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Jako vlastní zuby



Výhody Astra Tech
Jsme pobočkou vysoce uznávané globální 
farmaceutické společnosti AstraZeneca, 
takže za námi stojí dlouhá tradice výzkumu 
a vývoje vlastních produktů. Pravidelně 
prováděné klinické studie potvrzují 
vysokou kvalitu implantátů Astra Tech. 
A co víc, neustále tyto špičkové produkty 
dále zdokonalujeme. Skvělým příkladem 
je implantát OsseoSpeedTM s fluoridovaným 
povrchem, který podporuje růst kosti 
a urychluje proces vhojení. Tato patentovaná 
inovace otevírá mnoha dalším lidem možnost 
dostat se k pohodlnému umělému chrupu, 
který vypadá, funguje a přináší stejný pocit 
jako vlastní zuby. 



Můžete se klidně smát
Pokud potřebujete trvalou náhradu jednoho či více zubů, 
implantáty Astra Tech jsou tou nejlepší volbou. Náš systém 
je produktem dlouhého vědeckého výzkumu a je prověřený 
řadou klinických studií. Nyní se konečně můžete smát 
i jíst naprosto přirozeně – můžete si být jisti, že Vaše zuby 
zůstanou tam, kde mají být. Je to jednoduché – získáte 
přirozeně vypadající zuby a k tomu navíc atraktivní úsměv. 
S nejistotou plynoucí z nošení zubní náhrady je konec.

Základem všech zubních implantátů je malý čep z titanu. 
Po zavedení zkušeným chirurgem „implantologem” vroste 
do kostních tkání a vytvoří tak pevný nový „zubní kořen“.

Na těchto stránkách se dozvíte více o základních principech 
zubních implantátů a o průběhu operace. Nahlédnete také 
do osobních příběhů lidí, kteří popisují, proč si vybrali 
zubní implantát – a jak změnil jejich život.
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Prověřené řešení staré 40 let

Implantáty nejsou v zubní péči žádnou novinkou. 
Ve skutečnosti se zubní implantáty jako náhrada jednoho 

či více zubů v horní či dolní čelisti používají od poloviny 
šedesátých let. Zubní implantát je malý šroub z titanu. 

Lidské tělo tento kov přijímá a je dobře doloženo, 
že tento materiál dobře vrůstá do kostní tkáně. 
Na základě mnoha let intenzivního výzkumu 
vyvinula firma Astra Tech unikátní systém zubních 
implantátů, který zajišťuje bezpečné ukotvení 

nového přirozeně vypadajícího zubu – snadno 
a rychle. Podívejme se podrobněji, z jakých částí 

se implantát skládá:

Implantát z titanu = nový kořen nového zubu
Zubní implantát je jen jiné jméno pro titanový šroub, který 
se zavádí do čelisti, aby vytvořil základ pro umělý zub. 
Délka a tloušťka implantátu závisí na hustotě kostní tkáně 
a na velikosti čelisti.

Pilíř zajišťuje dokonalé upevnění
Pilíř je keramický či titanový komponent, který zajišťuje, 
že zubní implantát a korunka k sobě budou dobře přiléhat.

… pro korunky, můstky či protézy 
Jakmile jsou implantát a pilíř na místě, je čas umístit korunku, 
můstek, případně protézu pro celou horní či dolní čelist. 
Ať už je rozsah operace a druh implantátu jakýkoliv, můžete 
si být jisti, že nové zuby budou držet na místě.

Zubní implantát  
– v životní velikosti
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Jsou krásné a nikdy vás neopustí

Zubní implantáty mají oproti tradičním korunkám a můstkům 
mnoho předností. Zde jsou ty hlavní z nich:

• Zubní implantát vypadá, funguje a vytváří v ústech 
stejný pocit, jako původní zuby.

• Pro léčbu zubními implantáty není nutné zbrousit 
okolní zdravé zuby.

• Při ukotvení zubních implantátů v čelisti se stimuluje 
růst kosti i dásní, takže výsledkem je atraktivní 
estetický vzhled a zachování přirozené linie tváře.

• S dentálním implantátem nepotřebujete žádné zubní 
lepidlo, aby nový zub držel na místě. Nehrozí, že 
by Vám nové zuby neseděly, ani se nemusíte bát, 
že Vám umělý chrup vypadne.

