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Implante dentare - prezent şi viitor
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Dacă acum 25 de ani implantele dentare 
reprezentau exceptia, astăzi sunt considerate o 
modalitate larg utilizată de a beneficia din nou de o 
dantură estetică.

Ce sunt pe scurt implantele dentare? Implantele 
dentare sunt rădăcini artificiale din titan folosite în 
protetica dentară pentru a înlocui dinţii care lipsesc prin 
coroane,  punţi sau proteze ancorate pe acestea.

Implantele sunt fabricate din aliaje speciale ale 
titanului deoarece acest material este perfect compatibil 
cu organismul uman, necoroziv şi extrem de uşor. 

Vom prezenta în imaginea de mai jos schematic 
componentele unei coroane pe implant:

Aşa cum se observă în imaginea alăturată, 
implantul dentar este similar unei rădăcini artificiale. În 
general se crează confuzii deoarece pacienţii înteleg prin 
implant tot ansamblul descris mai sus (fig 2). Practic, 
pentru a obţine o restaurare pe implant avem nevoie de 
următoarele elemente:

                1. Implantul 

                2. Bontul Protetic 

                3. Coroana pe Implant

Plasarea implantului se face în faza chirurgicală a 
tratamentului prin implante. Practic medicul chirurg 
implantolog va plasa implantul în osul dumneavoastră 
alveolar în locul rădăcinii dintelui lipsă. (fig 1). 

În anumite cazuri se poate plasa şi o coroană 
provizorie peste implant. Vindecarea are loc în câteva 
zile, însă implantul poate fi folosit pentru ancorarea 
coroanei dentare de-abia după o perioadă de trei-şase 
luni, timp în care osul creşte în jurul implantului şi îl 
stabilizează (osteointegrare). 
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După faza de osteointegrare implantul se simte ca şi 
rădăcina unui dinte natural.

Aplicarea unui implant este unul dintre cele mai 
uşoare proceduri chirurgicale. Se practică o anestezie şi 
se aşteaptă câteva minute până se obţine anestezierea 
completă a gingiei şi a osului. Se practică apoi o incizie 
şi se aplică implantul în os. Procedura se execută cu 
instrumentar chirurgical specializat (fizodispenser ) 
în condiţii de maximă sterilitate. Întreaga procedură 
durează efectiv 20-30 de minute pentru un implant 
(cam tot atât durează şi pregătirile preoperatorii).

După această etapă veţi primi o serie de indicaţii 
postoperatorii precum şi o reţetă cu medicamente 
care să vă asigure un confort postoperator maxim. 
Vindecarea gingiei survine în câteva zile. 

După faza de vindecare se trece la faza protetică. 
Aceasta constă în aplicarea pe implant a bontului 

protetic. Ulterior se trece la faza de amprentare şi se 
confecţionează coroana protetică pe implant. (fig.3)

Se pot aplica implante fiecărui adult care are o 
stare de sănătate moderată sau bună. Nu se pot aplica 
implante copiilor şi adolescenţilor datorită creşterii 
incomplete a oaselor maxilare. De asemenea, se 
contraindică aplicarea implantelor la pacienţi cu o stare 
gravă de sănătate (cancer, diabet de tip I, hepatita B şi 
C). Durata medie de viaţă a unui implant dentar este de 
aproximativ 15 ani cu igiena dentară adecvată. Fumatul 
şi igiena deficitară sunt ,,duşmanii ’’ implanturilor. Chiar 
dacă implantele sunt mai scumpe (350-400 euro per 
implant) la o analiză mai atentă ele sunt de fapt soluţia 
cea mai economică, cu rezultate estetice şi masticatorii 
bune.

 Cercetările actuale se orientează spre modificarea 
celulei stem de a se dezvolta într-un nou dinte dar, până 
ne vor creşte tuturor din nou dinţi vor mai trece conform 
estimărilor 20 de ani. Deci până atunci…


