Uśmiech gwiazdy filmowej (niemal) na zawołanie
data aktualizacji: 2021.11.12 autor: Anna Wójcik-Brzezińska

– Tłumaczę moim pacjentom, że skoro pół życia potrafili żyć zakrywając usta, czas potrzebny na leczenie nie zrobi dużej różnicy. A efekt? Tu
telewizja nie kłamie, pacjentki po zakończonym leczeniu wyglądają nawet o kilkanaście lat młodziej – mówi dr Jakub Janicki, specjalista implantolog.

Wyobraźnię i oczekiwania pacjentów pobudzają programy reality show, w których
nieszczęśnik wchodzi do gabinetu bez zębów, by na koniec odcinka uśmiechnąć się rzędem
śnieżnobiałych zębów. W życiu potrzeba cierpliwości.
Pacjenci żartują, że implantolodzy odbierają chleb filmowcom, w każdym razie tym, którzy tworzą
komedie. Współcześnie tak ważny rekwizyt, jak szklanka ze sztuczną szczęką odchodzi do lamusa.
Skoro jest możliwość, wolimy mieć zęby na stałe.
– Faktycznie lepiej zachłysnąć się wodą, w której pływa cytrynka a nie szczęka teściowej. A zupełnie
poważnie – nie ma jak własne zęby, a jeśli już garnitur zmieniać to tak, by nie trzeba było go
wyciągać przed snem – przyznaje lek. dent. Jakub Janicki.
Decydując się na implanty pacjenci są na wszystko gotowi poza informacją: „na efekt trzeba
poczekać”.
– Trzeba mieć świadomość, na czym polega implantacja. Niektórzy robią tzw. natychmiastowe
obciążenie, sam kilka razy stosowałem tą metodę, ale chcę zastrzec – nie jestem jej zwolennikiem.
Pacjent musi mieć świadomość, że zbyt szybkie obciążenie implantu zwiększa ryzyko nie przyjęcia
się go – mówi współwłaściciel przychodni JaniDent w Skierniewicach.

Jeszcze do niedawna, kiedy straciliśmy wszystkie zęby, byliśmy skazani na protezy ruchome
całkowite. Natomiast dzięki rozwojowi nowoczesnych technik w stomatologii coraz częściej stosuje
się odbudowy wszystkich zębów na implantach.
– Dzięki wszczepieniu sześciu (dolna część szczęki) lub ośmiu (góra) implantów dentysta może
wykonać naturalne uzupełnienie całej szczęki w postaci mostu porcelanowego – mówi implantolog.
Niekiedy wykonuje się protezy w tzw. technice all on four. Są one oparte na czerech implantach i
ufiksowane w jamie ustnej na stałe. Wyjmowane są tylko podczas kontrolnych wizyt u dentysty.
Głównym przeciwwskazaniem do zabiegu wstawienia implantów jest brak kości do prawidłowego
wszczepienia implantu.
– Aktualnie jednak mamy wiele metod odbudowy i regeneracji kości. Przeciwwskazania zdrowotne
przy odpowiednim przygotowaniu pacjenta nie uniemożliwiają prawidłowej i skutecznej implantacji.
U osób chorych na cukrzycę, osteoporozę oraz choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi
konieczne jest zachowanie dużej ostrożności i wdrożenie właściwych procedur zapewniających
bezpieczeństwo podczas zabiegu chirurgicznego. Bezpieczną implantację można wykonać
praktycznie u większości pacjentów – podkreśla lekarz.
Z hollywoodzkim uśmiechem pacjent czuje się fantastycznie, wraca pewność siebie, walory
estetyczne po zakończonym leczeniu robią ogromne wrażenie.
– Wielu pacjentów musi się przyzwyczaić jeszcze do jednego – nowej twarzy, która wyraźnie
młodnieje. Zwłaszcza panie doceniają efekty leczenia – napięta skóra na policzkach, który zapadły się
pod bezzębną szczęką potrafi odjąć wiele lat – podkreśla implantolog.
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