• A v neposlední řadě: získáte trvalé a bezpečné řešení 
otázky svých ztracených zubů.

Konvenční řešení obvykle 
vyžadují obroušení okolních 
zdravých zubů, aby na ně bylo 
možné ukotvit můstek. Navíc 
tato řešení nestimulují růst kosti 
pod zubem, což může vést 
k ústupu kostní tkáně a nakonec 
i k ústupu dásní. Oproti tomu 
zubní implantát se ukotví přímo 
do čelisti a stimuluje růst kostní 
tkáně stejně jako normální zuby.

Zubní implantát přináší atraktivní 
a dlouhodobé řešení. Implantát 
dokonce stimuluje růst kosti, 
takže se kolem nového zubu 
sama vytvoří nová zdravá dáseň.
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Implantát – řešení pro každou 
situaci
Zubní implantát je optimálním řešením pro každého, komu 
chybí jeden či více zubů. Implantáty Astra Tech lze připravit 
na míru pro lidi s nejrůznějšími potřebami, takže prakticky 
každý může dostat zuby, které vypadají i fungují stejně jako 
původní chrup. Základním předpokladem je však plně vyvinutá 
kostní tkáň. Proto se zubní implantáty běžně nedávají lidem 
mladším osmnácti let.

Náhrada jednoho zubu
Pokud Vám v dolní či horní čelisti chybí jeden zub, nejlepším 
řešením je implantát osazený korunkou. Se zubním implantátem 
můžete naprosto přirozeně jíst a smát se.

…nebo několika zubů
Když Vám chybí několik zubů, komplikuje to nejen přijímání 
potravy, ale i artikulaci - je Vám hůře rozumět. Pokud jste 
v takové situaci Vy nebo někdo, koho znáte, existují dvě řešení: 
buď zubní implantáty osazené korunkami, nebo můstek 
přichycený ke dvěma či více zubním implantátům.

…nebo všech zubů
Pokud Vám chybí v horní či dolní čelisti úplně všechny zuby, 
zubní implantáty jsou tím správným řešením. Můžete si 
například nechat udělat kompletní můstek přichycený k několika 
zubním implantátům. Jinou možností je vyjímatelný umělý chrup 
ukotvený ke dvěma či více zubním implantátům. Zubní protéza 
sedí pevně v ústech a přitom se dá snadno vyjmout.

Představte si, kolik lidí 
každý rok dostane zubní 
implantát! Možná přišel 

čas začít uvažovat 
o korunce…
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Řešení na míru

Zubařství je umění: zubní 
technik musí obratně upravit 
korunku, můstek či zubní 
náhradu tak, aby seděla 
konkrétnímu pacientovi.

Stejně jako u normálních zubů 
si i nový chrup musíte pečlivě 
čistit – kartáčkem, mezizubním 
kartáčkem a zubní nití.

Pokud jste se rozhodli pro zubní implantát, dostanete řešení 
vytvořené Vám na míru podle Vašich potřeb, zdravotního 
stavu a podle kvality a kvantity kostní tkáně. Tyto faktory 
také rozhodují o celkové délce procesu.

Naši vědečtí pracovníci z výzkumu dělají vše proto, aby léčba 
byla co nejméně nepříjemná. Obvykle se provádí při místním 
znecitlivění a většina pacientů necítí vůbec nic. A co více, 
v křesle strávíte jen chvíli – po zákroku můžete hned odejít 
domů.

O své nové zuby se musíte starat úplně stejně jako o ty staré. 
Čistěte si je kartáčkem, mezizubním kartáčkem a zubní nití. 
Riziko změny barvy v důsledku konzumace kávy, čaje či vína 
je stejné jako u přírodních zubů.  
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1. Důkladné vyšetření
Prvním krokem k zavedení zubního implantátu je 
promluvit si se svým zubním lékařem a provést důkladné 
vyšetření. Čelist se zrentgenuje, aby se zjistil stav kostní 
tkáně. Udělá se otisk čelisti /stávajících zubů. Z těchto 
informací pak lékař vychází.

