
Základom je zachytiť pacienta ešte 
v relatívne správnom čase, kedy 
má pacient dostatok svojej vlastnej 
kosti. Toto je bod, v ktorom sa láme 
chlieb, a ktorý povie, či ten či onen 
pacient môže absolvovať takéto ošet-
renie.  „Preto každé vyšetrenie musí 
byť individuálne a presne posúde-
né, nakoľko s vekom sa znižuje nie-
len kvalita kosti, ale aj jej kvantita.  
RTG vyšetrenie je nevyhnutnou sú-
časťou takejto diagnostiky. Upred-
nostňujem zásadu – čím viac implan-
tátov, tým lepšia stabilizácia, menšie 
zaťaženie samotných implantátov 
a tým aj lepšia a dlhodobejšia funk-
cia protéznej náhrady.“ Optimálnym 
riešením podľa stomatochirurga 
na podopretú protézu sú štyri im-
plantáty, rozvrhnuté na správnych 
miestach. Implantácia je proces vsa-
denia implantátov do kosti v lokálnej 
anestéze, takže pacient necíti žiadne 
bolesti. Zväčša ide o krátky zákrok, 
ktorý rádovo trvá minúty.  Samozrej-
mou súčasťou je  načasovanie celej 
procedúry. Je potrebné mať na mysli, 
že celý tento proces sa nedá zrealizo-

vať za pár dní. Nevyhnutnou a naj-
dôležitejšou časťou celého liečebného 
procesu je fáza hojenia implantátov. 
Proces hojenia je individuálny a trvá 
2-2,5 mesiaca. Tento časový úsek 
nemožno zbytočne podceňovať. Dob-
re zhojené implantáty nám slúžia 
ako piliere pre nadstavbové časti, 
čo sú  záchytné guličkové jadrá pre 
budúcu protézu. Proces zhotovenia 
samotnej protézy si vyžaduje viaceré 
sedenia a skúšky s pacientom v zub-
nej ambulancii. Netreba podceňovať 
žiadne detaily, lebo protéza slúži ako 
páka a pri zlej manipulácii by moh-
la poškodiť samotné guličkové pilie-
re. Táto protetická fáza sa odohráva 
medzi pacientom, zubným lekárom 
a zubným laborantom a celý prote-
tický proces trvá asi 3-4 týždne. 

Komplexne celá procedúra od za-
implantovania až po odovzdanie prá-
ce sa môže natiahnuť na 3-4 mesiace. 

Na obrázkoch je zachytená situá-
cia, pri ktorej bolo možné zaviesť iba 
dva implantáty na upevnenie protézy 
z dôvodu nedostatku kosti v zadných 
častiach dolnej čeľuste. Chýbajúcu 
kosť nie je problém nahradiť, no sú prí-
pady, kedy po zhodnotení stavu a po 
vzájomnom dohovore s pacientom od 
tejto chirurgickej procedúry musíme 
upustiť. Preto samotné plánovanie je 
individuálne a našim cieľom je zhoto-
viť pacientovi čo najoptimálnejší plán 
liečby.  

 

„Na upevne-
nie slúžia gulič-
kové piliere, na 
ktoré si pacient 
doslova ,,na-
cvakne“ zubnú 
protézu. Tento 
systém bráni 
n e ž e l a n é m u 
pohybu náhra-
dy a umožní tak 
pacientovi do-
statočný kom-

fort pri rozprávaní, žuvaní a umožní 
sa pacientovi prirodzene usmievať už 
bez obáv, ktoré by bez implantátov 
určite mal,“ hovorí náš rodák z Kysúc, 
MDDr. Marián Kasaj, ktorý pracuje 
na Klinike maxilofaciálnej chirurgie 
v Martine a súčasne pôsobí aj ako 
stomatochirurg v súkromnej zubnej 
ambulancii Dentoma v Žiline. 

Nedrží Vám protéza? Pripevnite ju na implantáty
Mnoho starších ľudí, ktorí sú odsúdení nosiť zubné protézy, si ne-
môžu vychutnávať každodenný život naplno z viacerých dôvodov. 
Neustále sa Vám hýbe protéza? Máte problém sa normálne najesť? 
Nebaví Vás si ju každý deň lepiť? Riešenie je jednoduchšie ako si 
myslíte. Fixácia protézy pomocou titánových implantátov Vás oslo-
bodí od problémov, s ktorými bojujete každý deň.


