
POWIEDZ TAK
IMPLANTOM AB

NAJCZĘŚcIEJ ZADAWANE PYTANIA

CZY ZABIEG JEST 
BOLESNY?

JAKA JEST TRWAŁOŚĆ 
IMPLANTÓW?

CZY PROCESOWI GOJENIA 
TOWARZYSZY BÓL 
I OBRZĘK?

CZY BĘDĘ MÓGŁ GRYŹĆ 
IMPLANTAMI JAK MOGŁEM 
WCZEŚNIEJ MOIMI 
NATURALNYMI ZĘBAMI?

CO POWINIENEM WIEDZIEĆ 
O IMPLANTACH?

Zabieg jest bezbolesny i wykonywany z miejscowym 
znieczuleniem, podobnie jak przy każdej innej 
procedurze stomatologicznej.

Badania kliniczne wykazują ponad 25-letnią trwałość 
odbudów stomatologicznych z wykorzystaniem 
implantów. Właściwie wszczepione implanty, 
o które pacjent dba  (regularne kontrole u dentysty 
i higienistki oraz właściwa higiena) utrzymują 
się przez wiele lat.

Każda osoba reaguje inaczej. Większość pacjentów 
zgłasza minimalny dyskomfort, z okazjonalnym 
lekkim obrzękiem, który mija po jednym lub 
dwóch dniach.

Efektywność i odczucie gryzienia są podobne 
jak przy naturalnych zębach.

Bardzo ważne jest wybierać sprawdzone implanty, 
które poddawane są nieustannej weryfikacji 
standardów produkcji, ich rozwoju oraz jakości.

Wyłączny dystrybutor AB Dental w Polsce



Czy brakuje ci jednego 
zęba czy wszystkich, 
implanty dentystyczne 
pozwolą przywrócić 
twój uśmiech z zębami, 
które wyglądają 
jak naturalne.

DLACZEGO POWINIENEŚ 
SKORZYSTAĆ Z IMPLANTÓW 
STOMATOLOGICZNYCH?

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE 
Z IMPLANTÓW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli brakuje ci jednego zęba, korona 
na implancie jest najczęściej zalecanym 
sposobem leczenia.

Odbudowa pojedynczego zęba na implancie 
wygląda bardzo naturalnie. Nie tylko chroni 
kość i dziąsło, ale także nie uszkadza sąsiednich 
zębów pozwalając dłużej cieszyć się ich zdrowiem.

ZALETY

• Przywraca funkcje estetyczne i funkcjonalne

• Poprawia wygląd i poczucie własnej wartości

• Nie naraża sąsiadujących zębów jak 
   w przypadku tradycyjnych mostów

• Pomaga zapobiegać utracie kości i recesji 
   szczęki poprzez wymianę korzenia zęba

• Łatwiejsza obsługa i lepsza higiena 
   w porównaniu do tradycyjnych mostów

1//
UZUPEŁNIENIA 
POJEDYNCZE

3//
BEZZĘBIE 
- KOMPLETNA 
ODBUDOWA

2//
UZUPEŁNIENIA 
MNOGIE 4//

BEZZĘBIE 
- KOMPLETNA 
PROTEZA NA 
ZATRZASKACH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Most oparty na implantach może być 
właściwym rozwiązaniem, gdy brakuje kilku 
sąsiadujących zębów lub są one bardzo 
uszkodzone. To korzystne rozwiązanie 
pozwala uniknąć uszkodzenia sąsiednich 
zębów jak w przypadku tradycyjnych mostów.

Leczenie implantami stomatologicznymi prowadzi 
do lepszej estetyki i funkcjonowania, bez 
szkody dla sąsiednich zębów. Rezultatem jest
wygodniejsze rozwiązanie, które poprawia 
jakość życia utrzymując zdrowe zęby.

