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Za nadomestitev manjkajočih zob predstavljajo keramični zobni implantati 
inovativno, sodobno in biokompatibilno možnost nadomeščanja zob. 
Implantat je vijak, ki se z manjšim kirurškim posegom vstavi v čeljustno kost 
in služi kot nadomestek za zobno korenino. Po nekaj mesecih je implantat 
trdno priraščen na kost in dlesen. Rečemo tudi, da je implantat integriran. 
Nato se nanj, kot na umetno korenino, namesti nova polnokeramična 
zobna krona, ki jo na podlagi skeniranja izdela zobni tehnik.

Čedalje večja uporaba keramičnih zobnih implantatov je posledica velike 
ozaveščenosti ljudi o zdravem načinu življenja in o spoznanjih, da kovina 
v ustih lahko povzroča določene zdravstvene težave. Tudi sami smo v 
našem Centru veliko pripomogli k temu in nenehno ozaveščamo paciente 
o prednostih keramičnih implantatov.

Implantati podjetja SDS – Swiss Dental Solutions so odlična izbira, saj 
je podjetje SDS vodilno na področju keramičnih implantatov. Gre za 
družinsko podjetje, začetki njihovega dela pa segajo v leto 2000. Glavni 
povdarek posvečajo razvoju keramike, ki jo stalno izpopolnjujejo ter 
klinično preizkušajo v povezavi s številnimi klinikami in univerzami. Imajo 
tudi največji nabor različnih oblik keramičnih implantatov, s katerimi je 
možno rešiti prav vse situacije.

ESTETSKA REŠITEV

Keramični zobni vsadki podjetja 
Swiss Dental Solutions so 
naravno bele barve. Estetska 
rešitev za lep nasmeh.



BIOKOMPATIBILNOST IN SKRB ZA ZDRAVJE
Keramični zobni implantati podjetja Swiss Dental Solutions se 
dobro in trdno vraščajo v kost, prav tako se na njih prirašča tudi 
dlesen. Razlog za to je biokompatibilna brezkovinska keramika, ki je 
elektronsko nevtralna, brez površinske napetosti, je telesu prijazna 
in ne povzroča alergij. Kovina v ustni votlini lahko namreč negativno 
vpliva na celoten organizem.

Krajši čas zdravljenja

TAKOJŠNJA IMPLANTACIJA
Keramični zobni vsadki podjetja Swiss Dental Solutions in 
edinstveni sistem vstavljanja so zasnovani tako, da je mogoče 
z enim samim posegom zob odstraniti (ekstrakcija) in vstaviti 
keramični zobni implantat (takojšnja implantacija).

Estetika in trdnost

BREZ TEMNIH ROBOV
Zahvaljujoč svetli barvi keramičnih zobnih implantatov podjetja 
Swiss Dental Solutions ni bojazni, da bi se pri nasmehu videli moteči 
sivi, temni robovi, ki bi lahko prosevali skozi dlesen, kot se dogaja 
pri titanskih implantatih. Keramični implantati so poleg lepe, bele 
barve tudi izredno močni, saj imajo zelo visoko fleksibilno trdnost. 

TRAJNA REŠITEV
Gre za dolgoročno rešitev brez vnetij. Keramika je zaradi svojih 
lastnosti  bolj prijazna do mehkih obzobnih tkiv. Nabiranje zobnih 
oblog na keramične implantate je celo manjše kot na naravne zobe.

Manj ali celo brez bolečin

PRIPRAVA NA POSEG IN PODPORNE TERAPIJE
Postopek vstavljanja keramičnih implantatov je neboleč, prav tako 
okrevanje poteka skoraj brez bolečin, pod pogojem, da pacienti 
sledijo našim protokolom pred in po posegu. 

CERTIFICIRANI SPECIALISTI
V Centru Hočevar smo certificirani specialisti za vstavljanje 
keramičnih implantantov podjetja Swiss Dental Solutions.
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