W jaki sposób...

mosty
protetyczne
mogą zmienić Twoje życie?

Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie protetyczne.

Protetyka
Protetyka to dział stomatologii dedykowany rekonstrukcji
pierwotnego stanu uzębienia, niezależnie od przyczyn utraty
zębów czy ich uszkodzenia. W celu odtworzenia wykorzystuje
się uzupełnienia protetyczne, które zapewniają doskonałe
efekty zarówno pod względem funkcji, jak i estetyki. ▪

Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy
uzupełnień protetycznych:

1
2

protezy stałe – nie dające się usunąć z ust, zakładane
są na zęby (lub na implanty) Pacjenta za pomocą
specjalnie do tego przeznaczonego cementu. Należą
do nich korony, mosty i wkłady koronowo-korzeniowe.
protezy ruchome – dające się wyjąć z ust. Można
je podzielić na protezy osiadające i ozębnowe.

Czy wiesz,
Chcesz
wiedzieć
że... więcej?

Mosty protetyczne
Przyjdź
na bezpłatne konsultacje!
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Mosty protetyczne
Mosty protetyczne pozwalają na odbudowę
brakujących zębów wykorzystując pozostałe, własne zęby Pacjenta. Zęby własne,
przeznaczone pod most protetyczny nazywane są zębami filarowymi. Na zęby filarowe zakłada się porcelanowe korony, a zęby
brakujące pomiędzy zębami filarowymi
uzupełnia się w postaci przęsła zamocowanego pomiędzy koronami zębów filarowych, stąd nazwa most protetyczny.

Trzypunktowy
most protetyczny

Filar

Przęsło

Filar

Mosty protetyczne to rodzaj uzupełnień
stałych czyli takich, które są na stałe zamocowane w jamie ustnej przy wykorzystaniu
zębów własnych - po zacementowaniu
przez lekarza pacjent nie ma możliwości
samodzielnego ich wyjęcia. ▪

Oszlifowane zęby służące
jako filary do podtrzymania
mostu protetycznego

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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Wskazania do wykonania
mostu protetycznego:
• W celu uniknięcia przemieszczania się zębów w przypadku
luk w uzębieniu. Mosty stanowią
naturalną metodę zamknięcia
wolnego miejsca po
brakującym zębie.

• W celu uniknięcia zaniku
kości szczęk, co w efekcie
nadaje twarzy przedwcześnie
starczy wygląd.

• Aby uniknąć chorób dziąseł
i próchnicy spowodowanej
przez akumulację jedzenia
zalegającego w miejscach
po brakujących zębach.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!

• Aby odzyskać prawidłowy
zgryz z odpowiednim rozkładem
sił podczas żucia.

• Względy estetyczne
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Rodzaje mostów protetycznych
Mosty protetyczne dzieli się zależności od rodzaju koron,
a dokładniej materiału z którego zostały wykonane.
Wyróżniamy zatem:

mosty porcelanowe :

• mosty porcelanowe
• mosty pełnoceramiczne
I dodatkowo:
• mosty tymczasowe – ze względu na to, że leczenie protetyczne składa się z kilku etapów, a sam most wykonywany jest
w laboratorium protetycznym, pacjenci opuszczają gabinet po
pierwszej wizycie z tzw. mostem tymczasowym (jest wykonany
przez stomatologa w trakcie wizyty). Podczas leczenia w Dentim
Clinic żaden Pacjent nie opuszcza gabinetu stomatologicznego
bez zębów. Wykonywanie mostów protetycznych nie wyłączy Cię
z codziennych aktywności.

mosty pełnoceramiczne :

W zależności od sytuacji uzupełnieniem tymczasowym może
być pojedncza korona tymczasowa mocowana na oszlifowane
zęby filarowe lub tymczasowy most.
Przed założeniem finalnej pracy protetycznej uzupełnienie tym
czasowe jest ściągane, a na jego miejsce trafia właściwy most. ▪

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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Czym różni się most porcelanowy
od pełnoceramicznego?
Mosty protetyczne mogą być wykonane z porcelany na podbudowie
metalowej lub mogą być pełnoceramiczne.

