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Un implant dentar este un ºurub de titan care serveºte
drept stâlp pentru înlocuirea unui dinte care lipseºte.
Implantul este inserat în osul maxilar sau mandibular printro intervenþie chirurgicalã. Ulterior, se aºteaptã o perioadã de
timp, pânã se stabileºte o relaþie de legãturã (osteointegrare) între implant ºi os, astfel ca implantul sã poatã servi
drept sprijin pentru o coroanã, proteza parþialã/totalã fixã
sau proteza mobilizabilã. Implanturile dentare pot sã
înlocuiascã un singur dinte sau mai mulþi. Protezele cu sprijin implantar au aspect asemãnãtor cu al dinþilor naturali, iar
funcþia dintelui care lipseºte este preluatã de protezã cu
sprijin implantar. Terapia implantarã reprezintã o opþiune
restaurativã cu un lung istoric clinic. Implanturile dentare
pãstreazã integritatea structurii faciale ºi reduc inconvenientele asociate pierderii dinþilor.
Istoria implanturilor
Implanturile endoosoase se folosesc încã din timpul civilizaþiei Maya, de mai bine de 1350 de ani. În 1931, arheologii au descoperit un fragment de mandibulã datând din
anul 600 care aparþine unei femei în vârstã de 20 de ani ºi
conþine trei piese de forma unor dinþi ce substituie trei incisivi inferiori. Timp de 40 de ani, arheologii au crezut cã aceste piese au fost inserate sub nas dupã moartea tinerei, aºa
cum egiptenii obiºnuiau sã facã. În 1970, Profesor Amadeo
Bobbio a studiat specimenul de mandibulã, efectuând o
serie de radiografii care au demonstrat compactarea
osoasã din jurul „implanturilor“, fapt care demonstreazã cã
implanturile au fost realizate în timpul vieþii.
Cine poate beneficia de implanturile dentare?
Orice persoanã cãreia îi lipsesc unul sau mai mulþi dinþi,
din cauza accidentelor, a diverselor boli sau complicaþiilor
cariei dentare, poate beneficia de terapie implantarã. Dacã
lipsesc unul sau mai mulþi dinþi, restaurãrile protetice pe
implanturi îi pot înlocui. Câteodatã, pacienþii mai în vârstã
considerã cã tocmai vârsta lor îi împiedicã sã beneficieze de
implanturile dentare. Totuºi, în terapia implantarã, starea de
sãnãtate este factorul determinant, ºi nu vârsta. Se considerã cã, dacã un pacient este suficient de sãnãtos încât sã i
se poatã extrage un dinte, atunci el poate fi candidat pentru
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inserarea unui implant dentar. Medicul dumneavoastrã curant poate evalua dacã puteþi beneficia de terapie implantarã, luând în considerare istoricul dumneavoastrã medical,
atât dentar cât ºi de ordin general.
Este dureroasã intervenþia?
Aplicarea implanturilor se realizeazã sub anestezie localã
ºi nu veþi simþi nimic în tot acest timp. Regiunea în care s-a
intervenit poate fi edemaþiatã (umflatã) câteva zile dupã, iar
durerile de intensitate redusã care ar putea sã aparã se
remit de cele mai multe ori cu antalgice uºoare.
Cât costã?
Aplicarea implanturilor este o investiþie
pentru viitor ºi pentru
calitatea vieþii dumneavoastrã. Noii dinþi
vor crea aceeaºi senzaþie ca dinþii naturali,
ceea ce este un fapt
extraordinar. Este un
tratament care vã va
scuti de alte cheltuieli
cu dinþii în viitor ºi care
vã va conserva structurile dentare adiacente, nefiind nevoie
de tratamentul/ ºlefuirea altor dinþi.
Voi avea impresia cã sunt propriii mei dinþi?
Da! Implanturile sunt fixate în os ºi se comportã ca propriii dumneavoastrã dinþi când mâncaþi, vorbiþi sau râdeþi.
Majoritatea pacienþilor nu fac diferenþa între dinþii naturali ºi
noii lor dinþi.
Îmi pot conserva ceilalþi dinþi ai mei?
Bineînþeles cã da! Implanturile permit înlocuirea dinþilor
absenþi fãrã sã se atingã de dinþii dumneavoastrã sãnãtoºi.
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Contrar punþilor clasice ºi protezelor parþiale, nu este nevoie
sã fie afectaþi în vreun fel dinþii vecini.
Vârsta este o problema?
În mod normal nu sunt probleme legate de vârstã, dar,
dacã aveþi sub 18 ani, trebuie sã fim asiguraþi cã este încheiatã creºterea înainte de a ne gândi la posibilitatea aplicãrii
implanturilor.
Ce riscuri presupun implanturile?
Multe studii clinice asupra tratamentului cu implanturi
dentare au arãtat cã rezultatele pe termen lung sunt pozitive. Concepþia implanturilor ºi tratamentul lor de suprafaþã
asigurã o foarte bunã rezistenþã ºi menþinerea pe loc a restaurãrilor. Filetul implantului ºurub contribuie la menþinerea
pe loc a acestuia ºi la conservarea osului. Toate acestea
ajutã la conservarea conturului pãrþilor moi ºi dau un aspect
natural.
Câte ºedinþe sunt necesare pentru acest tip de tratament?
Aceasta depinde de dinþii dumneavoastrã ºi de tipul de
tratament care este cel mai bine adaptat cazului dumneavoastrã. Pentru unele situaþii se poate efectua un singur timp
chirurgical, existând însã cazuri când intervenþia chirurgi-

calã se realizeazã în douã etape. Consultaþia iniþialã, intervenþia chirurgicalã, controlul postoperator, etapele de protezare ºi controlul final însumeazã aproximativ 6-8 ºedinþe
pânã la finalizarea tratamentului.
Cum trebuie întreþinuþi noii mei dinþi?
Pentru a întreþine un bun rezultat este suficient periajul
dentar ºi utilizarea aþei dentare. Stomatologul dumneavoastrã vã va explica exact cum se realizeazã aceasta.
Câte zile de concediu medical imi sunt necesare?
Nu este nimic anormal în a face edem postoperator sau
a avea echimoze (a vã învineþi) dupã aplicarea implanturilor.
Cei mai mulþi dintre pacienþi îºi reiau lucrul dupã 2-3 zile de
la intervenþie.
Trebuie sã întrerup fumatul?
Este insistent recomandatã întreruperea fumatului.
Fumatul îngreuneazã cicatrizarea ºi afecteazã în sens negativ prognosticul pe termen lung.
Cafeaua, ceaiul sau vinul îmi pot strica
sau colora noii dinþi?
Coroanele din porþelan cu care se protezeazã implanturile
sunt mult mai puþin afectate de aceºti coloranþi naturali.
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