2. Zavedení implantátu
Při zavádění implantátu jsou dvě možnosti podle toho, 
jaký je klinický obraz. 
 Jednou možností je postup v jediném kroku, kdy se 
zavede implantát a osadí dočasný pilíř. Druhou možností 
je postup sestávající ze dvou kroků – osadí se zubní 
implantát a nechá se zarůst dásní. Pilíř se instaluje 
později (viz níže).
 V obou případech se nasazuje dočasná korunka či 
protéza a pak následuje období hojení – maximálně tři 
měsíce u dolní čelisti a maximálně šest měsíců u horní 
čelisti. V některých případech lze stálou náhradu 
dokončit okamžitě. To závisí na stavu kosti.

3. Zavedení pilíře
Při postupu v jediném kroku se dočasný pilíř nahradí 
permanentním, jakmile implantát vrostl do kosti.
 Druhá část postupu sestávajícího ze dvou kroků 
zahrnuje drobný řez, který otevře dáseň, aby bylo možné 
ukotvit pilíř.

4. Vytvoření nového zubu
Jakmile je pilíř na místě, udělá se nový otisk. Ten se 
porovná s otiskem, který vznikl na začátku procedury. 
Podle nového modelu zubní technik vymodeluje korunku, 
můstek či protézu. Zvláštní pozornost se věnuje barvě 
a tvaru, aby nový zub vypadal jako Vaše ostatní zuby.

5. Nasazení korunky a kontrola 
Jakmile je nová korunka připravena, zubař ji prostě 
nasadí na pilíř. Nic víc! Obvykle následuje několik 
kontrolních návštěv, aby bylo jisté, že nový „zub“ je 
v pořádku po funkční i estetické stránce – zkrátka aby 
bylo jisté, že jste s výsledkem opravdu spokojeni.

Postup při zavádění 
implantátu

Jeden zub

Několik zubů

Všechny zuby

1. Pokud přijdete o zub při 
nehodě nebo pokud Vám nějaký 
zub nikdy nevyrostl, potřebujete 
nový. Jakmile je již Vaše čelist 
plně vyvinutá, přinese Vám zubní 
implantát trvalé a estetické řešení.

1. Mnoho lidí přijde o zuby 
v zadní části úst. Obvykle kvůli 
infekci dásní (parodontóze), 
nebo proto, že při vrtání zuby 
již nedokázaly tvořit dostatečnou 
oporu pro výplň.

1. Pokud jste přišli o všechny 
zuby v jedné či v obou 
čelistech, můžete si zvolit buď 
napevno ukotvený můstek nebo 
vyjímatelnou zubní protézu, která 
je připevněna ke dvěma či více 
implantátům. Tento typ náhrady 
drží pevně na místě, lépe než 
běžná vyjímatelná protéza. 
Ovšem napevno ukotvený můstek 
je nejlepším řešením, které 
zaručuje nejlepší vzhled – musí 
pro to však existovat podmínky.
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2. Zubní implantát se zavádí do 
čelisti. Zdravé zuby nejsou nijak 
poškozeny; při jiných řešeních 
je často nutné obrousit okolní 
zdravé zuby, aby na ně mohl být 
upevněn můstek.

3. K čepu se přichytí pilíř. Na 
pilíř se pak nasadí korunka tak, 
aby přesně přiléhala k dásni.

4. Nový „zub“ je hotov. 
Je prakticky nemožné poznat 
okem rozdíl mezi původními zuby 
a umělým zubem.

2. Zubní můstek se uchytí 
k implantátům mezi dva až 
čtyři zuby. Toto řešení nijak 
neovlivní pacientovy vlastní zuby. 
Kromě toho můstek bude fungovat 
mnoho let bez ohledu na stav 
stávajících původních zubů.

3. Na čepy se nasadí pilíře. 
Dalším krokem je ukotvení můstku; 
na pilíře se nasadí nové zuby.

4. Implantovaný můstek je nyní 
na svém místě. Vydrží i silné 
pnutí, které vzniká při žvýkání 
v zadní části úst. Ve skutečnosti 
jsou jeho funkčnost i pocity s ním 
spojené stejné jako u vlastních 
zubů.