korona porcelanowa na podbudowie metalowej nie przepuszcza światła:

• Mosty porcelanowe na podbudowie metalowej (ze stali lub złota)
– w wyniku połączenia bardzo estetycznie wyglądającej porcelany i trwałego metalu, ten rodzaj mostu jest bardzo popularny we
współczesnej protetyce. Jako filar mostów porcelanowych najczęściej wykorzystywane są stopy stali o specjalnym składzie, bezpieczne dla organizmu i charakteryzujące sie dużą wytrzymałością.
U osób uczulonych na metale nieszlachetne alternatywą mogą być
stopy złota, które wykorzystywane są również w celu uzyskania wyższej estetyki prac.
• Mosty pełnoceramiczne
– cechują się najwyższą estetyką, a dzięki podbudowie z tlenku cyrkonu są wytrzymałe mechanicznie i niezwykle trwałe. Przy tworzeniu mostów pełnoceramicznych nie wykorzystuje się żadnych metali,
dzięki czemu “przezierność” takiego mostu jest wręcz identyczna jak
w naturalnym zębie. Oznacza to, że światło przenika przez most, tak
jak przez prawdziwe zęby, co sprawia, że wyglądają bardzo naturalnie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!

korona pełnoceramiczna przepuszcza światło jak ząb naturalny:
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Mosty protetyczne na implantach
Jako alternatywę dla tradycyjnych mostów opartych na naturalnych zębach Pacjenta, od wielu lat z powodzeniem stosuje się
mosty oparte na implantach. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma
konieczności szlifowania naturalnych zębów Pacjenta będących
filarami mostu. W długofalowej perspektywie to rozwiązanie
jest zdecydowanie bardziej wydajne i bardziej ekonomiczne
dla Pacjentów.
W przypadku braku kilku zębów obok siebie (trzech i więcej) nie
zawsze jest potrzeba wprowadzania tylu implantów ile występuje ubytków zębowych. Częstym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest osadzenie mostu na implanach - wprowadza się wtedy
mniej implantów i wykonuje na nich odpowiednią do ilości brakujących zębów - liczbę koron porcelanowych w postaci mostu
protetycznego. Most protetyczny oparty na implantach można
wykona przy użyciu zarówno standardowych koron porcelanowych na metalu jak i cyrkonowych koron pełnoceramicznych.
Zaletą takiego rozwiązania jest ograniczenie kosztów leczenia
implanto-protetycznego, gdyż ogranicza się liczbę potrzebnych
do odbudowy implantów. Tego rodzaju rozwiązanie stosuje się
również w sytuacji, gdy ze względu na jakość lub ilość kości
większa liczba implantów jest przeciwwskazana.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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Etapy wykonywania
mostu protetycznego:
1

konsultacja:
• diagnostyka i przygotowanie
planu leczenia;

2

I wizyta:
• szlifowanie zębów,
• pobranie wycisku
• wykonanie mostu tymczasowego,
• dobór koloru;

3

II wizyta:
• przymiarka podbudowy
mostu protetycznego;

4

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!

III wizyta:
• końcowa przymiarka i zacementowanie
gotowego mostu protetycznego.
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Zalety mostów protetycznych
mosty protetyczne przenoszą siły żucia w sposób fizjologiczny, na ozębną zębów filarowych, przez co są łatwe do
zaakceptowania i zapewniają duży komfort użytkowania
– tak jak nie czuje się różnicy gryząc zębami z wypełnieniami, tak samo komfortowe jest gryzienie za pomocą mostu
protetycznego,
mosty protetyczne są zamocowane na stałe, co również
ułatwia ich akceptację oraz poprawia komfort użytkowania,
mosty protetyczne są uzupełnieniami estetycznymi
(wykonywane są z wykorzystaniem koron porcelanowych
lub koron pełnoceramicznych). Prawidłowo wykonany
most niczym nie wyróżnia się przy uśmiechu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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Leczenie implantologiczne
„przed” i „po”
Przed:

Po:

Przed:

Po:

Przed:

Po:

Przed:

Po:

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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Certyfikaty
Lekarze pracujący w Dentim Clinic to wysokiej klasy specjaliści. Stale
doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. ▪

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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Najczęściej zadawane pytania:
1. Jaki jest średni czas wykonywania mostu protetycznego?
W przypadku małych mostów czas oczekiwania to ok. 5 dni, w przypadku
dużych rekonstrukcji uzębienia ok. 14 dni. Należy jednak pamiętać, że
dzięki otrzymywanym uzupełnieniom tymczasowym żaden Pacjent nie
opuszcza gabinetu stomatologicznego bez zębów.

