
 

 
1 

 

 

  

  

 

Οδοντικά εμφυτεύματα - Χρονοδιάγραμμα θεραπείας 
 
Η αποκατάσταση οδοντικών εμφυτευμάτων ολοκληρώνεται σε διάστημα 4 - 4,5 
μηνών και έχει δύο(2) βασικά στάδια : 

1ο στάδιο: Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων 

2ο στάδιο (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3,5 ΜΗΝΕΣ - Περίοδος Οστεοενσωμάτωσης*) : 
Προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

Ημέρα 1η : 
Τοποθέτηση εμφυτευμάτων, φαρμακευτικές και μετεγχειρητικές οδηγίες 
Ημέρα 8η-10η : 
Αφαίρεση ραμμάτων, εκτίμηση μετεγχειρητικής εικόνας ασθενούς, λήψη 
αποτυπωμάτων (μέτρων) για προσωρινή προσθετική αποκατάσταση** 
Ημέρα 15η - 20η : 
Τοποθέτηση προσωρινής προσθετικής αποκατάστασης** 
 
Μετά από 3.5 Μήνες (συμπληρώνεται η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ*) 

1η συνεδρία 
Καινούργια πανοραμική ακτινογραφία 
Αποκάλυψη εμφυτευμάτων*** 

2η συνεδρία 
(μετά από 7-10 ημέρες) : 
Λήψη τελικών αποτυπωμάτων (αναλογικά ή ψηφιακά****) 
3η -4η συνεδρία 
(εντός 7-10 ημερών) : 
Δοκιμή - ρύθμιση***** και παράδοση τελικών προσθετικών εργασιών 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

                  

 ΝΗΡΗΙΔΩΝ 16,2ος όροφος 

ΑΘΗΝΑ 11634 

ΤΗΛ: 2107211392, 2107243008 

mail: info@zabimplants.com 
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Οδηγίες στον ασθενή για :  
στοματική υγιεινή 
καθημερινή μέριμνα 

6μηνιαία προσέλευση****** στο ιατρείο : 

Ενημέρωση – από τον ασθενή - για αλλαγές στην γενική υγεία του 

 ή/και λήψη φαρμάκων μετά τη λήξη των εργασιών 

                                                                   

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 

* Περίοδος Οστεοενσωμάτωσης : 
Το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε τα οδοντικά εμφυτεύματα να 
οστεοενσωματωθούν("να δέσουν") με το οστούν των γνάθων 

 
** Προσωρινή προσθετική αποκατάσταση: 
Τα δόντια που "φοράει" ο ασθενής κατά την περίοδο οστεοενσωμάτωσης (3,5 
μήνες), μέχρι να τοποθετηθούν οι τελικές προσθετικές εργασίες στα εμφυτεύματα. 

 

(ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, τοποθετείται άμεσα – 
εντός 3 ημερών – προσωρινή αποκατάσταση στα εμφυτεύματα που λέγεται ΑΜΕΣΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗ) 

 

 
*** Αποκάλυψη εμφυτευμάτων : 
Είναι το στάδιο όπου αποκαλύπτονται μέσα από τα ούλα οι κορυφές των 
εμφυτευμάτων (προσθετική πλατφόρμα), πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν στη 
συνέχεια οι τελικές (μόνιμες) προσθετικές εργασίες 

 
****Αναλογικά ή ψηφιακά αποτυπώματα : 
Ο τρόπος αποτύπωσης (‘μέτρα’) που εφαρμόζει ο Οδοντίατρος, ώστε να δώσει 
πλήρη και ακριβή εικόνα των εμφυτευμάτων στο εργαστήριο που θα κατασκευάσει τα 
δόντια. 
Η κλινική μας διαθέτει υπερσύγχρονο μηχάνημα (Dentsply Sirona primescan), με το 
οποίο λαμβάνονται ψηφιακά αποτυπώματα (μέγιστη ακρίβεια και ταχύτητα 
διαδικασίας), βασισμένα στη σύγχρονη τεχνολογία Cad - cam. 

 
*****Δοκιμή - ρύθμιση και παράδοση τελικής προσθετικής εργασίας : 
Στην Προσθετική πάντα είναι απαραίτητα 1- 2 ραντεβού (πρόβες), ώστε να 
ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της τελικής εργασίας, πριν αυτή παραδοθεί στον ασθενή. 
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******6μηνιαία προσέλευση στο ιατρείο : 
ΒΑΣΙΚΗ και ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ υποχρέωση του ασθενούς ώστε να ελέγχεται (από 
τον  θεράποντα Οδοντίατρο και τον Περιοδοντολόγο της κλινικής μας) το επίπεδο 
στοματικής υγιεινής, τα ούλα, η ακτινογραφική και κλινική εικόνα των εμφυτευμάτων, 
του οστού και της προσθετικής εργασίας. 

 

 

Κάπνισμα και οδοντικά εμφυτεύματα : 

Όπως είναι ήδη γνωστό, το κάπνισμα είναι εχθρός της υγείας μας, πόσο μάλλον της 
στοματικής μας υγείας. Επομένως, εάν είστε καπνιστής ή καπνίστρια, είναι σημαντικό 
να βουρτσίζετε τα εμφυτεύματα σας πιο σχολαστικά, σύμφωνα με τις οδηγίες από 
τους γιατρούς μας. 

                 

   