2. V případě napevno ukotveného 
můstku se zavádí několik 
implantátů. Protože implantáty jsou 
zavedeny v čelisti, stimulují růst 
kostní tkáně a pomáhají udržet 
zdravou hustotu kostní tkáně 
i přirozený tvar dásní a tváře.

Snímatelný umělý chrup znamená, 
že zavádíme dva či více zubních 
implantátů, ke kterým se pak uchytí 
zubní protéza.

3. Na čepy se nasadí pilíře a pak 
se ukotví můstek. Veškeré práce 
lékaře se podřídí Vašim přáním 
a potřebám. 

4. Usazený můstek nebo 
snímatelný umělý chrup jsou 
nyní na místě. Vzhled i funkčnost 
odpovídá původním zubům. 
Můžete jíst, cokoli chcete, 
a můžete se smát bez obav, 
že Vám umělý chrup vypadne.

Snímatelný umělý chrup využívá 
buď kulového pilíře nebo malou 
spojku mezi pilíři. Protéza se 
připevní k ní.
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„Rozhodně bych 
se podruhé 
rozhodla stejně“

„Jsem profesionální zpěvačka 

a v mojí profesi na vzhledu hodně 

záleží, zvlášť když se dostanete 

do televize,“ vysvětluje Carola 

Szücs. „Kamera vám nic nedaruje 

a nelítostně odhalí každý detail 

na mojí tváři – dokonce i v mých 

ústech.“    

Když bylo Carole Szücz asi 11 let, její 

zubař zjistil, že má stále čtyři mléčné zuby 

– a že jí chybí gen pro permanentní zuby. 

Její mléčné zuby byly pozoruhodně odolné 

a problémy začala mít teprve, když jí bylo 

28 let. Přišel čas je vytrhat.

„Zubař mi vysvětlit, že bude muset 

zbrousit osm mých zdravých zubů, aby 

mohl nasadit můstky, které nahradí mé 

vytrhnuté mléčné zuby. Moje okamžitá 

reakce byla: tak to tedy ne! Tak mi navrhl 

implantáty a poslal mě ke specialistovi. 

Zatímco jsem čekala na zavedení 

implantátů, měla jsem v dolní i horní čelisti 

viditelné díry – a musím říct, že i ve svém 

sebevědomí.

Když přišel čas na zavedení implantátů, 

byla jsem uprostřed natáčení televizního 

pořadu o umělecké škole Fame Factory. 

Jakožto jedna ze studentů jsem nemohla 

být příliš dlouho pryč. Naštěstí jsem 

se mohla vrátit na jeviště jen pár dnů 

po zákroku. Za pár měsíců mi osadili 

nové korunky. Jsem s výsledkem velmi 

spokojená a kdybych se musela rozhodovat 

znovu, udělala bych to rozhodně stejně.“

Carola Szücs, 30 let
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„Nikdo 
nepozná rozdíl!“

„Už jsem úplně zapomněl, že jeden 
z mých předních zubů je implantát,“ 
říká Peter Hjelm, kapitán charterové 
aerolinky. „A líbí se mi to tak.“

„Bratr a já jsme se jako mladí hodně 
věnovali ledním sportům,“ vysvětluje Peter. 
„Někdy byl zápas dost drsný a jednou se 
stalo, že bratrova brusle trefila můj přední 
zub. Nemusím asi říkat, že to nebyl dvakrát 
příjemný zážitek. Výsledkem byl poškozený 
přední zub i s kořenem. Mnoho let ještě 
sloužil celkem dobře – až jsem se jednou 

zakousl do jablka a celý zub 
i s kořenem se ulomil! A jako 
by to nestačilo, zbytek kořenu 
nebyl dost kvalitní, aby se dal 
použít jako opora pro nový 
zub.

Po poradě s mým zubařem 
jsem konstatoval, že by se pro 
mě nejvíce hodil implantát. 
Předtím ale bylo nutné 
vytrhnout zbytek poškozeného 
kořene a čelist se musela nějaký 
čas hojit. Dostal jsem prozatímní 
vyjímatelnou náhradu. Nesměl 
jsem čelist nijak zatěžovat, 
protože ta náhrada byla spíše 
pro parádu. Ať už jsem ji měl 
nasazenou nebo ne, můj přední 
zub mi opravdu chyběl. Začal jsem 
se kontrolovat a nesmál jsem se už 
tolik jako dříve.

