Ο∆ΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
Τµήµα Στοµατικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Ενηµερωτικό Έντυπο

Ένα µόνο χαµόγελο είναι αρκετό για να οµορφύνει κάθε
πρόσωπο. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό, είναι η υγιής
οδοντοστοιχία, η οποία µας επιτρέπει να µιλάµε, να τρώµε
και να χαµογελάµε µε αυτοπεποίθηση. Η πλέον σύγχρονη
µέθοδος αντικατάστασης δοντιών, που εγγυάται µόνιµο
και φυσικό αποτέλεσµα, είναι η τοποθέτηση οδοντικών
εµφυτευµάτων.
Το Τµήµα Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι στελεχωµένο
µε έµπειρη και άρτια εκπαιδευµένη οµάδα επιστηµονικού
προσωπικού, ενώ διαθέτει τον πιο σύγχρονο ιατρικό
εξοπλισµό, γεγονός που επιτρέπει την εφαρµογή
πρωτοποριακών µεθόδων διάγνωσης και θεραπείας.

Το τµήµα εξειδικεύεται στον τοµέα των οδοντικών
εµφυτευµάτων, εφαρµόζοντας τις πιο σύγχρονες
επεµβατικές µεθόδους, µε τη χρήση υλικών τελευταίας
τεχνολογίας και άριστης ποιότητας.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΧΑΝΩ ΕΝΑ ∆ΟΝΤΙ;
Τα προβλήµατα που προκαλούνται από την απώλεια
δοντιών είναι τόσο πρακτικής όσο και αισθητικής
φύσης. Μεταξύ άλλων παρατηρούνται:
∆υσκολία στη µάσηση
Πόνος
Μετακίνηση των γειτονικών δοντιών
Μη ελκυστικό χαµόγελο
Αισθητικές αλλαγές στη δοµή του προσώπου από την
ατροφία των γνάθων
Μειωµένη αυτοπεποίθηση.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Ο∆ΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Πρόκειται για τεχνητά νέα δόντια, το ίδιο γερά και
µόνιµα µε τα φυσικά. Το οδοντικό εµφύτευµα είναι
η µεταλλική αποµίµηση (από τιτάνιο) της ρίζας του
δοντιού, που έχει χαθεί ή πρέπει να αφαιρεθεί.
Πάνω σε αυτή, τοποθετείται ένα νέο πορσελάνινο
δόντι. Πρόκειται για την πιο σύγχρονη µέθοδο
αντικατάστασης δοντιών είτε έχετε χάσει ένα είτε
περισσότερα ή και όλα τα δόντια σας.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ;
Τα εµφυτεύµατα είναι η πιο ενδεδειγµένη λύση για την
αποκατάσταση της λειτουργίας και της αισθητικής της
περιοχής, από την οποία χάθηκε ένα φυσικό δόντι.
Συγκεκριµένα:
Αποτρέπουν τη φθορά των υγιών δοντιών, που
βρίσκονται δίπλα τους, από τυχόν τροχισµό, όπως
γίνεται στην περίπτωση των γεφυρών.
Εµποδίζουν την περαιτέρω απώλεια οστού, που
οδηγεί στην αλλαγή του περιγράµµατος του
προσώπου.
Έχουν διάρκεια ζωής σχεδόν ίση µε τα φυσικά δόντια.
Τα δόντια που στηρίζονται πάνω τους µοιάζουν ίδια
µε τα φυσικά.
Βελτιώνουν τη µάσηση, την οµιλία και το χαµόγελο,
αφού δηµιουργούν σταθερή οδοντοστοιχία.
Είναι η πιο «καθαρή» λύση. Η τεχνητή οδοντοστοιχία
δεν κινείται και συνεπώς δεν απαιτεί τη χρήση κόλλας
για τη σταθεροποίησή της.
Η φροντίδα τους είναι εύκολη, ίδια µε εκείνη των
φυσικών δοντιών.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΟΝΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ;
Όχι. Πρόκειται για µία πολύ απλή και ανώδυνη
διαδικασία, η οποία πραγµατοποιείται σχεδόν πάντα µε
τη χρήση τοπικής αναισθησίας. Για τους περισσότερους
ασθενείς, ένα ήπιο παυσίπονο είναι αρκετό για να τους
ανακουφίσει.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ;
Η τοποθέτηση των εµφυτευµάτων γίνεται συνήθως
µε χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Για τους επόµενους
τρεις έως έξι µήνες από την τοποθέτηση (έως ότου
ενσωµατωθούν στο οστό που τα περιβάλλει), µπαίνουν
προσωρινές γέφυρες ή τεχνητές οδοντοστοιχίες, για να
αντικατασταθούν, µετά το πέρας της περιόδου αυτής,
από τα νέα, κατασκευασµένα από πορσελάνη, δόντια.
ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ/ ΕΧΩ
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΑ.
