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Oricine îşi doreşte să aibă o dantură perfectă şi un zâmbet strălucitor, indiferent de vârstă. În
ultimii anii au apărut tot felul de soluţii care promit un zâmbet perfect, însă atunci când unul mai
mulţi dinţi lipsesc acest lucru devine greu de realizat.

Pentru ca toţi să poată să zâmbească fără nici un fel de impediment şi să nu aibă parte de
nici un fel de experienţă neplăcută din cauza faptului că dantură este incompletă, clinica
MegaSmile oferă cea mai bună soluţie pentru întregirea danturii: implantul dentar.

Ce este implantul dentar?

Pentru ca şi cei care nu sunt familiarizaţi cu termenii să aibă idee despre ce este vorba,
medicii specialişti ai clinicii avansate MegaSmile le oferă câteva informaţii cu privire la această
procedură medicală. Aşadar, implantul constă în fixarea unui şurub care este introdus în osul
mandibular, șurub realizat din titan, care este un material 100% biocompatibil.

Cei care au beneficiat de o astfel de procedură ştiu că aceasta este complet sigură şi nu are
nici un fel de efect neplăcut. Mai mult decât atât, dacă este realizată de către un medic
profesionist, aşa cum sunt cei din cabinetele clinicii MegaSmile , atunci rezultatele finale sunt
întotdeauna pe măsura aşteptărilor.

Pentru a le oferi pacienţilor siguranţa că toate decurg aşa cum trebuie, aceştia realizează
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fiecare lucrare de implant dentar în cele mai bune condiţii de igienă şi, bineînţeles, respectă
toate cerinţele şi standardele impuse la nivel european.

Implantul dentar imită în mod perfect dinţii naturali şi respectă în totalitate rădăcina acestora,
astfel încât să nu încarce inestetic dantura şi să îi confere un aspect neplăcut. Dinţii artificiali
sunt plasaţi pe os în aşa manieră încât să arate cât mai natural cu putinţă.

După cum se poate observa, în ultima perioadă tehnologia a revoluţionat aria stomatologică,
evoluţia acesteia făcându-se resimţită din plin şi în ceea ce priveşte această tehnică dentară.
Desgur, pentru ca rezultatele să fie de excepţie, medicii trebuie să deţină experienţa necesară,
dar şi să aibă un talent natural faţă de această meserie. În cazul în care cel care efectuează
implantul nu resprectă toţi termenii şi toţi paşii necesari, există riscul ca acesta să creeze
adevărate probleme mai târziu.

Avantajele pe care le oferă această procedură medicală în rândul pacienţilor sunt extrem de
multe. Mai jos sunt enumerate numai câteva dintre acestea:

Implantul dentar susţine sănătatea osului!În situaţia în care dantura este incompletă,
există riscul ca dinţii lipsă să afecteze sănătatea celorlalţi. Osul mandibular este predispus
riscului de a se deteriora, atât în partea inferioară, cât şi în cea superioară. Mai mult decât atât,
este favorizată şi resorbţia, dar şi afectarea integrităţii aparatului masticator. Din acest motiv,
medicii stomatologi MegaSmile recomandă implantul dentar pentru a susţine osul maxilar la fel
ca o rădăcină naturală.

Estetica dentară este îmbunătăţită!De foarte multe ori, dinţii lipsă sunt cauza lipsei de
socializare şi de retragere a nenumărate persoane. Cu ajutorul implantului, dantura îşi recapătă
aspectul plăcut de altădată, atât din punct de vedere al texturii şi al culorii, cât şi al formei
iniţiale. În comparaţie cu metodele tradiţionale cunoscute, acesta se comportă identic cu un
dinte natural şi, bineînţeles, oferă aceaşi rezistenţă maxilarului.

De asemenea, un alt beneficiu îl reprezintă preţurile, care sunt extrem de avantajoase în
comparaţie cu cele ale altor clinici stomatologice din Bucureşti. Aşadar, oricine îşi doreşte să îşi
recapete zâmbetul de altădată şi încrederea în propria persoană, ar trebui să ia în considerare
posibilitatea de a beneficia de un implant dentar în cadrul clinicii MegaSmile.
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