ZALETY

• Wygląd i odczucie podobne 
  do naturalnych zębów

• Zapewnia komfort i stabilność

• Nie naraża sąsiadujących zębów 
   na uszkodzenia

• Pomaga zapobiegać utracie kości 
   i recesji szczęki

• Przywraca naturalną zdolność żucia lepiej 
   niż proteza ruchoma

• Eliminuje częste wyjmowanie i ryzyko 
   uszkodzeń wokół zębów

• Łatwiejszy serwis i lepsza higiena 
   w porównaniu do tradycyjnych mostów 
   na zębach (proteza ruchoma)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stwierdzono, że źle dopasowane protezy 
wpływają nie tylko na funkcje żucia 
i fonetyczne, ale także na samoocenę 
i pewność siebie.

Od dwóch do czterech implantów z filarami 
łączącymi je z protezą, zapewniają mocne 
trzymanie co poprawia jakość życia 
pozwalając Ci jeść, śmiać się i uśmiechać 
oraz czuć się pewnie w każdej sytuacji.

ZALETY

• Utrzymuje protezę na miejscu

• Pomaga zapobiegać utracie kości 
   i recesji szczęki

• Trwałe rozwiązanie zapewniające komfort 
   i bezpieczeństwo, wiedząc, że proteza 
   nie wypadnie

• Przywraca fukncje żucia i fonetyczne lepiej 
   niż tradycyjna proteza ruchoma

• Łatwiejszy serwis i lepsza higiena 
  w porównaniu do tradycyjnych 
  mostów / protez

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pacjenci z bezzębiem mogą teraz uniknąć
kłopotów związanych z tradycyjnymi 
protezami ruchomymi.

Pełna proteza oparta na kilku implantach 
może ponownie przywrócić piękny uśmiech 
i wygląd twoich zębów. Umożliwia znacznie 
lepszą jakość życia poprawiając funckje 
żucia i fonetyczne.

ZALETY

• Wygląda i funkcjonuje jak twoje naturalne zęby

• Proteza jest stabilnie zamocowana 
   w jamie ustnej na zatrzaskach

• Poprawia wygląd i poczucie własnej wartości

• Pomaga zapobiegać utracie kości 
   i recesji szczęki

• Przywraca naturalne funkcje żucia 
   i fonetyczne lepiej niż tradycyjna 
   proteza ruchoma.

Implanty stomatologiczne są bezpieczną 
i estetyczną alternatywą do tradycyjnych 
koron, mostów i protez. 
Odbudowy na implantach wyglądają i dają 
odczucie naturalnych zębów, oferują nowy 
poziom komfortu, bezpieczeństwa 
i pewności siebie.

Będziesz mógł jeść i pić cokolwiek zechcesz, 
bez niedogodności związanych z utrzymaniem 
protezy lub brakiem zebów.

Setki tysięcy pacejntów na całym świecie 
używa implantów AB w celu poprawy 
funkcjonalności, uśmiechu i jakości życia. 
Twój stomatolog pomoże Ci ustalić 
czy implanty są właściwym wyborem 
dla Ciebie.

Zadbaj o anatomię Implanty AB pomogą 
Ci spowolnić naturlany proces zaniku kości  
więc twoja twarz zachowa swój 
naturalny kształt.

Zachowaj zdrowe zęby. Implanty AB eliminują 
potrzebę obciążania zdrowych zębów 
w przypadku pojedynczych lub mnogich 
uzupełnień.
Naukowo udowodniony długoterminowy efekt.

Bezpieczeństwo i solidność. Implanty AB jako 
stałe uzupełnienie nie przesuwają się, eleminując 
kluczowe  problemy z protezami, jak złe 
dopasowanie, podrażnienie dziąseł i ból. 
Rezultatem jest najwyższy komfort, estetyka 
i zdolność do żucia.

Implanty AB są najbardziej skutecznym 
i efektywnym rozwiązaniem dla uzupełnień 
braków w uzębieniu. Kiedy weźmiesz pod 
uwagę czas poświęcony na dostosowanie 
protez lub mostów przekonasz się, że implanty 
zapewnią Ci przewidywalne, długotrwałe 
rozwiązanie.


