Kronen op implantaten

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Als u één, meerdere of zelfs al uw tanden en kiezen mist, dan kunnen
implantaten de oplossing voor u zijn.
Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt
geplaatst. Het is gemaakt van titanium, een materiaal dat niet door het
lichaam wordt afgestoten. Na een genezingsperiode van 3-6 maanden is het
implantaat vastgegroeid in het bot en biedt dan houvast voor een kroon, brug
of overkappingprothese.
Om de behandeling succesvol te laten verlopen moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan:
Er moet voldoende kaakbot aanwezig zijn.
Het kaakbot en tandvlees moeten gezond zijn.
Het succespercentage van implantaten is hoger bij
niet-rokers.
Overmatig alcoholgebruik kan het resultaat nadelig beïnvloeden.
Röntgenfoto’s en controle van de mond zijn nodig om te kunnen
beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden.

Behandeling
Meestal worden de implantaten onder locale verdoving geplaatst.
Het tandvlees wordt opzij geschoven en het implantaat wordt in het
kaakbot geplaatst. Het tandvlees wordt met oplosbare hechtingen
gesloten. Het duurt vervolgens 3 tot 6 maanden voordat het
implantaat zich hecht aan het kaakbot. De implantaten mogen
gedurende deze periode niet belast worden. Kort na het inbrengen
van de implantaten kan er wat zwelling en pijn optreden. Gebruik
tegen de zwelling een koud kompres. Voor de eventuele pijn
krijgt u een pijnstiller voorgeschreven.

Nazorg
Een goede mondhygiëne is erg belangrijk. U krijgt een
Mondspoeling voorgeschreven, gebruik deze volgens voorschrift.
Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk probeert te poetsen met een
zachte borstel. In een aantal gevallen krijgt u een recept mee voor
antibiotica, maak deze kuur helemaal af.
Na 10-14 dagen vindt er een controle plaats, er worden dan
opnieuw röntgenfoto’s gemaakt en het wondgebied wordt
gecontroleerd. Gedurende de ’vastgroei' periode mogen de
implantaten niet belast worden.
Na 3-6 maanden kan de tandarts beginnen met het maken van de
opbouw en de kroon.

Vervangen van één tand of kies.
Als er een tand of kies ontbreekt, kan in veel gevallen een
Implantaat worden geplaa
Na 3 tot 6 maanden kan uw tandarts een kroon plaatsen op het
implantaat.

Dwarsdoorsnede van een kies met wortel

Dwarsdoorsnede van een implantaat met kroon

Vervanging van een tand door een implantaat met
kroon.

Contact
Mocht u problemen hebben, neem dan contact op met de
polikliniek:
tijdens kantooruren, tel. (0318) 43 51 40.
buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bellen met de
medewerkers van de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05.

Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:
Mevr. dr. dr. S. Bolouri
M.O. de Lange
L.J. Koppendraaier
dr. P.J. van Strijen
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