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Ναι. Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center παρέχει
τη δυνατότητα τοποθέτησης εµφυτευµάτων µε
χορήγηση µέθης (ενδοφλέβια καταστολή). Έτσι, εάν
ο αριθµός των εµφυτευµάτων που απαιτείται είναι
µεγάλος, η διαδικασία προκαλεί στον ασθενή άγχος
ή εάν ο ασθενής είναι άτοµο µε κινητικά ή νοητικά
προβλήµατα, εξειδικευµένοι αναισθησιολόγοι
χορηγούν φαρµακευτική αγωγή, η οποία περιορίζει
το επίπεδο της συνείδησης κατά τη διαδικασία
της επέµβασης και εξαλείφει τον πόνο καθώς επίσης
και την ανάµνηση της διαδικασίας.
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ΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή
η εφαρµογή των εµφυτευµάτων. Συγκεκριµένα,
εµφυτεύµατα δεν µπορούν να βάλουν ασθενείς:
Σε χηµειοθεραπεία
Με µη ρυθµισµένο διαβήτη
Με µεταβολική νόσο ή παραµορφωτική οστίτιδα
Που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ;
Όπως ακριβώς και τα φυσικά δόντια µας, τα
εµφυτεύµατα είναι σχεδιασµένα να κρατήσουν για
πάντα. Το ποσοστό επιτυχίας παγκοσµίως αγγίζει το
98%. Συγκεκριµένα, µελέτες δείχνουν ότι ακόµα και
µετά από τριάντα χρόνια, τα εµφυτεύµατα παραµένουν
το ίδιο επιτυχηµένα. Μάλιστα, κατά την πρώτη δεκαετία,
ακόµα και τα προσθετικά δόντια, που στηρίζονται πάνω
τους, έχουν ποσοστό επιβίωσης που αγγίζει το 95%.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ;
Αν και είναι σχεδιασµένα για να κρατήσουν για όλη µας
τη ζωή, η επιτυχία τους επηρεάζεται σηµαντικά από:
Τη σωστή στοµατική υγιεινή
Τις συχνές επισκέψεις στον οδοντίατρο για τον
έλεγχό τους.
Αντίθετα, σε αποτυχία µπορεί να οδηγήσουν
παράγοντες όπως:
Το κάπνισµα
Το υπερβολικό τρίξιµο ή το σφίξιµο δοντιών.
ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ
ΓΙΑ Ο∆ΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Όχι. Τα εµφυτεύµατα είναι κατάλληλα για όλους τους
ενήλικες. Οι µόνοι παράγοντες που θα πρέπει κανείς
να λαµβάνει υπόψη, είναι η ανάγκη για καλή γενική υγεία
και η επιθυµία για βελτιωµένη ποιότητα ζωής.
ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΜΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩ ΕΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ;
Όχι. Στην πραγµατικότητα είναι δυνατό
να αντικαταστήσετε όλα τα κάτω δόντια µε µια ολική
τεχνητή οδοντοστοιχία, που στηρίζεται σε δύο έως
τέσσερα εµφυτεύµατα. Παρόλα αυτά, ενδείκνυται
η αντικατάσταση των πίσω δοντιών µε ένα εµφύτευµα
για κάθε χαµένο δόντι, έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικά
κατά τη µάσηση.
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ΠΩΣ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ Ο∆ΟΝΤΙΚΟ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ;
Ο γιατρός σας, αφού σας εξετάσει, θα σας πει
αν υπάρχει κατάλληλη ποσότητα οστού ώστε να
τοποθετηθεί το εµφύτευµα. Ενδεχοµένως να χρειαστεί
λεπτοµερής ακτινογραφικός έλεγχος για να εξακριβωθεί
η ακριβής ποσότητα του διαθέσιµου οστού.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ (TEETH IN 24 HOURS);
Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ασθενών είναι δυνατή
η αποκατάσταση των δοντιών µε οδοντικά εµφυτεύµατα
και ακίνητη προσθετική (γέφυρες) εντός ολίγων ωρών.
Προκειµένου να εφαρµοστεί, προηγείται ενδελεχής
ακτινολογικός και κλινικός έλεγχος. Στη συνέχεια
παραγγέλνεται στον οδοντοτεχνίτη η προσθετική
εργασία. Την ηµέρα της επέµβασης ή την επόµενη,
τοποθετούνται τα εµφυτεύµατα και, επιτόπου πάνω
σε αυτά, η ήδη έτοιµη προσθετική εργασία. Τα ποσοστά
επιτυχίας είναι παρόµοια µε αυτά της κλασσικής
εµφυτευµατολογίας.
ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ;
Λόγω µεγάλης ζήτησης, τα εµφυτεύµατα έχουν γίνει
πλέον πιο προσιτά από οικονοµικής πλευράς. Το κόστος
της θεραπείας ποικίλλει και εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, όπως ο αριθµός των δοντιών που θα
αντικατασταθούν και ο αριθµός των εµφυτευµάτων
που θα τα στηρίζουν. Σε βάθος χρόνου, η λύση µε
οδοντικά εµφυτεύµατα αποδεικνύεται οικονοµικότερη
των υπολοίπων, καθώς αντέχουν περισσότερο και δε
χρειάζονται συχνά αντικατάσταση.
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