
Indywidualnie dopasowane
     łączniki do implantów



Rola łączników w rekonstrukcji protetycznej

Organizm ludzki ma niezwykłe zdolności do regeneracji 

w odpowiednich warunkach. Dlatego łączniki 

indywidualne wellCAMdent są projektowane 

i produkowane do indywidualnie dobranych przestrzeni 

bezzębowych w jamie ustnej tak, aby utrzymać najbardziej 

naturalną pozycję w stosunku do otaczających zębów oraz 

do dziąsła biorąc pod uwagę relację biologii, anatomii oraz 

fizyki.

Jako jedyni w Polsce oferujemy łączniki dopasowane indywidualnie
w cenie łączników standardowych.

Zalety zastosowania indywidualnie dopasowanych łączników 
nad łącznikami standardowymi.

Wykorzystanie indywidualnie modelowanego łącznika 

zapewnia większy komfort pacjentom i posiada wiele 

zalet:

 

    dożywotnią gwarancję na łącznik indywidualny,

    większą estetykę korony zęba osadzonej na implancie, 

    unikalny, indywidualnie dobrany kształt łącznika,  

     zwiększoną retencję korony zęba z łącznikiem, 

    doskonałą szczelność pomiędzy łącznikiem, 

    a dziąsłem, co uniemożliwia wnikanie bakterii,

    zmniejszone do minimum ryzyko 

    zapalenia dziąseł wokół implantu,

    większy komfort pacjenta użytkowania 

    implantu.



Dlaczego łączniki indywidualne są lepsze od łączników seryjnych?

Łączniki indywidualne 
wykonane metodą CAD/CAM Łączniki seryjne

Indywidualnie dobrany kształt 
łącznika do korony wydłuża 
żywotność implantu oraz zwiększa 
komfort użytkowania korony na 

implancie.    

Zmniejszona powierzchnia 

przylegania korony zęba do łącznika 

zwiększa obciążanie implantu i skraca 

żywotność implantu oraz zmniejsza 

komfort użytkowania korony na 

implancie.  

Brak szczelności między łącznikiem, 

a implantem powoduje wnikanie 

bakterii i powstanie zapalenia wokół 

implantu, a w ostateczności brak 

połączenia implantu z kością i jego 

utracenie.

Zwiększona szczelność między 
łącznikiem, a dziąsłem uniemożliwia 
wnikanie bakterii, co zmniejsza 
ryzyko zapalenia dziąseł wokół 

implantu. 

Idealnie, komputerowo dopasowany 

kształt łącznika do korony wymaga 

minimalnej ilości cementu, co 

zmniejsza do minimum ryzyko 

zapalenia wokół implantu tzw. 

pericemenitis. 

Seryjne łączniki wymagają dużej 

ilości cementu kompensującego 

obszerną przestrzeń między 

łącznikiem, a koroną. Cement 

powoduje powstanie znacznego 

zapalenia wokół implantu tzw. 

pericemenitis i znacznie zwiększa 

ryzyko wypadnięcia implantu.

 



Gdzie można wykonać
               łączniki indywidualne?

ul. Tymienieckiego 16 E lok. 50

90-365 Łódź

tel.: +48 42 207 33 77

e-mail: info@wellcamdent.com

ul. Tymienieckiego 16D

90-365 Łódź

tel.: +48 42 233 69 99 

e-mail: info@stomatologianaksiezymlynie.pl

Nowoczesna 
implantologia 
dla Ciebie. 


