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...αλλάζουν όνα σας...!
την εικ
...αλλάζουν ή σας...!
την ζω
απώλεια των φυσικών δοντιών είναι ένα γεγονός που επηρεάζει όχι μόνο την αισθητική, την ομιλία, τη μάσηση και
κατ΄ επέκταση τη γενικότερη υγεία ενός ατόμου, αλλά κυρίως τον ψυχισμό του. Η εικόνα στον καθρέφτη, η κριτική του περιβάλλοντος και η δυσκολία στη σίτιση είναι τρεις λόγοι που σύμφωνα με τις έρευνες οδηγούν σε μειωμένη αυτοπεποίθηση, ανασφάλεια, αντικοινωνικότητα, ακόμα και σε κατάθλιψη! Η τεχνολογία της σύγχρονης οδοντιατρικής και οδοντοτεχνικής επιστήμης
αλλάζει ποιοτικά την ζωή των ατόμων αυτών, παρέχοντας τη δυνατότητα κατασκευής και τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων στις γνάθους, που αποκαθιστούν τέλεια την απώλεια των φυσικών δοντιών σε βιολογικό, αισθητικό και λειτουργικό επίπεδο.

Η

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Το εμφύτευμα είναι μια μικρή κυλινδρική κατασκευή, που τοποθετείται μέσα στο οστό των γνάθων, για να αντικαταστήσει τη
ρίζα ενός δοντιού που λείπει .
Τα εμφυτεύματα έχουν την ιδιότητα να μπορούν μετά από μικρό χρονικό διάστημα περίπου έξι έως οχτώ εβδομάδων από την
τοποθέτησή τους , να γίνονται "ένα" με το οστό, δηλαδή να οστεοενσωματώνονται. Η ιδιότητα αυτή μας επιτρέπει μετά την οστεοενσωμάτωση,ναταχρησιμοποιήσουμεωςστηρίγματα,γιαναπροσαρμόσουμε πάνω τους προσθετικές αποκαταστάσεις δηλαδή θήκες, γέφυρες ή οδοντοστοιχίες. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να
αποκαταστήσουμε τέλεια την αισθητική, την ομιλία και τη μάσηση, ακόμα κι αν λείπουν ένα, περισσότερα ή όλα τα δόντια.
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Τα εμφυτεύματα είναι απολύτως ασφαλή και βιοσυμβατά, αφού
κατασκευάζονται από τιτάνιο, υλικό το οποίο έχει μελετηθεί και
χρησιμοποιηθεί στην ιατρική για περισσότερα από 50 χρόνια.
ΤΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Τα κύρια πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα εμφυτεύματα είναι αξιοσημείωτα και δίνουν το στίγμα της οδοντιατρικής του μέλλοντος :
• Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποκαθιστούν άψογα την αισθητική, την ομιλία και τη μάσηση και συνεισφέρουν στην δια-
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ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Εμφυτεύματα μπορεί να δεχθεί οποιοσδήποτε είναι άνω των 18
ετών, ηλικία που ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των γνάθων, αρκεί
να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• να έχει υγιές οστό, επαρκές σε ύψος, πάχος και πυκνότητα
• να μην παρουσιάζει ενεργή ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα
• να εφαρμόζει άριστη στοματική υγιεινή
• να μην παρουσιάζει προβλήματα υγείας όπως: μη ελεγχόμενος διαβήτη, υπερπαραθυρεοειδισμό, αυτοάνοσα νοσήματα,
μειωμένη επουλωτική ικανότητα κ.ά.
Η απόφαση για την τοποθέτηση ή όχι εμφυτεύματος, λαμβάνεται πάντα μετά από κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο που
περιλαμβάνει πανοραμική ακτινογραφία και αξονική τομογραφία των γνάθων. Αν κριθεί απαραίτητο γίνονται και κάποιες συμπληρωματικές εξετάσεις όπως μέτρηση οστικής μάζας, γενική αίματος κ.ά.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ;
Η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, είναι μια
ασφαλής και απολύτως ανώδυνη διαδικασία, που γίνεται με τοπική αναισθησία. Οι ενοχλήσεις που νιώθει ο ασθενής όταν παρέλθει η δράση της αναισθησίας, δεν είναι σημαντικές. Ίσως
να παρατηρηθεί μια μικρή ευαισθησία στα ούλα και πιθανόν

