
W jaki sposób...

Protezy
stomatologiczne
mogą zmienić Twoje życie?

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

uzupełnienia stałe – nie dające się usunąć z ust, zakła-
dane są na zęby (lub na implanty) Pacjenta za pomocą 
specjalnie do tego przeznaczonego cementu. Należą  
do nich korony, mosty i wkłady koronowo-korzeniowe.

uzupełnienia ruchome – dające się wyjąć z ust. Można 
je podzielić na protezy osiadające i nieosiadające.

Protetyka

str. 2str. 2Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na bezpłatne konsultacje!



Protezy 

Protezy służą zwykle do uzupełniania stosunkowo rozległych luk 
w uzębieniu. Protezy zębowe stosowane są także u osób, u których 
założenie koron lub mostów jest niemożliwe, np. ze względu na 
rozchwianie zębów, przez co nie można na nich bezpiecznie opierać 
takich konstrukcji. Doskonałą alternatywą w takich przypadkach są 
również protezy mocowane na implantach (opis tej metody znajdzie-
cie Państwo poniżej). 

Zadania protez:

  przywrócenie funkcji żucia,

•  umożliwienie poprawnej artykulacji,

•  zapewnienie ładnego wyglądu uzębienia.
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Rodzaje protez

PROTEZY

Podział ze względu na 
przenoszenie sił przez protezę na kość:

Podział ze względu na 
ilość uzupełnianych braków zębowych:

• Protezy częściowe – stosowane u pacjentów, którym 
 brakuje kilku zębów. 

• Protezy całkowite – stosowane u osób bezzębnych 
 (brak jakichkolwiek zębów w łuku górnym i/lub dolnym), 
 alternatywą są protezy oparte na implantach.

• Protezy nieosiadające (szkieletowe) – wykorzystują 
 podparcie na zębach naturalnych, w przypadku bezzębia 
 ten rodzaj uzupełnienia wspomagany jest przez 
 wszczepienie implantów zębowych. 

• Protezy osiadające (akrylowe) – przenoszą siły żucia 
 na błonę śluzową, a ta przenosi je na kość.
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Protezy całkowite należą do grupy tzw. protez osiadających. 
Mają zastosowanie przede wszystkim w przypadkach całkowitej 
utraty uzębienia z łuków zębowych. Wykonuje się je z bardzo 
trwałych materiałów. Zaletą takich protez jest duże podobień-
stwo do naturalnego uzębienia, nawet z niewielkich odległości. 
Pacjenci stosujący taki rodzaj uzupełnienia mają możliwość 
naturalnego uśmiechania się, żucia, ich twarz nie zostaje znie-
kształcona, co często obserwuje się w przypadku bezzębia. 
 Protezy utrzymują się w jamie ustnej Pacjenta dzięki war-
stwie śliny pojawiającej się pomiędzy płytą protezy, a bezzębną 
szczęką tzw. adhezyjne przyleganie i trzymanie się protez całko-
witych. W przypadku protezy górnej powierzchnia przylegania 
jest zwykle wystarczająca do utrzymania protezy. Proteza dolna 
w związku z dużo mniejszą powierzchnią przylegania trzyma się 
z reguły gorzej. Należy również pamiętać o tym, że u każdej oso-
by warunki anatomiczne w jamie ustnej są inne w zależności od 
ilości i konsystencji śliny oraz od wielkości zaniku kości szczęk. 
Dlatego też powszechnym problemem są trudności z utrzymy-
waniem się protez w odpowiednim miejscu, pomimo prawidło-
wo wykonanej pracy protetycznej. 

