
Периимплантните 
заболявания ще са упорит 
проблем в бъдеще

Първият дентален имплант е поставен през 1965 г., 
но на денталната индустрия са ѝ били необходими  
няколко години, за да бъдат проучени ползите от 
използването на техниката с импланти. Едва през 
1990г. имплантите наистина се превръщат в 
доказан вариант за заместване на липсващи зъби. 
Днес зъбните импланти вече са предпочитани от 
повечето практики. Техният успех се дължи на 
способността им да предложат както естетично, 
така и функционално решение за заместване на 
липсващ естествен зъб. Имплантите спомагат за 
запазването на костта, а също така позволяват на 
пациента да упражнява по-добри дъвкателни сили, 
в сравнение с традиционните възстановявания.

Процедурата обаче може да предизвика дълго-
срочни проблеми: основна заплаха за успеха на 
лечението е корелативното повишаване на специ-
фичните заболявания, свързани с имплантите, като 
периимплантния мукозит и периимплантит, които 
могат, след 9 години, да засегнат 60% от пациентите 
с импланти1. За съжаление, както показват послед-
ните проучвания, тези заболявания са дегенера-
тивни, така че ранната диагностика и лечението са 
необходими за предотвратяване на загубата на 
импланти2.

Гама от продукти IMPLA 
на MTD 

До момента не е имало доказан протокол или 
каквито и да било конкретни препоръки за 
лечение на тези състояния. Въпреки това11, 
новата продуктова линия "Impla" на MTD 
(която включва продуктите Implaprotect и 
Implacure) вече може да предложи на стомато-
лозите ефективен протокол за локално прило-
жение за предотвратяване, и ако е необходи-
мо, за лечение на периимплантит.

Продуктовата линия IMPLA на MTD  
Предпазва усмивките 
на Вашите пациенти
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Пациенти, страдащи от периимплантит: 
модел за оценка на костната загуба3

“Защото запазването на костта около 
зъбите е в основата на всяка усмивка.”

Implaprotect
Стоматолозите знаят, че е жизненоважно 
периимплантният мукозит да бъде лекуван 
незабавно, за да се предотврати появата на 
периимплантит и възможната загуба на 
импланта3. Денталните практики вече могат да 
предложат на своите пациенти нехирургично 
лечение (и на място в кабинета) за това все 
по-често срещано състояние. Implaprotect 
действа като защита на първия етап от разви-
тието на периимплантита.

Съчетание на научно постижение 
с лесно използване

Патентованият препарат Implaprotect обеди-
нява антибиотична и регенеративна терапии, 
за да създаде лечение "всичко-в-едно" за 
локално третиране на периимплантния 
мукозит. Комбинираният антибиотичен и 
течен разтвор е в състояние да проникне в 
микро-отвърстията на импланта, да атакува 
и да ограничи разпространението на бактери-
ите. Това негово действие се комбинира 
с хиалуронова киселина, за да се стимулира 
разрастване на кост и  да се подобри остеоген-
ната и остеоиндуктивната активност.

Implacure 
Приблизително 20% от пациентите с импланти 
продължават да страдат от така наречената 
"дентална бомба със закъснител", а именно 
периимплантит⁴. Въпреки това, до сега не е 
имало утвърден протокол или метод за 
лечение на това деструктивно възпалително 
състояние. Днес, Implacure предлага на дентал-
ните практики нов начин за лечение на заболя-
ването. 

Съчетание на научно постижение 
с лесно използване

Стоматолозите вече могат да предложат на 
пациентите бърз и достъпен метод на лече-
ние, чрез който би могло да се увеличи шанса 
за запазване на съществуващите импланти, и 
да се спести на пациентите дискомфорта от 
експлантацията и подмяната на импланти.

Подходът на Implacure "всичко-в-едно" позво-
лява на стоматолозите да извършват обработ-
ка на място, увеличава шансовете да се спаси 
наличен имплант, да се намалят разходите и 
да се спести време. Implacure също осигурява 
значителна податливост на пациента към 
лечението, защото всички аспекти на лече-
нието се контролират от зъболекаря.

Комплектът (включително антибактериалната 
система за освобождаване, фрезите за изпъл-
нение на имплантната пластика и регенера-
тивните и деконтаминиращи елементи) осигу-
рява безопасен и сигурен протокол за костна 
регенерация за постигане на цялостен лече-
бен резултат. Това спомага за консолидация 
на алвеоларната кост и дава възможност за 
вертикална регенерация на алвеоларния 
гребен. Деконтаминацията (обеззаразяването) 
се осигурява с използването на високи 
концентрации на CHX (хлорхексидинов) гел и 
ортофосфорна киселина.
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Защо Implaprotect?

Защо Implacure?

