Najnovejša metoda
implantacijskega sistema
All-on-4/All-on-6 od zdaj
tudi v Sloveniji!
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Slovo od proteze v 24 urah

ŽIVLJENJSKA INVESTICIJA V VAŠ NASMEH

Jurij Žargi, dr. dent. med., implantolog
Naraščajoča pričakovanja glede krajšega trajanja zobozdravstvenega zdravljenja, kadar ima
pacient enega ali več zobnih vsadkov, so velik
izziv za vsakega zobozdravnika. Še posebej je
to izrazito pri brezzobih pacientih z anatomskimi pomanjkljivostmi, kjer klasični implantološki postopki trajajo dolgo časa. Zobni
implantacijski sistem – Originalni All-on-4 po
profesorju Malu – ponuja inovativno in optimizirano rešitev za takojšnjo izdelavo fiksnih zob
pri pacientih s snemnimi protezami oziroma
pri tistih z zelo majavimi zobmi. Ta vrsta implantacijskega sistema omogoča večje zadovoljstvo pacientov in boljšo kakovost življenja
s takojšnjo obnovo zobne funkcije in estetike.
Minimalno invazivni postopek all-on-4/all-on-6 omogoča fiksne zobe na implantatih – popolno sanacijo zobovja s štirimi
ali šestimi zobnimi vsadki, ki se postavijo
ravno ali pod kotom – odvisno od tega, kje
ima pacient še dovolj kosti. Natančno določitev položaja implantatov omogoči digitalno
3D-načrtovanje. Tako se preprečijo poškodbe nekaterih anatomskih struktur, poleg
tega pa se zmanjša potreba po dograjevanju kosti.

Pri najbolj ekstremnih primerih pomanjkanja
kosti v zgornji čeljusti, ko vstavitev klasičnih
implantatov ni možna, pa uporabljamo individualno izdelane podsluznične (subperiostalne) implantate. Gre za implantate s podaljšanimi krili (na sliki modro), ki se fiksirajo nekoliko
višje v zgornjo čeljust, skozi dlesen pa gledajo
le njihovi nazidki (na sliki vijoličasto), ki nato
nosijo protezo.
Po namestitvi vsadkov (klasičnih ali podsluzničnih) sledi priprava začasnega fiksnega mostu na zobnih vsadkih, ki se lahko izvede že en
dan po vsaditvi implantatov. Po nekaj mesecih
se pripravi dokončni fiksni most.
V implantološkem centru Zobna medicina
edini v Sloveniji uporabljamo originalno metodo All-on-4, s katero omogočimo, da pacienti dobijo fiksne zobe že naslednji dan.
Gre za zanesljivo in visokokakovostno storitev
po dostopni ceni, ki je primerljiva z vsemi ordinacijami v sosednjih državah, kjer ponujajo
podobne storitve.

PREDNOSTI metode All-on-4

• Vstavljanje umetne kosti ali dvig sinusnega
dna nista potrebna
• Maloinvaziven poseg v lokalni anesteziji
• Samo en kirurški poseg
• Pridobitev zob, enakih svojim, že dan po
posegu

Oglasno sporočilo

V priznanem implantološkem centru Zobna medicina na Peričevi ulici 31 v
Ljubljani uvajamo novo metodo implantološkega zdravljenja. Vodja centra
Jurij Žargi, dr. dent. med., že vse od od začetka svojega profesionalnega
dela spremlja svetovne novosti s področja implantologije in jih uvaja v
Sloveniji. Med najnovejšimi je metoda implantacijskega sistema All-on-4/
All-On-6, ki je svetovna uspešnica na področju zobozdravstva. Namenjena je
brezzobim pacientom in tistim z zelo majavimi zobmi, izvaja pa se z digitalnim
tridimenzionalnim načrtovanjem položaja implantatov in oblike zob ter
omogoča popolno sanacijo zobovja s štirimi ali šestimi zobnimi vsadki.

5-letna garancija na
poseg in doživljenjska na
implantate
»Gre za
najboljšo
izbiro in rešitev
- življenjska
investicija v
nasmeh!«

BREZPLAČNA KONTROLA
ENKRAT LETNO

PREDNOSTI podsluzničnih implantatov
• Rešitev v primerih ekstremnega
pomanjkanja kosti
• Podsluznični implantati so alternativa
zelo zahtevni vstavitvi zigomatičnih
implantatov, ki se izvaja izključno v splošni
anesteziji in je manj natančna
• Samo en kirurški poseg v lokalni anesteziji
• Vstavljanje umetne kosti ali dvig sinusnega
dna nista potrebna
• Pridobitev zob, enakih svojim, že dan po
posegu

