
Râd, Vorbesc 
   Trăiesc
cu confort și încredere

Este proteza cauza care te face:

• să pierzi plăcerile simple ale vieții?
• să-ți fie dor să mănânci alimentele 

tale preferate, cum ar fi friptura sau 
porumbul?

• să-ți fie frică să râzi, să zâmbești sau să 
vorbești în public?

Este timpul să-ți îmbunătățești viața cu
MDI sistemul de stabilizare a protezelor!

Cum va fi prima zi?
Lăsați proteza fixata în primele 48 de ore 
după inserarea mini implanturilor MDI. Exista 
posibilitatea să apară sângerări minore. Dacă 
sângerarea este excesivă, contactați medicul 
dentist. Va exista un disconfort ușor, și poate 
fi eliminat cu ajutorul medicatie. Dacă este 
necesar, puteti sa luați o medicatie pentru 
durere, dar numai conform instrucțiunilor 
medicului dentist. Proteza trebuie să o 
simtiti fixa. Puteți mânca aproape orice 
doriți, insă evitați alimentele foarte tari sau 
lipicioase pentru o perioadă recomandată de 
medicul dentist. După îndepărtarea protezei, 
clătiți-vă gura cu o apă de gură antiseptică. 
De asemenea, se recomandă utilizarea 
unei periuțe de dinți ACCESS. Acesta a fost 
special concepută pentru a vă curăța mini 
implanturile și pentru a stimula ușor țesutul 
gingival din jur.

Cum trebuie sa scot si sa fixez 
proteza ?
Implanturile și O-ring-urile trebuie să fie 
curate și fără depuneri. Prindeți proteza cu 
ambele mâini și asezati-o ușor, astfel incat 
O-ringul sa fie pozitionat deasupra capului 
cu bilă al implanturilor, apoi apăsați ferm și 
în mod egal pe ambele părți. Asigurați-vă 
că, capetele implanturilor se potrivesc cu 
ușurință in fiecare O-ring. Proteza trebuie sa 
stea fixa. Dacă aveți probleme cu așezarea 
protezei, asigurați-vă in primul rand că 
implanturile și proteza sunt absolut curate. 
În al doilea rând, asigurați-vă că implanturile 
se fixeaza in fiecare O-ring. 

Nu uitati să împingeți în jos în mod egal 
pe ambele părți. Dacă vă confruntați 
în continuare cu dificultăți, un membru 
al familiei vă poate ajuta să vă puneti 
proteza. Pentru a îndepărta proteza, plasați 

degetele în fiecare parte a fantei inferioare 
și împingeți simultan ambele părți în sus. 
Va puteti ajuta si de limba, în acest proces 
simplu de îndepărtare.

Cum asiguram îngrijirea și 
întreținerea?
Trebuie să spălați și să curățați capul rotund 
al  implanturilor ca și cum ar fi dinții naturali. 
Ca și în cazul dinților naturali, mâncarea 
și resturile bacteriene (placa) trebuiesc 
îndepărtate după fiecare masa. Dacă nu este 
îndepărtată, placa va provoca inflamația 
gingiilor și poate forța interiorul capsei, 
cauzând fixarea necorespunzătoare a 
protezei și pierderea retenției. Elementele de 
fixare ale O-ring-ului trebuie de asemenea 
curățate.

Periuța de dinți ACCESS a fost concepută 
special pentru o curățarea optimă a 
implanturilor. Aparatele de curățare cu 
ultrasunete sunt ideale pentru a vă asigura 
că dispozitivele cu O-ring sunt păstrate 
curate, fără impurități și resturi alimentare.
In aparatul de curatat cu ultrasunete 
puteti utiliza  o soluție de apă de gură sau 
o soluție de peroxid 50-50. Dacă simtiti 
ca  proteza nu este fixa, anuntati medicul 
dentist și informați-l despre problemele 
dumneavoastră. Medicul dentist va verifica 
starea implantului, a gingiilor și a O-ringu-
rilor. Nu utilizați produse de curățare 
efervescente, deoarece acestea pot deteriora 
O-ringul.

Discutați despre riscuri și beneficii 
cu medicul dentist și întrebați dacă 
mini implanturile dentare sunt o 
solutie  pentru dumneavoastră.

