się stopień 
osteointegracji wszczepu, a następnie 
wykręca się łącznik leczniczy i za pomocą 

transferów pobiera się wycisk. Posłuży on 
do wykonania finalnych koron, którymi 
możemy cieszyć się już po zaledwie kilku 
dniach.

ZALECENIA PO ZABIEGU
Przez 3 godziny od wykonania zabiegu 
należy przykładać zimny okład na twarz, 
aby uniknąć opuchnięcia. Oprócz tego 
należy pamiętać, aby nie jeść i nie pić 
przez co najmniej 4 godziny po zabiegu. 
Zaleca się unikanie gorących i bardzo 
zimnych posiłków oraz napojów. Nie 
wolno spożywać alkoholu oraz palić pa-
pierosów. Nie wolno korzystać z sauny 
i solarium. Musimy także unikać wysiłku 
fizycznego. Jeśli występuje ból, wskazane 
jest przyjęcie leków przeciwbólowych, 
które przepisze lekarz. Po zabiegu nale-
ży bardzo delikatnie szczotkować zęby, 
omijając okolice szwów. Aby przyspie-
szyć gojenie, można wspomóc się pre-
paratami do stosowania w jamie ustnej 
zawierającymi chlorhexydynę, bądź zio-
łowymi gotowymi płynami z wyciągami 
z tataraku, szałwii i rumianku. Po około 
7-10 dniach od zabiegu lekarz decyduje 
o ściągnięciu szwów.

Warto na koniec poruszyć także nie mniej 
istotną kwestię kosztów takiego zabiegu. 
Końcowy koszt zabiegu zależy od stanu 
uzębienia, stanu kośćca i od doboru pre-
ferowanych materiałów. Należy pamiętać, 
że jest to inwestycja na lata, o ile nie na 
całe życie, więc warto ją ponieść i tym 
samym zadbać o nasz zdrowy i piękny 
uśmiech.

Średnia cena pełnego wykonania zabie-
gu (konsultacja stomatologiczna z dia-
gnostyką, implant i korona) to minimum 
3600 zł. Do tego dojdą koszty za kon-
sultację implantologiczną i diagnostykę 
radiologiczną (tomografia komputerowa), 
natomiast śruba gojąca i łącznik prote-
tyczny są wliczone w cenę implantu.

MICHAŁ PIEGZA
Pracownik Apteki
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POWIKŁANIA
 
Jak każda operacja, również operacja implantologiczna niesie ryzyko 
powikłań. Z najnowszych statystyk wynika, że jest ono niewielkie (mniej 
niż 5%) i jeśli już pojawią się powikłania, to łatwo je wyleczyć. Najczęściej 
pacjenci zaraz po zabiegu skarżą się na ból zębów, gorączkę, krwawienie, 
obrzęk i zasinienie. Niekiedy powikłaniem może być też poluzowana 
bądź odkręcona śruba gojąca. Nie jest to problem, ponieważ wystarczy 
dokręcić śrubę przy kolejnej wizycie u stomatologa. W niewielkim stop-
niu (zaledwie 1-2% pacjentów) powikłaniem może być także odrzucenie 
implantu. W takim wypadku, lekarze decydują się na kolejny zabieg po 
kilku miesiącach od odrzucenia:

Do powikłań należą:
• krwawienie: występuje w wyniku uszkodzenia podczas zabiegu dużych 

naczyń krwionośnych. Lekarz w takim wypadku wykonuje ucisk, po-
daje leki zwężające naczynia lub może podwiązać tętnice. Nie należy 
obawiać się tego powikłania, ponieważ w większości takie krwawienia 
dają się kontrolować,

• zakażenie: ryzyko zakażenia podczas operacji w dzisiejszych czasach jest 
niewielkie. Aby uniknąć zakażenia po wykonaniu zabiegu, należy zadbać 
o odpowiednią higienę jamy ustnej. Dzięki temu rany goją się szybciej,

• uszkodzenie nerwów: znajdujący się wewnątrz żuchwy dolny nerw zę-
bodołowy to nerw, który najczęściej zostaje przypadkowo uszkodzony 
podczas zabiegu. Pacjenci mogą odczuwać ból, mrowienie i drętwienie 
zębów. Te objawy najczęściej ustępują samoistnie, jeśli uszkodzenie 
nerwu było niewielkie,

• problemy z zatokami: poprzez swoją lokalizację zatoki szczękowe są 
podatne na powikłania spowodowane źle dobranym leczeniem im-
plantologicznym. Niewłaściwie umieszczone implanty przyczyniają 
się w dużej mierze do zapalenia zatok,

• problemy z osteointegracją: do 6 miesięcy po zabiegu mogą pojawiać się 
problemy osteointegracji, które są spowodowane przez kilka czynników 
takich jak: niewłaściwa higiena jamy ustnej, palenie papierosów, infekcje 
jamy ustnej, nieprawidłowo kontrolowane choroby współistniejące 
(cukrzyca, osteoporoza). 
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