Protezy całkowite

Wadą protez całkowitych osiadających jest również fakt, że podczas 
ich użytkowania siły żucia przenoszone są bezpośrednio przez błonę 
śluzową na kość, co w następstwie powoduje ich zanikanie przez 
wywierany nacisk (kość pod śluzówką kurczy się i zanika.). Z biegiem 
czasu przylegająca początkowo do podłoża proteza staje się coraz 
bardziej luźna, a jej utrzymywanie w jamie ustanej staje się coraz 
trudniejsze. Najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest za-
mocowanie protez na implantach. ▪

Z biegiem czasu przylegająca 
początkowo do podłoża proteza 

staje się coraz bardziej luźna

Zaletą protez całkowitych
jest duże podobieństwo 

do naturalnego uzębienia
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Proteza całkowita, „oparta” na implantach, 
to najczęściej wybierana przez Pacjentów 
Dentim Clinic forma implantologicznego 
leczenia bezzębia, przede wszystkim ze 
względu na jej stabilność i wysoki komfort 
użytkowania.

Protezy stomatologiczne mocowane na 
implantach zębowych stosuje się najczę-
ściej u Pacjentów całkowicie pozbawionych 
zębów (bezzębie). Wstawienie tego rodzaju 
protezy polega w takim przypadku na wsz-
czepieniu kilku implantów zębowych w żu-
chwie i szczęce, a następnie zamocowaniu 
protezy za pomocą specjalnych zatrzasków. 
Protezy mocowane na implantach zębo-
wych stanowią korzystne rozwiązanie pod 
względem ceny, a także nieporównywal-
nie większego komfortu użytkowania od 
tradycyjnych wyjmowanych dentystycznych 
protez zębowych. ▪

Protezy mocowane na implantach

W przypadku bezzębia uzupełnie-
niem protetycznym może być prote-
za całkowita, oparta na tytanowym 
łączniku tzw. Locatorze wychodzącym 
z dziąsła. W protezie zamocowane 
są zatrzaski, które po założeniu na 
Locatory powodują, że proteza staje 
się nieruchoma w ustach. 

Inna formą leczenia bezzębia 
w Dentim Clinic przy pomocy protezy 

mocowanej na implantach są 
protezy ruchome stabilizowane na 
belce. Belka łączy ze sobą implan-
ty wzmacniając je. To rozwiązanie 

stosujemy przy szczególnie trudnych 
wrunkach kostnych.

str. 6Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na bezpłatne konsultacje!



Protezy mocowane na implantach
– wady i zalety

Korzyści ze stosowania protez Proteza tradycyjna Proteza na implantach

Poprawiają estetykę twarzy

Imitują naturalne zęby

Stabilnie trzymają się w ustach pozwalając spożywać każdy rodzaj posiłku 

Można w nich spać bez ryzyka zadławienia

Nie ruszają się i nie wypadną podczas mówienia, kichnięcia 

Nie blokują podniebienia co pozwala odczuwać smaki spożywanych potraw

Są komfortowe w użytkowaniu, nie uciskają dziąsła

Zapobiegają całkowitemu zanikowi kości

Nie wymagają kleju do protez w celu ich mocowania
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Protezy częściowe: osiadające

Ten rodzaj uzupełnień protetycznych stosuje się w przypadku braku niewielkiej liczby zębów 
górnego lub dolnego łuku. Protezy te pokrywają kość wyrostka zębodołowego, która pozba-
wiona jest zębów, a także opierają się w przypadku łuku górnego o część podniebienia, lecz 
nie leżą na całej jego powierzchni. W przypadku łuku braków zębowych w łuku dolnym prote-
zą częściową pokrywana jest także część obszaru pod językiem. Proteza taka jest często mo-
cowana na pozostałych zębach za pomocą klamer, zamków, zatrzasków lub zawiasów, które 
są elementami metalowymi. Pozwalają uniknąć konieczności stosowania kleju, jednak wśród 
Pacjentów panuje opinia, że są mało estetyczne przez swoją widoczność w jamie ustnej.

