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KOMPLEXNÉ RIEŠENIA V ZUBNEJ IMPLANTOLÓGI
Nasadenie implantátov vyžadovalo nie-
koľko zdĺhavých sedení u zubného leká-
ra, medzi ktorými boli rôzne dlhé časové 
intervaly. Takáto liečba niekedy trvala aj 
cez obdobie 2 – 3 rokov. Dnes sa to všet-
ko dá stihnúť aj za jeden deň, záleží to 
predovšetkým na zubnom implantológo-
vi, aké moderné terapeutické postupy je 
schopný ponúknuť pacientovi.

„V dnešnej dobe chcem 
a žiadam vidieť pacienta 
s pôvodným stavom zubov. 
Pokiaľ hovoríme o kom-
plexnej liečbe v implantoló-
gii, musím začať ešte so 

zvyškovým chrupom postihnutý ťažkou paro-
dontitídou v sánke alebo v čeľusti, aby som 
rozhodol, ako budem ďalej pokračovať.V mo-

dernej implanto-
lógii totižto využí-
vam postupy 
okamžitej implan-
tácie po vytrhnu-
tí pôvodných zu-
bov, okamžitú výroby nových zubov a aug-
mentačné postupy a materiály. Toto všetko 
dohromady mi dovoľuje ošetriť pacienta 
s perfektným výsledkom a „za jeden deň“, 
hovorí MUDr. Tomáš Siebert, PhD., odborník 
v oblasti parodontológie a zubných implantá-
tov. Doktor Siebert bol v máji pozvaný pre-
zentovať implantologické výsledky svojej prá-
ce na medzinárodnom kongrese Osteology 
2013 Monaco. Úspech na tomto kongrese sa 
dostavil aj v podobe pozvania a absolvovania 
implantologického operačného workshop-u, 
a to len medzi 30 zubných lekárov z celého 

sveta.

Niekedy sa stáva, 
že pacient nebol 
u nás vyšetrený, 
bolo mu poveda-

né, že má pre implantáty „slabú kosť“ a nosí 
vyberateľné protézy. Neskôr nás navštívi 
a zistí, že sme mohli urobiť okamžitú implan-
táciu so „zubmi za jedeň deň“. Počet implan-
tátov sa určuje na základe dôkladného klinic-
kého a rőntgenového vyšetrenia. „Vzhľadom 
na rôznorodosť a klinickú anatómiu čeľusti 
a sánky pracujeme s tzv. 3D projekciou 
– dentálnym CT vyšetrením pacienta, ktoré je 
z priestorových pomerov v dutine ústnej naj-
presnejšie,“ hovorí doktor Siebert. „V prípade 
záujmu je najlepšie vyšetrenie na našom 
pracovisku, pretože každý pacient vyžaduje 

originálne riešenie,“ odporúča doktor Siebert. 
„U nás pacientovi vysvetlíme všetko o výsled-
nom estetickom prevedení, výhodách a nevý-
hodách, prípadne o rizikách implantácie, aby 
sa mohol slobodne a nerušene pre liečbu 
pomocou implantátov rozhodnúť,“ dodáva 
doktor Siebert.

Každý pacient, ktorý nosil snímateľnú proté-
zu v sánke a teraz má pevné zuby pomocou 
implantátov, je veľmi spokojný. Pri odhrýz-
aní a žuvaní používa pevné zuby, ktoré sa 
nevyberajú a držia. Dnes dokážeme presne 
a verne napodobniť pacientov chrup. Či už 
pôvodný tvar a farbu zubov, alebo na druhej 
strane dokážeme vytvoriť úplne nový tvar 
a  farbu zubov, v prípade, že pôvodný chrup 
sa pacientovi už nepozdával a chcel niečo 
úplne „iné“..


