
 

 

Przykręcać czy cementować? Całkowite rekonstrukcje protetyczne 

oparte na implantach. 

 

Leczenie implantologiczne jest obecnie standardowym rozwiązaniem w stomatologii 

odtwórczej. Ponad czterdziestoletnia już historia zachowań implantów i tkanek otaczających 

implanty pozwoliły dokonać obserwacji klinicznych oraz wyciągnięcie wniosków na temat 

sposobów montażu uzupełnień protetycznych na implantach. W naszych gabinetach na co 

dzień podejmujemy decyzję jaki rodzaj mocowania prac protetycznych zaproponować 

pacjentowi. Oczywiście kryteria podejmowania decyzji są różne. Czasami są to względy 

praktyczne, czasem ekonomiczne, innym razem wynikają z możliwości anatomicznych 

leczonego człowieka. Nie możemy też pomijać psychologicznego aspektu protezowania,  

a pacjenci często emocjonalnie próbują wymuszać rozwiązanie, które ich zdaniem będzie 

najlepsze, co nie zawsze jest słuszne. Dokonując prostego podziału na uzupełnienie 

protetyczne stałe lub ruchome oparte na implantach pacjent przeważnie wybiera to na stałe. 

Decyzja ma konsekwencje na następnych wiele tak dla pacjenta ale i dla lekarza, który 

obejmuje pacjenta opieką po zabiegową.  

Podczas wykładu przedstawię na przykładach z własnej praktyki wady, zalety i ewentualne 

zagrożenia związane różnymi rozwiązaniami mocowania prac na implantach. Przedstawię 

kryteria podejmowania decyzji. Przeanalizuję rodzaje materiałów do wykonywania prac 

protetycznych od strony funkcjonalnej i estetycznej. 

Serdecznie zapraszam na to inspirujące spotkanie. 
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