Po pár měsících přišel čas na chirurgický 
zákrok. Všechno šlo dobře a skoro nic jsem 
necítil. Vlastně to bylo méně nepříjemné, 
než když mi trhali ten kořen. Dnes si už ani 
nevzpomenu, že mám implantát. Je to stejný 
pocit jako s normálním zubem. A také tak 
vypadá.”

Peter Hjelm, 47 let
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„Je to prostě 
báječné!“

„S implantátem je všechno jiné,“ 
říká Britt-Lis Nilsson. „Nemusím se 
bát, že mi vypadnou zuby, a mohu 
zase jíst všechno, co mám ráda. 
Hodně to pro mě znamená.“

„Moje zuby nikdy nebyly moc dobré a po 
letech jsem měla spoustu výplní, plněných 
kanálků a můstků,“ vysvětluje Britt-Lis. 
„Postupně se to všechno ale začalo hroutit 
– zuby, ke kterým byly připevněné můstky, 
i zbylé kořeny, všechno. Skončila jsem se 
zubními náhradami na horní i 
dolní čelisti. Horní seděla dobře, 
ale ta spodní byla prostě hrozná. 
V jednom kuse se uvolňovala 
a kývala se sem a tam – cítila 
jsem se proto nejistě. Nemohla 
jsem ani normálně jíst.

Můj zubař mě proto informoval 
o  implantátech a vysvětlil mi, 
jak se zavádějí, a že fungují jako 
vlastní zuby. Byla to snadná 
volba. Už jako malá holčička jsem 
měla ze zubaře strach. Zákrok 
mi však provedli v místním 
znecitlivění a k mému překvapení 
to nebylo nijak nesnesitelné! Pěkně 
se o mě postarali a já se vůbec 
nebála. Předepsali mi dokonce 
prášky proti bolesti, ale myslím 
si, že snad ani nebyly potřeba. 

Ve skutečnosti bylo ošetření zubního 
kanálku daleko větší trauma než zavádění 
implantátů. 

Když jsem dostala nové zuby, trvalo 
několik dnů, než jsem si na ně zvykla 
– koneckonců jsem žila bez zubů poměrně 
dlouho! Den, kdy jsem přišla s novými 
zuby, jsem oslavila s mými dvěma 
dospělými syny pořádnou večeří v pěkné 
restauraci. Poprvé za mnoho let jsem 
si jídlo a společnost opravdu užívala 
a nemusela myslet na své zuby.“

Britt-Lis Nilsson, 77 let
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„Od té doby 
uběhlo dvanáct let 
a já jsem stále moc 
spokojený“

„Nemám nic proti „náhradním 
dílům“, pokud Vám zkvalitní 
život – a to je rozhodně případ 
mých implantátů,“ říká Bengt 
Kalin. Pracuje jako konzultant 
– má implantát místo svého levého 
předního zubu už dvanáct let.

„Problémy s mým předním zubem začaly, 
když mi bylo asi 13 let,“ vysvětluje Bengt. 
„Ten zub byl ve špatném stavu a musela 
se udělat kovová kořenová nástavba. 
Za nějakou dobu ale změnila barvu okolí 
do modra – což nebylo moc hezké. Takže 
můj starý zubař mi zub vytrhl a místo 
něj mi dal běžnou korunku – připevnil ji 
k vedlejšímu zubu.

Moje práce je takové povahy, že často 
stojím na pódiu a přednáším. Jednoho 
dne před 15 lety jsem se probudil a zjistil, 
že zub mi vypadl. A to jsem ten den měl 
mít důležitou prezentaci! V panice jsem 
telefonoval svému současnému zubaři, 

který mi korunku rychle vlepil 
zpátky na místo. Takhle jsme to 
lepili během příštích dvou let 
ještě několikrát – dost nepříjemné. 
Nechtělo se mi ale mluvit před 
mnoha lidmi s dírou v puse.