κάποιο οίδημα. Οι περισσότεροι από τη δεύτερη μέρα και μετά,
δεν χρειάζονται καν παυσίπονα. Η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος διαρκεί περίπου 20΄-30΄και πολλές φορές γίνεται άμεσα μετά από μία εξαγωγή.
Μετά την τοποθέτηση, τα εμφυτεύματα καλύπτονται με τα
ούλα και παραμένουν έτσι για 3 περίπου μήνες, ώστε να γίνει
η ένωση με το οστό που τα περιβάλλει. Μέχρι να επιτευχθεί
αυτό, κατασκευάζονται προσθετικές αποκαταστάσεις που αποκαθιστούν προσωρινά τα ελλείποντα δόντια και έτσι οι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν απροβλημάτιστα την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.
Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 2-3 μηνών, γίνεται
η αποκάλυψη των εμφυτευμάτων από τα ούλα και ξεκινάει η διαδικασία κατασκευής της τελικής αποκατάστασης. Γίνονται κάποιες
πρόβες και η τελική προσθετική αποκατάσταση είναι έτοιμη σε
διάστημα λίγων ημερών.
ΠΩΣ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ;
Η αποκατάσταση των απολεσθέντων δοντιών με εμφυτεύματα,
ευνοεί στη διατήρηση των στηρικτικών ιστών, διευκολύνει την
αναπνοή, διασφαλίζει καλύτερη μάσηση και ομιλία και επαναφέρει την αισθητική αρμονία του προσώπου, γεγονός που αυτόματα ενισχύει την ψυχική υγεία του ασθενή και τονώνει την αυτοπεποίθησή του. Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα που φέρουν
ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις τρέφονται καλύτερα, είναι κοινωνικά πιο ενεργά και εμφανίζουν πιο ισορροπημένη συναισθηματική υγεία!
ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ;
Η διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων είναι υπόθεση κυρίως του
ασθενή. Η καλή στοματική υγιεινή, ο περιορισμός του καπνίσματος
και η τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο για την περιποίηση των
εμφυτευμάτων, είναι το μυστικό για να διατηρηθούν τα εμφυτεύματα σε άριστη κατάσταση ακόμα και για 30 χρόνια!

Η ΑΧΤΥΠΗΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗ "ΑΣΠΙΡΙΝΗ"
ΠΟΥ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΓΡΙΠΗ, ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ!

υκλοφόρησε επιτέλους η φοβερή ελληνική
"ασπιρίνη", το Κρητικό "Ίαμα", με την πολύ
ωραία ελληνική λέξη που κοσμεί πλέον
την όμορφη, λιτή και συνάμα αρχοντική συσκευασία που κατακτά πλέον τα Φαρμακεία! Το
"Ίαμα" είναι είναι καρπός έρευνας 20 ετών Ελλήνων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Χρήστου Λιονή Καθηγητή Γενικής Ιατρικής
κ ΠΦΥ, Ηλία Καστανά Καθηγητής Εργαστηριακής
Ενδοκρινολογίας, Στέργιου Πυρίντσου Αναπληρωτή Καθηγητής Βιολογίας και Γεώργιου Σουρβίνου Καθηγητή Κλινικής Ιολογίας) που δημοσιεύθηκε σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, αλλά και δοκιμάστηκε στην πράξη σε
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τήρηση των εξωτερικών φυσικών χαρακτηριστικών του προσώπου, αφού δεν υπάρχει απορρόφηση οστού και ούλων.
• Kατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους, δεν τροχίζονται τα
παρακείμενα δόντια. Η διαδικασία είναι σχεδόν ατραυματική και
μετά την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η ενόχληση είναι μικρότερη και από αυτήν της εξαγωγής.
• Tα εμφυτεύματα δίνουν την δυνατότητα κατασκευής ακίνητων προσθετικών εργασιών, δηλαδή αποκαταστάσεων που δεν
χρειάζεται να αφαιρούνται από το στόμα.
• Τέλος ενώ αρχικά φαίνονται ακριβά, αποτελούν την πιο οικονομική λύση, αν σκεφτεί κανείς πως με πολύ καλή στοματική
υγιεινή και περιοδοντική φροντίδα, διατηρούνται άριστα στο στόμα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη προσθετική εργασία.

Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Ζ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ,
[Χειρουργός Οδοντίατρος µέλος της ΣΕΕ
(Στοµατολογική Εταιρία Ελλάδος)
µέλος της ΕΕΑΘΛΟ (Ελληνική Εταιρία
Αθλητικής Οδοντιατρικής) µέλος της οµάδας
πρόληψης και προαγωγής της Στοµατικής
Υγείας στα σχολεία Πειραιά]

ενεργά ασθενείς, όπου και διαπιστώθηκαν πράγματι οι εκπληκτικές του θεραπευτικές ιδιότητες!
Όπως αποδείχθηκε - σύμφωνα πάντα με τους
επιστήμονες -το Κρητικό ΙΑΜΑ μπορεί να καταπολεμήσει τις φλεγμονές που οδηγούν σε βαριές
ιώσεις και κρυολογήματα, ενώ παράλληλα προσφέρει δύναμη και ζωντάνια στον οργανισμό! Το
Ίαμα καταπολεμά ως και τον θανατηφόρο πολλές
φορές ιό της γρίπης Η1Ν1 και αναδεικνύεται σε "Ψηλορείτη" της υγείας! Το Ίαμα, κατοχυρωμένο με
παγκόσμια πατέντα, είναι απόλυτα φυσικό προϊόν
καθώς περιέχει κρητικό θυμάρι, κρητικό φασκόμηλο και δίκταμο, τα οποία συνδυάζονται με ντόπιο παρθένο ελαιόλαδο και μέλι, δημιουργώντας
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έτσι μια μοναδική ασπίδα προστασίας του οργανισμού! Για
την προμήθεια των βοτάνων
φρόντισε η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, ενώ την
μαζική παρασκευή, συσκευασία και διάθεσή του
Ιάματος ανέλαβε η εταιρεία Οlvos Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής Galenica!
Όλα ελληνικά από πάνω έως κάτω!

