
Сочна ябълка, препечен хляб с масло, апетитна пържола: можете да 
изпитате удоволствието от добрата храна дори само при мисълта за нея. 
Тя обаче не е източник единствено на наслада. Тя е в основата на доброто 
здраве и високия жизнен тонус. 

А сега си представете, че нямате зъби, с които да отхапете от ябълката, 
че всеки опит да схрускате препечената коричка на хляба ви причинява 
болка, а сдъвкването и на най-малкото парченце месо е мъчение. 

Още по-трудно е на възрастните хора, които се опитват да компенсират 
изгубените с годините зъби със снемаеми частични или цели протези. 

Всеки опит да се нахранят им причинява неудобство. Протезите се 
разместват, под тях се събира храна и почистването след всяко хранене 
е задължително. Тези недостатъци ограбват не само удоволствието от 
добрата храна – хората с протези дори не могат да седнат спокойно в 
ресторант с близки или приятели.

Лепилата и средствата за стабилизиране само временно дават чувство за 
сигурност. Дори и с тях, хората с протези се усмихват рядко – от страх да 
не изпаднат в неудобна ситуация. Протезата се отразява дори на говора 
им.

Никой не заслужава да се лишава от удоволствието на добрата храна, от 
усмивката и самочувствието си, от възможността да се среща и разговаря 
с приятели. 

Решението е просто – зъбни импланти от титан. Те заместват липсващите 
зъби и служат като основа за неподвижни конструкции от корони и 
мостове. 

Броят на зъбните импланти се определя от броя на липсващите зъби. Това 
дава възможност за частична или пълна рехабилитация.

Поставянето на имплант или импланти е сравнително бърз и достъпен 
начин за пациента да получи нови корони. Преимуществото е, че за 
това не се изпиляват здрави зъби, както се прави, когато се поставя 
мост. Съвременните имплантни системи са изключително опростени и 
позволяват да се постави имплант непосредствено след изваждането 
на проблемен зъб. Когато липсват повече зъби, може да се поставят 
наведнъж между два и шест импланта на челюст.

Операцията по поставянето на имплантите не е свързана с болка, защото 
задължително се прави с упойка. През оздравителния период пациентът е 
с временни зъби, за да може да общува и да се храни без проблеми. След 
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периода на вкостяване и периодични прегледи имплантът се разкрива и 
му се поставя т. нар. оздравителен винт, който оформя венеца. На 20-ия 
ден от поставянето се взема отпечатък и в зъботехническата лаборатория 
се изработва постоянната конструкция.

Лечението е скъпо, изисква много изследвания и добро планиране. Но 
има ли нещо по-скъпо от усмивката на вашите близки, когато след години 
на ограничаване отново се наслаждават на ябълките и препечения хляб и 
живеят пълноценно? 


