Implaprotect и Implacure

Предпазват усмивката Ви

Днес
60% от хората с
поставени дентални
импланти, страдат от
заболявания, свързани с тях.
Продуктовата линия
Impla дава възможност на
Вашия стоматолог да
ги лекува.

“Защото запазването на костта около зъбите е в основата на всяка усмивка.”

Имплантите: най-добрият начин за заместване
на зъб,... но не и безпроблемен.
Първият зъбен имплант е поставен през 1965г., но на зъболекарите е отнело време,
за да проучат ползите и рисковете от тази нова методика. Стоматолозите започват да
използват имплнтите за заместване на липсващи зъби едва през 90-те години на
миналия век. Днес това е стандартно лечение в денталните практики. Наред с
успешното използване на имплантите пропорционално се увеличават и съпътстващите
ги специфични заболявания - периимплантен мукозит и периимплантит. Почти 60%
от пациентите страдат от проблеми, свързани с имплантите, като от тях почти една
четвърт продължават да страдат от умерена до по-тежка форма на периимплантит.
Периимплантен мукозит е възпалението на венеца около импланта. Това заболяване
трябва да се лекува спешно, за да се предотврати много по-силно увреждащия
периимплантит, който засяга меките и твърди тъкани около импланта, като това може
да доведе до загуба на кост и отпадане на импланта.

Implaprotect – защитава Вашия имплант
Периимплантният мукозит най-често се проявява като възпаление на венеца около
импланта (понякога съпътствано с кървене), и е първият предвестник за предстоящ
периимплантит. Жизнено важно е периимплантният мукозит да се лекува спешно,
понеже той може да прогресира бързо в по-тежкия периимплантит. До момента няма
доказан метод за лечение на периимплантния мукозит. Но днес зъболекарите вече
могат да използват Implaprotect на MTD, който предлага лечение "всичко-в-едно".
Комбинацията между антибиотик и течен разтвор може да проникне в микро-отвърстията на
имплантите и да атакува и да намали разпространението на бактериите. В състава на
препарата влиза и хиалуронова киселина, която спомага за оздравяването на костта
и стимулира нейното израстване наново.

Implacure – ефективно лечение
Implacure е нов нехирургичен метод за лечение на периимплантит. Ако периимплантитът
не се лекува своевременно, бактериите започват да атакуват костта и се компрометира
стабилността на импланта.
До сега не е установен стандартизиран протокол (стъпки при лечение) за лечение на
това състояние, без да се прибягва до хирургична намеса за отстраняване и подмяна
на импланта - лечение, което може да отнеме до една година. Днес Implacure, който е
показал отлични резултати при 89% от пациентите, предлага много по-лесно
решение. Това нехирургично лечение ще лекува заболяването, ще спаси импланта и
ще предотврати необходимостта от доста продължителните (и често дискомфортни)
хирургични процедури. Освен това, лечението с Implacure може да се извърши на
място в денталната практика, която пациентът обичайно посещава.
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