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Què són els implants dentals?
Els implants dentals són substituts artificials de les arrels de les dents naturals, 

és a dir, aquests substitueixen anatòmicament, funcionalment i estèticament les
dents perdudes. 

Tècnicament són petits dispositius artificials de forma cilíndrica que són insertats  
 ’     

Què fan els implants dentals?
  ’  ’         

         
     

 Fer de suport a la dentadura complerta, fent-la més segura i confortable.
 Poden substituïr les dents perdudes, eliminant dos problemes:

 No utilitzar la dentadura removible i/o no tallar les dents veïnes.
 Ajudar a la substitució d'una sola dent, sense alterar les veïnes.

Podré beneficiar- ’  
Encara que tots els implants dentals hagin brindat confort i aportat confiança als

pacients per riure, menjar, parlar,etc.., no són per a tothom.
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Com és el procediment per a la implantació?
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 Estudi i planificació de la situació del pacient    ’ 

        

      ’ És una intervenció quirúrgica 
que generalment utilitza anestesia local.

 Cicatrització. Un cop col.locats els impl  ’ ’ 

’             
          

 Col.locació dels pilars per a la pròtesi. 
 Confecció de la prótesi. Finalment, es realitza el motlle per a fabricar la

pròtesi dental que anirà subjecta als implants.