4. Mam most. Czy mogę zamienić go na implanty?
Zdecydowanie tak, można wykonać implanty w miejscu brakujących
zębów, wcześniej uzupełnionych za pomocą mostu. Trzeba jednak pamiętać, że po zdjęciu mostu protetycznego zęby filarowe pozostaną oszlifowane i będą wymagały przykrycia koronami protetycznymi. Wówczas
będą to już pojedyczne korony na każdy ząb filarowy, natomiast w luce
2. Czy wykonanie mostu jest bolesne?
pod przęsłem zdjętego mostu można umieścić implanty. Aby wykonać
Wykonanie mostu protetycznego wymaga oszlifowania zębów filarowych. taką pracę należy oczywiście spełniać wszystkie warunki niezbędne do
Gdy są one żywe, zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, wprowadzenia implantów, czyli odpowiednia ilość i jakość kości oraz
dlatego jest on całkowicie bezbolesny. W przypadku zębów martwych, brak przeciwwskazań.
po leczeniu endodontycznym (kanałowym) nie ma nawet konieczności
podawania znieczulenia.
5. Jak dbać o most protetyczny?
O most stały należy dbać tak samo, jak o stałe zęby. Przestrzeń mię3. Czy do czasu wykonania mostu protetycznego w jamie ustnej pozo- dzy zębami, a sztucznym zębem należy starannie czyścić szczoteczką
stanie nieuzupełniona luka?
międzyzębową i/lub nitką dentystyczną. Ważne jest także prawidłowe
Absolutnie nie. W Dentim Clinic niezależnie od zaplanowanego lecze- szczotkowanie zębów dwa razy dziennie pastą z fluorem. Prawidłowe
nia nigdy nie narażamy naszych Pacjentów na dyskomfort wynikający z czyszczenie mostu pomoże zmniejszyć ubytki oraz zapobiec stanom
opuszczenia gabinetu z nieuzupełnioną luką zębową - zawsze stosujemy zapalnym dziąseł. Niezwykle ważne są również regularne wizyty konuzupełnienie tymczasowe. Jego rodzaj zależy od indywidualnej sytuacji. trolne u stomatologa (co pół roku), dzięki nim lekarz prowadzący jes
Jeśli Pacjent dotychczas użytkował ruchomą protezę częściową, może z w stanie na bieżąco ocenić stan wykonanej pracy protetycznej oraz
powodzeniem korzysta z niej jeszcze przez kilka dni do czasu wykonania pozostałych zębów.
mostu protetycznego. Jeśli pacjent nie ma uzupełnienia własnego, wyPo zakończonym leczeniu każdy Pacjent przechodzi specjalny instrukkonuje się tymczasowy most protetyczny wykonany z koron akrylowych. taż higieny jamy ustnej, dopasowany do przeprowadzonego leczenie,
Taki most z powodzeniem spełnia swoją podstawową rolę, to znaczy prowadzony przez specjalistów Działu Higieny Dentim Clinic.
zapewnia pacjentowi odpowiedni komfort i estetykę. Dzięki mostowi
tymczasowemu fakt trwania leczenia protetycznego pozostaje do wiadomości tylko pacjenta i protetyka.
Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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Najczęściej zadawane pytania:
6. Czy w czasie jedzenia, jego elementy przedostają się pod most?
Pacjenci mają obawy, że po zamontowaniu pracy protetycznej będą borykać się z problemem przedostającego się pod nie pożywienia. Są one
jednak zupełnie niepotrzebne. Aby przytwierdzić most na wszczepione
implanty lub oszlifowane zęby, lekarz stosuje specjalistyczny cement
stomatologiczny – czyli inaczej mówiąc niezwykle silniewiążący „klej”.
Zadaniem tego specyficznego „kleju” jest nie tylko przytwierdzenie pracy
protetycznej, ale również wypełnienie wszelkich mikroszczelin i tym samym zablokowanie możliwości przedostawania się do nich pożywienia.
Dodatkowo w celu poprawy higieny jamy ustnej zaleca się pacjentom
stosowanie specjalnych nici dentystycznych, przeznaczonych właśnie
do mostów. Różnią się one od tradycyjnych nici materiałem, długością
i sposobem użytkowania. Po zakończonym leczeniu protetycznym, nasza
dyplomowana higienistka zademonstruje właściwą metodę używania
tych nici.

