ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμφυτεύματα είναι ο αμιγής επιστημονικός τρόπος για την ανάκτηση της
ποιότητας ζωής μας με λειτουργία και αισθητική.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν σχήμα ρίζας,το υλικό κατασκευής τους είναι
το τιτάνιο,το οποίο είναι απολύτως βιοσυμβατό και δεν προκαλεί αλλεργικές
αντιδράσεις. Με τον όρο οστεοενσωμάτωση ορίζεται η άμεση δομική
βιολογική και λειτουργική σύνδεση μεταλλικών εμφυτεύματων με υγιές
οστούν.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
1. Έλλειψη ενος ή περισσοτέρων
προσθίων δοντιών.

2. Έλλειψη ενός οπισθίου δοντιού.
3. Έλλειψη οπισθίων δοντιών σε
ελεύθερη άκρα περιοχή.

4. Αποκαταστάση ολικής νωδότητας
-Κάτω γνάθος: με την τοποθέτηση δύο ή τεσσάρων εμφυτευμάτων στην γενειακή
περιοχή, επιτυγχάνεται μια πολύ καλή συγκράτηση της οδοντοστοιχίας και βελτιώνεται
σημαντικά η μάσηση, η αυτοπεποίθηση και η αισθητική εμφάνιση του ασθενούς.
-Άνω γνάθος: Η κάλυψη της σκληρής υπερώας (ουρανίσκου) προκαλέι απώλεια της
γεύσης, δημιουργεί μερικές φορές τοπικές αλλεργίες από το ακρυλικό υλικό και προκαλεί
ατροφία του φαντιακού οστού (στο σημείο που στηρίζεται η οδοντοστοιχία). Σε αυτές τις
περιπτώσεις ενδείκνυται μια προσθετική κατασκευή στηριζόμενη σε εμφυτεύματα, η οποία
μπορεί να είναι κινητή ή και ακίνητη (γέφυρα).
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-ΓΕΝΙΚΕΣ: Αφορούν την υγεία του ασθενούς πχ σακχαρώδης διαβήτης, νόσοι ρευματικής
αιτιολογίας, μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών, καρδιαγγειακές διαταραχές, οξείες
παθήσεις βλεννογόνου, δεν αποτελούν αντενδείξεις εφόσον λαμβάνονται τα απαραίτητα
προφυλακτικά μέτρα σε συντονισμό με τον θεράποντα ιατρό.
-ΕΙΔΙΚΕΣ: Αφορούν την ύπαρξη ικανοποιητικού εύρους και ύψους υγιούς οστού εκεί
όπου θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Απαραίτητη η στοματική υγιεινή.

Η ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ θεωρείται μια οδοντιατρική χειρουργική επέμβαση η οποία μοιάζει με μια
χειρουργική εξαγωγή δοντιού. Ως επί το πλείστον είναι ανώδυνη και κάθε παρενέργεια
αντιμετωπίζεται εύκολα.
Η συνεχής φροντίδα για την διατήρηση της στοματικής
υγιείνης και συγκεκριμένα το σωστό βούρτσιμα μετά απο
κάθε γεύμα, καθώς και ο τακτικός έλεγχος απο τον
οδοντίατρο(1-2 φορές το χρόνο), συντελούν στη διατήρηση
της καλής λειτουργικής καταστάσης των φυσικών δοντιών
καθώς και των εμφυτεύματων.