Když mi můj zubař navrhl 
implantát, bylo rozhodování 
jednoduché. Ihned jsem souhlasil! 
Zákrok proběhl dobře a o všechno 
bylo profesionálně postaráno. 
Dnes si ani neuvědomuji, že nějaký 
implantát mám – už jsem na to 
úplně zapomněl! Mým koníčkem je 
hrát na trombón. Teď vím, že mám 
zub, který takové namáhání vydrží. 
Už se nemusím bát, že mi korunka 
vypadne – a můj život je díky tomu 
jednodušší.“

Bengt Kalin, 60 let
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Moje osobní poznámky:

Více o zubních implantátech na www.astratechdental.com 
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Astra Tech AB, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden. Tel: +46 31 776 30 00. Fax: +46 31 776 30 10. www.astratechdental.com
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Austrálie
Astra Tech Pty Ltd.
Suite 1, 53 Grandview St, Pymble NSW 2073
Tel: +61 2 9488 3500. Fax: +61 2 9440 0744

Dánsko
Astra Tech A/S
Husby Allé 19, DK-2630 Taastrup
Tel: +45 43 71 33 77. Fax: +45 43 71 78 65
www.astratechdental.dk

Finsko
Astra Tech Oy
PL 96, FI-02231 Espoo
Tel: +358 9 8676 1626. Fax: +358 9 804 4128
www.astratechdental.fi

Francie
Astra Tech France
7, rue Eugène et Armand Peugeot, TSA 90002
FR-92563 Rueil Malmaison Cedex
Tel: +33 1 41 39 02 40. Fax: +33 1 41 39 02 44
www.astratech.fr

Itálie
Astra Tech S.p.A.
Via Cristoni, 86, IT-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel: +39 051 29 87 511. Fax. +39 051 29 87 580
www.astratechdental.it

Japonsko
Astra Tech Division, AstraZeneca K.K.
Tokyo Regional Office
Koraku Mori Bldg. 11F, 1-4-14,
Koraku Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
Tel: +81 3 5840 1113. Fax: +81 3 5840 1160

Kanada
Astra Tech Inc.
2425 Matheson Blvd East, 8th Floor
Mississauga, ON L4W 5K4
Tel. +1 905 361 2844
www.astratechdental.com

Německo
Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8. DE-65604 Elz
Tel: +49 6431 9869 0. Fax: +49 6431 9869 500
www.astratechdental.de

Nizozemí
Astra Tech BV
Signaalrood 55, NL-2718 SG Zoetermeer
Tel: +31 79 360 1950. Fax: +31 79 362 3748
www.astratechdental.nl

Norsko
Astra Tech AS
Postboks 160, NO-1471 Lørenskog
Tel: +47 67 92 05 50. Fax: +47 67 92 05 60
www.astratechdental.no

Polsko
Astra Tech Sp. z o.o.
ul Jaddzwingow 14, PL-02-692 Warszaw
Tel./fax: +48 22 853 67 06
www.astratechdental.com

Rakousko 
Astra Tech GesmbH
Schloßhofer Straße 4/4/19, AT-1210 Wien
Tel: +43-(0)1-2146150. Fax: +43-(0)1-2146167
www.astratechdental.at

Španělsko
Astra Tech S.A.
Calle Ciencias nº 73 derecha. Nave 9,
Polígono Industrial Pedrosa,
ES-08908 L´Hospitalet de Llobregat
Tel. Servicio al cliente: +34.902.101.558
Tel: +34.932.643.560. Fax: +34.933.363.231
www.es.astratech.com

Švédsko
Astra Tech AB
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal
Tel: +46 31 776 30 00. Fax: +46 31 776 30 17
www.astratechdental.se

Švýcarsko
Astra Tech SA
Avenue de Sévelin 18, P.O. Box 54
CH-1000 Lausanne 20
Tel: +41 21 620 02 30. Fax: +41 21 620 02 31
www.astratech.ch

USA
Astra Tech Inc.
890 Winter Street Waltham, MA 02451
Tel. +1-800-531-3481. Fax. +1-781-890-6808
www.astratechdental.com

Velká Británie
Astra Tech Ltd.
Brunel Way, Stonehouse, Glos GL10 3SX
Tel: +44 1453 791763. Fax: +44 1453 791001
www.astratechdental.co.uk

Jiné trhy
Astra Tech AB, Export Department
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden
Tel +46 31 776 30 00. Fax +46 31 776 30 23
www.astratechdental.com
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