8.Jakie są przeciwwskazania do założenia mostu?
Najczęstszymi przeciwwskazaniami do założenia mostu są: niewyleczone zęby, choroby przyzębia, krótka korona naturalnego zęba (wtedy
potrzebna jest odbudowa zębów włóknem szklanym lub ortodontyczne
wysunięcie). Ponadto mostów nie można założyć, jeśli występuje mała
wysokość zwarcia, którą trzeba najpierw odbudować. ▪

7. Jak bardzo trzeba oszlifować naturalne zęby, aby założyć most?
W zależności od rodzaju mostu preparacja zęba jest mniejsza lub większa.
W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do 40% objętości korony. Zbyt
małe oszlifowanie zębów filarowych może czasami znacznie pogorszyć
uzyskane efekty i obniżyć trwałość wykonania, a czasami wręcz uniemożliwić poprawne wykonanie mostu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!
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O Dentim Clinic
Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic to nowoczesna klinika
stomatologiczna, powstała z myślą o najbardziej wymagających Pacjentach, którzy cenią sobie nie tylko wysoki komfort leczenia, ale również
doskonałą jakość świadczonych usług.
Dzięki temu, że Denim Clinic to połączenie wybitnych specjalistów
z doskonale zorganizowanym zapleczem technicznym (m.in. nowoczesna
pracowania diagnostyczna, własne laboratorium protetyczne i własne
centrum frezowania), jakość wszystkich wykonywanych prac utrzymywana jest na najwyższym poziomie, a czas leczenia skracany do minimum.
Wykorzystywane w Dentim Clinic technologie medyczne zapewniają
naszym Pacjentom zdrowy i piękny uśmiech, którym mogą cieszyć się
przez długie lata.
Dentim Clinic – sześć gabinetów stomatologicznych i specjalistyczna
pracowania RTG, urządzone w nowoczesnym stylu, łamiącym stereotypowy wizerunek dentystycznego wnętrza, to obecnie jedna z najbardziej
innowacyjnych klinik stomatologicznych na Śląsku. Niepowtarzalną
atmosferę kliniki doceniono w konkursie TOP Design 2012, przyznając
jej tytuł „Najlepszej Kliniki w Polsce”.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!

Dentim Clinic działa również intensywnie na polu edukowania pacjentów,
organizując od 2008 roku liczne akcje edukacyjne oraz profilaktyczne,
takie jak m.in. „Stop dentofobii” czy „Stop rakowi jamy ustnej”. W 2010 roku
nasza Klinika została uhonorowany tytułem Platinum Prefered Biomet3i.
W naszej pracy kierujemy się następującą zasadą: każdego pacjenta
traktujemy tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ponieważ sami
oczekiwalibyśmy najlepszej jakości i wzorowej obsługi, taką też świadczymy w Dentim Clinic. ▪
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Gwarancje

Opinie pacjentów

Dentim Clinic Centrum Implantologii i Ortodoncji działające na Śląsku
już od wielu lat, przekazuje swoim pacjentom następujące gwarancje:

Co jest najlepszą reklamą usług świadczonych w Dentim Clinic? To
wszystko co mówią nasi pacjenci! Przekonaj się osobiście oglądając
wideo opinie na naszym kanale You Tube. Zobacz jak dobry stomatolog
zmienia życie swoich pacjentów!