Прилагането на Implaprotect се бори срещу 
биофилма, който засяга меките тъкани (и 
евентуално костта). Патентованата формула 
позволява мощният антибиотик да действа 
локално в продължение на няколко дни, да 
лекува откритата повърхност на импланта, да 
елиминира бактериите, и да създава по-подхо-
дяща за оздравяване среда. Хиалуроновата 
киселина действа като носител и стимулант на 
живите тъкани, позволявайки по-бързо възста-
новяване, подпомагане на растежа и създаване 
на устойчив, здравословен и естетичен резултат 
за дни. Заболяването се стационира за дълъг 
период от време, а костта, която обгръща 
импланта, и самият имплант са защитени.

След провеждане на имплантна пластика с изклю-
чителните борери на Implacure, осигуряващи саниране 
на повърхността, се използва костна присадка за 
запълване на дефекта. Това, приложено в съчетание 
с изключителната формула на MTD с CHX 
(хлорхексидинов) гел и ортофосфорна киселина, 
осигурява "първокласна" дългосрочна деконтамина-
ция, за да се подпомогне регенерацията на тъканите. 
Патентованият продукт, който съчетава обща актив-
на антимикробна формула с регенеративни материа-
ли за ускоряване растежа на тъканите и осигурява 
на пациентите доказан, бърз, достъпен и надежден 
вариант за запазване на импланта.

Дългосрочни резултати
Първоначалните изследвания показват отлични 
резултати при 100% от пациентите, с възстановяване 
на костната тъкан около импланта в 50% до 80%.
Резултатите от нови изследвания 4+ години 
след третиране продължават да следват тази 
тенденция.

Пиперацилин, 
тазобактам и 
хиалуронова киселина

Периимплантит
(умерен или тежък)

Периимплантит
(лек или мукозит)

Използвайте Implacure за да:

• Лекувате периимплантит без отстраняване на импланта.
• Помогнете на пациентите да спестят време и средства.
• Подобрите възможността на денталната практика 

да предложи избор на варианти за лечение.
• Подобряване на доходността на практиката.

  Патентован лечебен протокол, 
който води до предвидими резултати

При няколко случая, лекувани по време на 
фазата на разработване на продукта, 
продължаващите проучвания показват:

• Неоспорими краткосрочни и дългосрочни 
резултати: при 43 пациенти, "отлични" резултати 
след 8 дни при 84% от пациентите и "добри" 
резултати при 16%.

• Добри резултати, постигнати при всички 
пациенти след 3-6 месеца лечение.

• Повишена остеоинтеграция: всички третирани 
импланти са били добре остеоинтегрирани след 
3-4 месеца.

• Отлични резултати в дългосрочен план: при 
всички пациенти лечението на импланти с тежък 
периимплантит показва отлични резултати с 
костна регенерация около импланта.

Предимства на продукта 

• По-големи шансове за запазване на наличен имплант.
• По-бързо и достъпно лечение.
• По-малък дискомфорт за пациентите.
• Костна регенерация за по-кратко време, 

отколкото при стандартните методи на лечение8.
• Патентованата употреба на хиалуронова 

киселина в Implaprotect подобрява 
регенерацията на алвеоларната кост, 
позволявайки по-добро закрепване на импланта⁹.

• Предвидимост при лечението от страна на 
пациента (пред- и след оперативната намеса, 
контролирана от зъболекаря).

• “Най-добро сред подобните” освобождаване на 
локален антибиотик.

• Обширна дългосрочна деконтаминация поради 
едновременното прилагане на високи 
концентрации на CHX (хлорхексидинов) гел и 
ортофосфорна киселина.

(патентована локална система 
за освобождаване)

Използвайте Implaprotect за:

• Лечение на периимплантен мукозит (без загуба 
на кост).

• По време на поставянето на импланта.

• Защита на кресталната кост при бъдещо 
поставяне на имплант по време на екстракции.

Патентовано локално действие с бързи резултатиt

• Атакува и задържа бактериалната 
пролиферация.

• Увеличава клетъчната пролиферация на костта 
и меките тъкани.

• Подобрява остеогенната и остеоиндуктивната 
активност.

Предимства на продукта

• Дезинфекцира и третира засегнатия участък 
локално посредством формула с бавно 
освобождаване, която осигурява висока 
концентрация  на нивата на МИК (минимална 
инхибираща концентрация), поддържайки 
продължителен период на третиране.

• Забавя/предотвратява загубата на кост при 
пациенти, страдащи от периимплантен мукозит.

• Неоперативно повтарящо се лечение, което 
може да се извърши по време на рутинни 
посещения.

• Когато се поставя около нов имплант, 100% от 
лекуваните случаи са добре остеоинтегрирани 
след 3 до 4 месеца10.

• По-бърза костна регенерация в 
пост-екстракционните зони в сравнение с други 
методи на лечение5.

• По-добро поставяне на импланта заради 
патентованата употреба на хиалуронова 
киселина в Implaprotect6. 

• Бърза реосификация в зоните на екстракция7.

Резултати




