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Najczęściej zadawane pytania. Promadent dentysta Lubań
Która proteza szkieletowa jest lepsza – ta wykonana z tworzywa termoplastycznego (np.
acetalu), czy też ze stopów metali (np. chrom-kobaltu)?
Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. Jesteśmy dalecy od uzasadniania wyższości stosowania jednego
rodzaju tworzywa nad drugim w przypadku protez szkieletowych. Oznacza to, że każde rozwiązanie ma
zarówno swoje zalety, jak też i wady. Nie wnikając zbytnio w szczegóły można powiedzieć, iż wykonawstwo
protez z materiałów termoplastycznych jest stosunkowo nową technologią, która w niektórych sytuacjach
(szczególnie o dużym znaczeniu estetycznym) może mieć kluczowe znaczenie dla pacjenta. Niestety są pewne
ograniczenia w używaniu protez acetalowych, o których każdy użytkujące je pacjent, powinien być dokładnie
poinformowany. Oczywiste również jest, iż będzie następował dalszy rozwój tworzyw termoplastycznych, lecz
nie sądzimy aby kiedykolwiek wyeliminowały one całkowicie stopy metali. Oznacza to, że w niektórych
przypadkach klasycznie wykonana proteza szkieletowa (metalowa) staje się niezastąpiona dla pacjenta.
Reasumując, w zależności od wielu czynników które należy wziąć pod uwagę, możemy indywidualnie
zaproponować każdemu pacjentowi rozwiązanie najlepsze do jego oczekiwań i możliwości.

Czy PROMADENT organizuje akcje promocyjne?
Tak. Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą, którą znajdziecie Państwo w zakładce Aktualnosci

Mam protezę szkieletową na zatrzask. Zrobiła mi się ona luźna, opadająca. Słyszałam że
można ją naprawiać, wkładając jakieś nowe gumki w te zatrzaski. Czy coś takiego u
państwa w gabinecie można zrobić? I jaki byłby orientacyjny koszt takiej naprawy. Jest
to proteza górna.
Wymiana matrycy (czasem patrycy) w protezie szkieletowej jest możliwa pod warunkiem znajomości systemu,
w którym te zatrzaski (zasuwy) zostały wykonane. Niestety jeśli pacjent nie posiada takich informacji ich
identyfikacja bywa nieraz bardzo trudna (podobnie jakby ktoś przyjechał do warsztatu samochodem, którego
marka nie jest mu znana). Czasem jest to popularny system i wtedy można go łatwo poznać, czasem (jeśli np.
proteza została wykonana za granicą), nie mamy takiej możliwości.
Zapraszamy więc do gabinetu, celem weryfikacji rodzaju zastosowanych matryc (“gumek”). Koszt wymiany
matryc jest oczywiście uzależniony od systemu (bez znaczenia czy jest to proteza górna czy dolna) i wynosi od
80 zł. za sztukę.

Czy w przypadku złamania korony zęba własnego zawsze należy usunąć korzeń?
Na szczęście nie zawsze! Jeśli wokół korzenia nie ma poważniejszych zmian w tkankach oraz ząb nie złamał się
głęboko pod dziąsłem, istnieje szansa na pełną rekonstrukcję anatomiczną brakującej korony zęba. Po leczeniu
endodontycznym (kanałowym) można wykonać tzw. wkład koronowy-korzeniowy. Inaczej mówiąc specjalny
ćwiek (sztyft) protetyczny, na którym w trakcie dalszego postępowania osadzona zostanie właściwa korona
protetyczna. W ten sposób dzięki uratowaniu własnego korzenia zęba (niejako „naturalnemu implantowi”)
jesteśmy w stanie odbudować cały ząb.
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