• dostępności i wyboru metod leczenia,
• wyrozumiałości, nie oceniania, dyskrecji,
• przystępnej polityki cenowej,
• dostepności rozwiązań finansowych,
• terminów wizyt (ranne, wieczorne oraz weekendy),
• najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynkach światowych,
• kompleksowych usług (pełna diagnostyka i laboratorium na miejscu),
• komfortowych i bezbolesnych zabiegów,
• wydłużonej gwarancji na realizowane leczenie:
5 lat na mosty protetyczne.

https://www.youtube.com/playlist?list=UUpJRdLv_W_elEwyaX-kiEfA

Miałam to szczęście, że trafiłam do tej kliniki
– Polecam tym, którzy boją się chodzić do dentysty.
Agnieszka

Chcesz wiedzieć więcej?

Przyjdź na bezpłatne konsultacje!

Po raz pierwszy w życiu po wizycie u dentysty mam
tak przyjemne skojarzenia.
Dariusz

Profesjonalizm, dokładność, kompetencja, życzliwy
stosunek do pacjenta, miła atmosferza, fachowa
opieka stomatologiczna.
Gocha
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Dlaczego mosty w Dentim Clinic?
•

•

•

•

Bezpłatne konsultacje – podczas konsultacji nie tylko dowiesz
się wszystkiego o najlepszych rozwiązaniach protetycznych
stosowanych w Dentim Clinic, ale otrzymasz też porady
dotyczące indywidualnego planu leczenia!
Najlepsi specjaliści – protetyką zajmuje się zespół wysoko
wykwalifikowanych specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem.
Lekarze kompleksowo zajmą się leczeniem Twoich zębów.
Komfort i bezbolesność zabiegów – każdy pacjent w zależności
od swoich preferencji może wybrać najlepszy dla siebie sposób
znieczulenia. Począwszy od znieczulenia komputerowego,
zabiegu z użyciem gazu rozweselającego, a także zabiegu
w narkozie (na specjalne życzenie pacjenta).
Kompleksowość usługi – dzięki temu, że w jednej lokalizacji
zorganizowaliśmy klinikę, laboratorium protetyczne i centrum
frezowania osiągamy najlepsze rezultaty estetyczne oraz
skracamy czas trwania wielu procedur.

•

•

Zrównoważona polityka cenowa – wspólnie ustalany
harmonogram leczenia, zawierający jasno określone kwoty to 		
gwarancja, że żaden z naszych pacjentów nie zostanie zaskoczony
ceną przeprowadzonego zabiegu. Jako dodatkowe udogodnienie 		
dla naszych Pacjentów, wprowadziliśmy możliwość kredytowania
leczenia.
Wydłużona gwarancja – w Dentim Clinic leczenie protetyczne 		
prowadzimy stosując najnowocześniejsze światowe
rozwiązania. Na usługę realizowanych przez nas mostów
udzielamy 5-cio letniej gwarancji.

I wszystko jasne!

Dentim Clinic
Centrum Implantologii i Ortodoncji

W Dentim Clinic stawiamy na edukację naszych
Pacjentów. Nie chcemy, żeby którekolwiek z używanych
przez nas słów było dla Państwa niejasne!
Wkład kronowo-korzeniowy – sztyft wykonany najczęściej
z metalu służący do wzmocnienia korzenia zęba przed
odbudową koroną porcelanową, bądź mostem.

Zdjęcie RTG – tzw. zdjęcie rentgenowskie, niezbędne do
przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki przed rozpoczęciem jak i w trakcie leczenia protetycznego.

ul. Baildona 12/3, 40-115 Katowice
tel.:
+48 32 206 88 00,
kom.: +48 502 069 396
email: info@dentim.pl
więcej na www.dentim.pl

Niniejszy materiał jest wytworem twórczej pracy człowieka (oeuvre de l’esprit), w myśl postanowień artykułów L 111-1 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej i z tego tytułu prawa Dentim Clinic sp. z o.o., jako autora oryginału, są chronione. Korzystanie z tych materiałów
jest zastrzeżone wyłącznie dla użytku prywatnego. Wszelkie powielanie lub przedstawianie całości lub części strony w innym celu, na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej zgody Dentim Clinic sp. z o.o. jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi plagiat, który może
powodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i prawnej plagiatora, wobec którego Dentim Clinic sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.

