Protetyczna
przebudowa zgryzu
metodą Koisa

Przebudowa zgryzu metodą Koisa
✓✓ Przebudowa zgryzu ma na celu poprawę zdrowia
oraz jakości życia pacjenta.

✓✓ Leczenie tą techniką to gwarancja pięknego uśmiechu.
✓✓ To pewność, że po zakończonym leczeniu pacjent nie będzie
miał dolegliwości bólowych w obrębie stawów skroniowożuchwowych i głowy.

✓✓ To także trwałość ostatecznej pracy protetycznej.

Na czym polega przebudowa zgryzu
metodą Koisa?
✓✓ Na odnalezieniu prawidłowej pozycji żuchwy w odniesieniu

do szczęki z uwzględnieniem optymalnej pozycji powierzchni
stawowych w stawach skroniowo-żuchwowych – jest to

tzw. pozycja centralna (CR).

✓✓ Na doskonałym ustawieniu przestrzennym zębów względem siebie
podczas przebudowy tak, aby zęby po zamknięciu wymuszały
prawidłową pozycję żuchwy w stosunku do szczęki.

✓✓ Na idealnym dopasowaniu zębów górnych do dolnych.
✓✓ Na stworzeniu odpowiedniej przestrzeni w obrębie zębów

przednich tak, aby możliwe było zaprojektowanie zupełnie nowego
uśmiechu bez żadnych ograniczeń estetycznych z uwzględnieniem
wszystkich życzeń pacjenta.

Co to jest deprogramacja?
Odnalezienie optymalnej pozycji żuchwy w odniesieniu do szczęki to
tzw. deprogramacja według Koisa. W tym celu wykonujemy dla każdego
pacjenta specjalny ruchomy aparat, czyli właśnie deprogramator.
W trakcie kolejnych etapów pracy nad Twoim pięknym uśmiechem ściśle
przestrzegamy protokołu opracowanego przez dr Johna Koisa.

Za pomocą jakich procedur przebudowujemy
zgryz pacjenta?
W zależności do sytuacji klinicznej wykorzystujemy:

✓✓ Wypełnienia kompozytowe na powierzchniach zgryzowych zębów.
✓✓ Nakłady, czyli wykonywane w pracowni dentystycznej kompozytowe
wypełnienia wklejane w ustach pacjenta na powierzchnie zgryzowe
zębów.

✓✓ Licówki ceramiczne w obrębie zębów przednich.
✓✓ Korony pełnoceramiczne na zębach i implantach.

Kiedy muszę podjąć takie leczenie?
W sytuacji, gdy zależy Ci na zmianie estetyki uśmiechu, przebudowa
zgryzu metodą Koisa może okazać się słusznym wyborem.
Metoda ta polecana jest również pacjentom, u których występują
dolegliwości bólowe mięśni odpowiadających za żucie, w obrębie stawu
skroniowo-żuchwowego bądź inne niecharakterystyczne bóle głowy.
Przebudowę zgryzu metodą Koisa rekomendujemy także tym spośród
pacjentów, u których zaistniała potrzeba wykonania rozległej pracy
protetycznej na stałe montowanej w ustach pacjenta.

Uwaga: Leczenie bez deprogramacji, czyli w zgryzie nawykowym,
z perspektywy klinicznej, niesie ze sobą zdecydowanie negatywne
konsekwencje. Może zaowocować również uszkodzeniem stawów
skroniowo-żuchwowych. Dodatkowo wiąże się z wysokim ryzykiem
uszkodzenia wykonanych już prac protetycznych w trakcie ich
użytkowania. Należy pamiętać także o tym, iż znacząco ogranicza
możliwości estetyczne, jakie mamy podczas odbudowy.

Dlaczego warto zdecydować się
na takie leczenie w naszej klinice?
Zdecydowanym atutem wyboru naszej kliniki jest fakt, że korzystamy
z najlepszych dostępnych materiałów, natomiast wszelkie prace
protetyczne wykonują dla nas najbardziej doświadczeni technicy
w renomowanych pracowniach protetycznych. Wysoka precyzja
i ścisłe przestrzeganie przez nas protokołu opracowanego przez
dr Johna Koisa są gwarancją Twojego pięknego uśmiechu oraz
płynącego z tego zadowolenia.
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