Protezy częściowe

Protezy częściowe: nieosiadające

Protezy częściowe nieosiadające to inaczej protezy szkieletowe. Protezy szkieletowe składają 
się z części akrylo wych, które pokrywają bezzębne części łuków zębowych, a także łączników 
metalowych, które pozwalają połączyć ze sobą elementy akrylowe lub nylonowe. Protezy te są 
wytrzymałe na obciążenia i pozwalają przenosić siły żucia na kość w naturalny sposób. Dodat-
kowo łączniki metalowe użyte do wykonania takich protez nie zajmują dużej powierzchni na 
podniebieniu czy obszarze podjęzykowym, dzięki czemu są one bardziej komfortowe w użyt-
kowaniu, a przyzwyczajenie się do nich nie zajmuje Pacjentom wiele czasu. Wśród osób, które 
użyt kują ten rodzaj protez obserwuje się wolniejszy zanik kości.  ▪
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Etapy wykonywania protezy

ustalenie relacji 
między szczęką a żuchwą 
– z udziałem Pacjenta;

pobranie wycisków: 
sytuacyjnego (w bezruchu jamy ustnej) 
i czynnościowych (podczas ruchu) 
– z udziałem Pacjenta;
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przymierzenie protezy woskowej 
– z udziałem Pacjenta;

umieszczenie protezy w jamie ustnej 
– z udziałem Pacjenta.
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Leczenie implantologiczne
„przed” i „po”

Przed: 

Przed: Przed: 

Przed: Po:

Po: Po:

Po:
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Certyfikaty 

Lekarze pracujący w Dentim Clinic to wysokiej klasy specjaliści. Stale  
doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w szko-
leniach, kursach i konferencjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. ▪
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1. Jak często należy zmienia protezy na nowe?
W trakcie użytkowania protez należy zgłaszać się na wizyty kontrolne 
co pół roku, lekarz stomatolog ocenia wtedy stan protezy i jej dopa-
sowanie w jamie ustnej, zwykle po 5-7 latach wskutek zaniku podłoża 
protetycznego w jamie ustnej proteza przestaje idealnie pasować, 
pogarsza się jej utrzymanie, przestaje być stabilna i zaczyna spada
– jest to wskazanie do wymiany protezy.

2. Jak długi jest czas oczekiwania na wykonanie protezy?
Czas oczekiwania na wykonanie protezy to zwykle 5 do 10 dni.  
W kłopotliwych życiowo sytuacjach (złamanie zęba, zniszczenie starej 
protezy) możliwe jest wykonanie protezy w ciągu 1 dnia. 

3. Od czego zależy wybór uzupełnienia protetycznego?
Wybór uzupełnienia protetycznego odpowiedniego dla danego Pacjenta 
zależy od wielu czynników: ilości brakujących zębów, ilości i jakości 
zębów pozostałych, lokalizacji braku zębowego, stanu podłoża kost-
nego, dziąseł i błony śluzowej, postaci zgryzu, możliwości finansowych 
pacjenta. Podczas bezpłatnej konsultacji specjalistycznej stomatolog 
dokładnie określi najlepsze dla Pacjenta rozwiązanie protetyczne 
i razem z nim ułoży indywidualny plan leczenia. 

4. Czy trzeba zdejmować protezę oparta na implantach na noc?
Klasyczne protezy powinny być zdejmowane na noc, ponieważ pod-
czas snu mogą poluzować się i blokować gardło lub drogi oddechowe. 
Proteza oparta na implantach jest przymocowana i może pozostać na 

Najczęściej zadawane pytania:

miejscu również w nocy, nie stwarzając żadnego niebezpieczeństwa. 
Należy jednak pamiętać o prawidłowej higienie i odpowiednio często 
wyjmować protezę w celu wyczyszczenia. 

