Noua implantologie dentară universală

Cui se adresează
Eagle Grid este un nou tip de implantologie
destinată pacienților care nu au os suficient pentru
implantologia osoasă tradițională.
Apare din ce în ce mai mult starea clinică a
persoanelor care, după ce cu mult timp în urmă
au pierdut o mare parte a dentiției, acestea sunt
obligate să folosească o proteză detașabilă, fără
posibilitatea de a face o intervenție chirurgicală
de implantologie datorită procentului insuficient
de os rezidual atât în înălțime cât și în grosime.
Acestor pacienți le veneau prezentate intervenții de
regenerare osoasă cu grefe, intervenții foarte invazive

și invalidante, fără a reuși să garanteze succesul
și timpul de recuperare(de obicei,circa un an).
Am perfecționat un protocol de implant subperiostal
(care se așează sub gingie și nu în os), inovând-ul
și actualizându-l cu toate cele mai noi tehnologii
aflate în posesia noastră, acum fiind capabil să
garanteze un produs mai bun și o nouă intervenție
complet diferită de cum se făcea în trecut.

Presentare
Eagle Grid este un nou protocol de implant constând dintr-o structură
de metal din titan (grilă), personalizată pentru fiecare pacient, care se
sprijină pe osul maxilar sau mandibular și este fixat cu șuruburi sintetice.
Titanul: de ani de zile a fost metalul prin excelență
utilizat în implantologie, pentru caracteristicile
biocompatibilității cu osul și pentru absența
fenomenelor de alergie. Grila este personalizată
pentru fiecare pacient: adică este construită o
formă identică în gura pacientului având ca
ștampilă osul rezidual. Proiectarea și fabricarea
protezelor dentare fixe sau grila Eagle Grid
sunt conduse de o echipă de ingineri
biomedici, medici specialiști, tehnicieni
dentari și experți informatici, pentru a
obține cea mai mare precizie în fiecare
etapă de prelucrare.

Eagle Grid poate rezolva cazuri de defecte
dentare totale maxilare sau mandibulare ori
poate restaura dinții în zonele izolate ale gurii
unde lipsesc. Odată ce este sprijinită intim pe os,
se fixată cu șuruburi de titan care în timp se vor
osteointegra ca și cum ar fi niște mici implanturi.
Eagle Grid nu are nevoie de osteointegrare
deoarece reținerea sa este mecanică; prin
urmare, permite încărcarea imediată:
adică, posibilitatea de a folosi
imediat o proteză temporară
cimentată pe bonturile
grilajului.

Procedura
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După efectuarea unui Rx panoramic al
arcadelor dentare, se va procede la efectuarea
amprentelor în gura pacientului. Ulterior, un
laborator specializat va procede la confezionarea
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Imaginile TAC sunt trimise la un centru de
procesare care furnizează proiectarea în CAD
CAM (virtual pe calculator) a rețelei Eagle Grid, care
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unei măști radiologice care să fie purtată în timpul
examenului tomografic (TAC sau Cone Beam).
Masca în rășină transparentă va reproduce dinții
pe care doriți să-i reconstruiți la sfârșitul procedurii.

va fi apoi produsă în mod personalizat, în funcție
de caracteristicile necesare a fiecărui pacient.

Un echipament de înaltă tehnologie
(topirea cu laser), folosind un fascicul
laser cu intensitate ridicată, va sinteriza

pulberea de titan în straturi succesive, creând
o structură tridimensională: Eagle Grid.

Sub anestezie locală sau cu sedare conștientă,
în cabinetul stomatologic, gingia va fi
detașată cu expunere osoasă și atacarea grilei.
Grila Eagle va fi fixată prin șuruburi de osteosinteză
(aceleași utilizate în Ortopedie și Traumatologie).

După efectuarea suturilor, pacientului i se pune
imediat o primă coroană în rășină provizorie care
garantează mestecarea și vindecarea perfectă a
gingiilor.
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După 3/4 luni, atunci când va fi stabilizată
grila și țesuturile implicate, va fi produsă și

introdusă în gura pacientului proteza fixă definitivă.

Înainte
Pacient fără dinți înaintea
inseririi griliei Eagle Grid

După
Pacient după o lună
de la introducerea
grigliei Eagle Grid

Pacient după patru luni
cu o nouă proteză definitivă

Văzută de desupt
cu proteză fixă fără palat
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