Telefon:
0268.31.55.44
Email:
office@medidentexim.ro
magazin@medidentexim.ro
Shop online:
dentaloutlet.ro
Adresa:
Brasov, 500 332, str. Traian 109



Vizitați medicul dentist dimineața și in mai puțin de doua ore se poate 
face inserarea miniimplanturilor dentare MDI.

Proteza va fi sigura si ferma in cavitatea bucală.

În câteva zile, veti putea sa începeți să mâncați confortabil în public și sa 
savurați alimentele preferate. Veti putea avea o conversație plăcută, veti 
putea sa râdeti și sa vorbiti cu încredere *

Toate acestea la un preț extrem de accesibil... și cu o singura 
sedință de programare la stomatolog.

Ce este MDI 
Sistem de stabilizare a danturii?

Sistemul MDI este alcătuit 
dintr-un implant  din 

aliaj de titan care 
acționează ca 
rădăcina a dintelui 
și un dispozitiv de 

retentie care este 
încorporat în baza 

protezei. 

Capul implantului este în formă de minge, 
iar dispozitivul de retentie acționează ca o 
priză cu un O-ring de cauciuc. O-ring-ul se 
fixează deasupra capului implantului atunci 
când proteza este așezată și are rolul de a 
fixa bine proteza. Proteza nu se sprijină pe 
țesutul gingiilor. Dispozitivele de retentie 
permit o micro-mobilitate si impiedica 
desprinderea protezei

Terapia prin implantul dentar a 
reprezentat unul dintre cele mai 
importante progrese în stomatologie în 
ultimii 25 de ani. Sute de mii de pacienti 
cu proteze dentare au experimentat 
imbunatatirea imediata a calitatii vietii si 
increderea pe care o aduce stabilitatea 
protezei pe termen lung. Există mai 
multe tipuri de implanturi și restaurări. 
Alegerea depinde de cantitatea de 
os disponibilă, de starea generală de 
sănătate și bineinteles de optiunea 
aleasa. Discutați despre potențialele 
riscuri și beneficii cu medicul dentist.

Mini implanturile dentare au revoluționat 
stomatologia prin introducerea unui 
plan minim-invaziv de tratament pentru 
stabilizarea protezelor dentare.

Aceste implanturi cu diametru mic (de 
aproximativ 2 mm) permit medicului dentist 
să extindă spectrul de pacienți care poate 
fi tratat.

Sistemul de protezare dentara MDI a fost 
dezvoltat pentru a oferi o stabilitate mai 
mare a protezei atunci când:

• nu puteti suporta procedurile 
chirurgicale ale implantului 
convențional.

• nu aveți suficient os pentru a permite 
inserarea implanturilor de dimensiuni 
medii.

• cautati o opțiune cu un cost mai 
mic decât tratamentul tradițional pe 
implanturi.

Cum vă afectează mini implanturile?

“Sunt atât de recunoscătoare  pentru cât de mult 
implanturile MDI mi-au  îmbunătățit calitatea vieții.

Toată lumea ar trebui să ia în considerare acest 
lucru dacă poartă proteza . E atât de simplu.“

Nadine L. Oklahoma City, Oklahoma

Cum se insereaza mini 
implanturile MDI?
Inserarea mini implanturilor se face  în timpul 
unei sedinte de 2 ore în cabinetul dentistului 
folosind anestezia locală. Folosind o tehnică 
chirurgicală precisă, controlată, minim 
invazivă, MDI Mini Dental Implants sunt 
plasate în os. Capul implanturilor iese din 
țesutul gingival și asigură o fundație solidă 
pentru securizarea protezelor. Datorită 
naturii minime invazive a acestei proceduri, 
perioada de vindecare pentru majoritatea 
pacienților este mai scurtă decât in cazul 
implanturilor tradiționale. Protezele pot fi 
stabilizate în aceeași zi în care sunt inserate 
mini implanturile dentare MDI.

Rezultatele pot varia în funcție de cazul clinic. 
Ca și în cazul oricărei proceduri, pot apărea 
riscuri potențiale. Intrebati-va medicului 
dentist dacă mini implanturile dentare sunt 
o solutie potrivita pentru dvs.

Imaginează-ți asta!

* Rezultatele pot varia în funcție de cazul clinic. Ca și în cazul oricărei proceduri, pot apărea riscuri potențiale.
Stabiliti cu medicul dentist dacă implanturile MDI sunt potrivite pentru dumneavoastră.