5. Jak odpowiednio czyścic i dbać o protezy stałe i ruchome?
Aby maksymalnie wydłużyć „żywotność” protez stałych konieczne jest 
wdrożenie specjalnych zabiegów higienicznych z użyciem dodatkowych 
(prócz szczoteczki do zębów) przyborów higienicznych. Szczególnej 
uwagi wymaga okolica przydziąsłowa koron i mostów ze względu 
na tendencję do gromadzenia się płytki nazębnej i trudności w jej 
oczyszczaniu. Polecane przybory to: sztywne nici dentystyczne, irygator 
– urządzenie działające na zasadzie bicza wodnego; strumień płynu 
masuje dziąsło, oczyszcza trudno dostępne przestrzenie.
W przypadku stosowania protez ruchomych oprócz konwencjonalnej 
pielęgnacji pozostałych zębów, szczególną uwagę należy poświęcić 
samej protezie. Protezę ruchomą należy czyścić po każdym posiłku 
(min. 2 razy dziennie). Po wyjęciu z ust oczyszczamy ją dokładnie 
miękką szczoteczką z dodatkiem pasty do zębów, mydła w płynie lub 
specjalnych środków czyszczących. Optymalne jest stosowanie dwu-
stronnych szczoteczek do protez, które dzięki odpowiednio ukształto-
wanemu włosiu, pozwalają na oczyszczenie wszystkich nawet trudno 
dostępnych miejsc w protezie. Po zakończonym leczeniu każdy Pacjent 
przechodzi specjalny instruktaż higieny jamy ustnej, dopasowany do 
przeprowadzonego leczenie, prowadzony przez specjalistów Działu 
Higieny Dentim Clinic.
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6. Jakie są wymogi żywieniowe u pacjentów leczonych protetycznie?
Dieta pacjentów posiadających uzupełnienia stałe właściwie nie ule-
ga zmianie. Nieco inaczej wygląda to w przypadku stosowania protez 
ruchomych. Pacjenci rozpoczynający korzystanie z protez ruchomych 
(zwłaszcza całkowitych) powinni w początkowym okresie spożywać po-
karmy płynne i półpłynne oraz stopniowo przyzwyczajać się do potraw 
o twardszej konsystencji. Należy jeść mniejsze kęsy, rozkładać pokarm 
podczas żucia obustronnie (żucie obustronne), odgryzać kęsy bokiem 
protezy, nie przodem, unikać pokarmów bardzo twardych i ciągnących.

7. Czy trudno przyzwyczaić się do protezy?
Protezy powinny ułatwiać jedzenie, mówienie i uśmiechanie się, jed-
nak nawet najlepsze protezy nie odtworzą wrażenia naturalnych zębów.
Po osadzeniu nowej protezy, normalnym zjawiskiem jest utrzymujące 
się przez kilka dni podrażnienie. W ciągu pierwszych dni i tygodni, 
język i mięśnie policzków będą dostosowywać się do nowych protez. 
Na początku niektóre słowa mogą być trudne do wymówienia (w tym 
przypadku pomocne może być czytanie na głos i wymawianie trudnych 
słów). Pewien czas zajmie również przyzwyczajenie się do jedzenia uży-
wając nowych protez - najlepiej zacząć od miękkiego pokarmu.
 Powolne żucie przy użyciu obu stron jednocześnie, pomoże utrzy-
mać protezę na miejscu.  Im pacjent jest starszy, tym dłużej może 
trwać przyzwyczajanie się do nowych protez, zwłaszcza jeżeli ni-
gdy wcześniej nie korzystał ze sztucznego uzębienia. ▪

Najczęściej zadawane pytania:
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O Dentim Clinic

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 świad-
czymy w Dentim Clinic. ▪

Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic to nowoczesna klinika 
stomatologiczna, powstała z myślą o najbardziej wymagających Pacjen-
tach, 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 utrzymywa-
na 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 stereoty-
powy 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”.
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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:

• 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:  

 2 lata na protezy stomatologiczne.

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!

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

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

https://www.youtube.com/playlist?list=UUpJRdLv_W_elEwyaX-kiEfA
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Dlaczego protezy 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.
• Gwarancja na wykonane leczenie – w Dentim Clinic leczenie 
 protetyczne prowadzimy stosując najnowocześniejsze światowe 
 rozwiązania. Na usługę realizowanych przez nas protez 
 udzielamy dwuletniej gwarancji. 

Locator – tytanowy element łączący implant z protezą 
za pomocą gumowych zatrzasków.

I wszystko jasne!
W Dentim Clinic stawiamy na edukację naszych 
Pacjentów. Nie chcemy, żeby którekolwiek z używanych 
przez nas słów było dla Państwa niejasne!

Dentim Clinic 
Centrum Implantologii i Ortodoncji  
 
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.

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


