Medycyna urody –

zabiegi

Implantoprotetyka

na miarę naszych czasów
W klinice Platinum czas potrzebny do wykonania idealnej odbudowy
protetycznej to tylko dwie godziny.
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wytwarzającego zaprojektowane odbudowy
protetyczne z bloczku porcelanowego. Odbudowy protetyczne frezowane są za pomocą
wierteł diamentowych z dokładnością do 20
mikrometrów. Czas potrzebny do wykonania
idealnej odbudowy protetycznej to mniej
więcej dwie godziny.
Używając systemu CEREC, można wykonać inley, onley, mosty, licówki, oraz korony. Niemniej największe uznanie wśród
pacjentów zyskała stosowana u nas implantoprotetyka. Jako Akademia Implanto-

logii i Stomatologii Estetycznej Platinum
sięgnęliśmy po dotychczas niemożliwe
rozwiązania. Dzięki najnowocześniejszej
tomografii komputerowej, umożliwiającej poznanie warunków kostnych i tkanek
miękkich, jesteśmy w stanie wszczepić
implanty w najbardziej skomplikowanych
sytuacjach, korzystając ze światowych
systemów implantologicznych. Następnie
uwzględniając wymagania estetyczne pacjenta i szanując jego czas, wykonujemy
na jego oczach perfekcyjnie dopasowaną
odbudowę protetyczną.
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Zdjęcia:

eszcze parę lat temu ludzie cierpliwie czekali na rozwój nauki i jej nowe wynalazki, które były w stanie poprawić komfort życia. W dzisiejszych
czasach nie chcemy już czekać i wymagamy
natychmiastowej gratyfikacji, poprawy samopoczucia i wysokich standardów. Medycyna
a dokładniej stomatologia również musiała
sprostać oczekiwaniom pacjenta. Skrócony
czas wizyty, bezbolesne zabiegi i komunikacja z pacjentami stały się wyznacznikami
nowej epoki rozwoju tejże dziedziny.
W naszej klinice staramy się, by nasi pacjenci byli usatysfakcjonowani kompleksowo. Przyjazna atmosfera, najnowocześniejszy
sprzęt i pełny profesjonalizm zaowocowały
zaufaniem, a także zadowoleniem osób, które
przychodzą do nas, by poprawić wygląd swojego uśmiechu. Czas jest ważny, jeśli nie najważniejszy, zwłaszcza dla osób, które pragną
zniwelować braki w uzębieniu za pomocą
implantologii. Dlatego wykorzystując najnowsze technologie, staramy maksymalnie
skrócić czas oczekiwania na nowy uśmiech.
System CEREC to pełny gabinetowy system CAD/CAM, pozwalający na skanowanie,
zaprojektowanie i wykonanie uzupełnień
protetycznych w gabinecie w trakcie jednej
wizyty. W odróżnieniu od prac laboratoryjnych przy użyciu systemu CEREC prace są
pełnoanatomiczne i z jednorodnego materiału, co zwiększa wytrzymałość mechaniczną
uzupełnień.
W przypadku protetyki standardowej
składały się one z podbudowy i napalanej na
niej ceramiki. Standardowy wycisk zastąpiło
skanowanie uzębienia kamerą wewnątrzustną, co trwa znacznie krócej, tylko trzy-cztery
minuty. Jest to przede wszystkim dokładniejsze i bardziej komfortowe rozwiązanie, które eliminuje możliwości powtórnego brania
wycisku ze względu na błąd ludzki.
Następnie obraz jest przenoszony do
komputera, z którego pomocą praca protetyczna jest projektowana z dokładnością
nawet do 19 mikronów. Projekt przez Wi-Fi jest wysyłany do frezarki - urządzenia

