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1. Ile czasu trwa zabIeg ImplantologIczny?

Wielokrotnie powtarzane, przewidywalne procedury  po-
zwoliły naszym lekarzom w Titanium Dental na wypraco-
wanie szybkich i sprawdzonych rozwiązań a jednocześnie 
skrócenie długości zabiegów do minimum, często krót-
szych niż pół godziny.

2. czy zabIeg ImplantologIczny 
jest bolesny?

Zabieg wszczepienia implantu dentystycznego jest wyko-
nywany w znieczuleniu miejscowym. Pacjent nie odczuwa 
bólu. To w połączeniu z odpowiednim podejściem naszej 
kadry sprawia, że eliminujemy lęk, który często pojawia 
się w tego typu sytuacjach.
W ramach zabiegu Ti przygotowuje również odpowiednią 
opiekę przed jak i pozabiegową co dodatkowo podnosi 
komfort naszych usług.

3. czy zabIegI prowadzone 
przez tItanIum dental są objęte 
formą gwarancyjną?

Na implanty, których używamy w Ti producent udziela do-
żywotniej gwarancji. Jest to dokładnie opisane w specjalnie 
przygotowanej karcie gwarancyjnej.

4. jak długo należy czekać na wIzytę 
oraz zabIeg ImplantologIczny?

W Ti jesteśmy w stanie przeprowadzić kilka zabiegów implan-
tologicznych dziennie. Okres oczekiwania możemy więc skró-
cić nawet do jednego dnia. Z doświadczenia jednak wiemy, że 
ta kwestia jest uzależniona bardziej od pacjenta dlatego do 
każdego podchodzimy w sposób indywidualny i elastyczny.

5. od jakIch kryterIów zależy cena 
zabIegu ImplantologIcznego?

Cena zabiegu jest w głównej mierze uzależniona od sytuacji 
z jaką zgłasza się do nas pacjent. Koszt danych implantów 
nie ulega zmianie ale ich ilość, kondycja biologiczna kości 
i dziąseł, które niejednokrotnie trzeba regenerować, będzie 
miała kluczowy wpływ na kwotę terapii. Możemy jednak za-
strzec, że jest to zawsze ustalane przed zabiegiem, w trak-
cie dokładnej analizy i diagnostyki. Pacjent nigdy nie jest 
zaskoczony po zabiegu, że cena uległa zmianie, bo trzeba 
było wykonać dodatkowe procedury.

ZABIEGI 
IMPLANTOLOGICZNE 

w Titanium Dental

Czym tak naprawdę 
jest implant 

stomatologiCzny?

Implanty stomatologiczne zwane 
także wszczepami śródkostny-
mi stanowią protezy stosowa-
ne w celu odbudowy utracone-
go zęba. 
Implanty wykonywane są z ty-
tanu, a zatem metalu obojęt-
nego dla organizmu, co ozna-

cza, że nie mają wpływu na kondycję zdrowotną pacjenta. 
Implanty stomatologiczne produkowane są w różnych 
kształtach oraz wielkościach – ponadto mogą mieć róż-
nie zmodyfikowaną powierzchnię. Warto podkreślić, iż 
implantologia jest nauką alternatywną względem klasycz-
nych i tradycyjnych rozwiązań stomatologicznych.

na Czym polega profesjonalny 
zabieg implantologiCzny?

W miejsce brakującego zęba, bądź zębów chirurg wszcze-
pia w kość pacjenta tytanowy implant imitujący korzeń 
zęba. W odpowiednim momencie implant zostaje obciążo-
ny – specjalista przykręca do niego łącznik protetyczny 
z koroną zębową. Łącznik pełni rolę elementu spajającego 
implant umieszczony poddziąsłowo z naddziąsłową koroną 
zęba. W owym zabiegu nie występuje konieczność szlifo-
wania zębów pacjenta w celu stworzenia mostu protetycz-
nego w postaci alternatywy minionych lat.

Przy zastosowaniu dwóch, bądź większej ilości implantów, 
specjaliści są w stanie wykonać protezy oraz mosty mo-
cowane w wariancie czasowym lub stałym. Tego rodzaju 
działanie pozwala odbudować utracony uśmiech nawet tym 
pacjentom, którzy stracili wszystkie zęby.

Leszek stróżyk 
– lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel kliniki Titanium Dental.

Pacjentka Pani Małgorzata T. zgłosiła się w celu 
odbudowy i uzupełnienia zębów oraz poprawy 
estetyki. Po wykonaniu dogłębnej diagnostyki 
wykonano cyfrowy projekt nowego uśmiechu, 
na którym pacjentka mogła już na początkowym etapie zobaczyć przybliżony efekt 
końcowy. Przy użyciu licówek i koron pełnoceramicznych został podniesiony zgryz, 
zęby odzyskały swój anatomiczny kształt oraz zostały odbudowane starte części zębów. 

Dzięki takiej zmianie poprawiliśmy proporcje twarzy zachowując poprawną funkcję i wygodę podczas żucia. Wydłużając 
dolny odcinek twarzy zniknął efekt kwadratowej buzi, a twarz stała się bardziej owalna. Po leczeniu pacjentka ma 
zdecydowanie pełniejszy uśmiech, bardziej wydatne usta dzięki odpowiedniemu podparciu warg i policzków. Zanim 
zdecydujemy się na leczenie z zakresu medycyny estetycznej poprzez użycie wypełniaczy, warto najpierw prawidłowo 
ustawić zęby odzyskując harmonię uśmiechu. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone leczenie daje poczucie 
bezpieczeństwa dla Pacjenta i jest maksymalnie przewidywalne dla lekarza. Nie tylko odbudowaliśmy utracone tkanki, 
ale sprawiliśmy, że Pacjentka jest bardziej pewna siebie i uśmiecha się częściej i bez cienia krępacji.

ImplantologIa pozwala na podnIesIenIe jakoścI życIa, którą docenIsz. perfekcyjne 
zastępstwo naturalnego uzębIenIa. wybIerz trwałość, bezpIeczeństwo I komfort.
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5najczęstszych pytań dotyczących 
zabIegów ImplantologIcznych

Maciej Bonna,
- lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel kliniki Titanium Dental

Na przestrzeni ostatnich lat wykonałem wiele zabiegów polegających 
na wszczepieniu implantu dentystycznego w miejscu brakującego 
zęba. Wykorzystałem do tego różne techniki zabiegowe oraz systemy 
implantologiczne. Czas, obserwacja i doświadczenie jakie zebrałem pozwoliło 
mi na rzetelną ocenę i wybór najlepszych możliwych technologii. W chwili 
obecnej dzięki implantom mogę zaproponować moim pacjentom odzyskanie 
usuniętego w przeszłości zęba, możliwość „dostawienia” zęba, który nigdy się 
nie pojawił, ale także wysoko wyspecjalizowane protezy oparte na implantach. 
To wszystko bez szlifowania zdrowych zębów pacjenta!
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