
Vispārēja informācija. 

 Globāli 10 gadu laikā tiek zaudēti 20-35 % implanti.  

Implantu zaudēšanas iemesli  tiek klasificēti sekojoši. 

1.Pacienta veselība un anatomiskā situācija plānotā implanta vietā. 

2.Implantu un protēzes dizaina plānošana un izpildījums. 

 Cleanable. 

3. Implantu un protēžu kopšana. 

 

1.Pacienta veselība un ārstēšanas plāns. 

D vitamīns 

 Hematokrīts 

 Diabēts 

Smēķēšana, ēšanas un mutes higiēnas paradumi. 

 Likvidēta infekcija visā mutes dobumā. 

Anatomiskā situācija plānotā implanta vietā. 

 Kaula atrofijas vai zaudējuma apjoms, biezums un blīvums. 

 Gļotādas biezums un kustīgums. 

 Šo faktoru esamība un lielums iespaido implantu un augmentāciju                                                
(audu “pieaudzēšana” )prognozes.  

Šie faktori ir novēršami darbības saskaņojot ar ģimenes ārstu, zobu higiēnistu un zobārstu.  

 

 Ārsta pienākums ir pacientam saprotamā veidā izskaidrot esošo situāciju, ārstēšanas 
iespējas un ārstēšanas plānu, par kuru ārsts un pacients ir vienojušies. 

 Pacienta pienākums ir izpildīt rekomendācijas, neskaidrību vai aizdomu gadījumā lūgt 

palīdzību. 

 

2.Implantu un protēzes dizaina plānošana un izpildījums. 

  Atkarībā no medicīniskām, anatomiskām un finansu iespējām pacients un ārsts saskaņo 

ārstēšanas plānu. Ir iespēja, ka ārstēšanas plāns laika gaitā mainās. Šīs izmaiņas ārsts 
izskaidro pacientam un tiek saskaņota tālākās darbības.  

 Ja protēze ir noņemama, to un balsta zobus vai implantus ir labāka iespēja notīrīt.  

 Nozīmīgs faktors ir tas, ka zaudējot kādu balsta zobu vai  implantu , protēze būs lietojama un 

pastāv iespēja zaudētā balsta vietā ievietot implantu. 



 Zaudējot balstu neizņemamām protēzēm, tās pārsvarā gadījumos ir jāizgatavo no jauna. 

 Bezkompromisa prasība ir iespēja iztīrīt vietu ap implantiem un zobiem. 

3. Implantu un protēžu kopšana. 

Pabeidzot protezēšanu pacienti tiek apmācīti protēzes pareizi kopt. Tas tiek kontrolēts pie 
higiēnista katrus 3 mēnešus.  Atkarībā no situācijas šo periodu var samazināt vai palielināt.  

 Ja pacients nav saņēmis atgādinājumu no klīnikas, viņa pienākums ir pieteikties  uz vizīti pie 

higienista plānotajā laikā. 

 Nopietns arguments šai prasībai ir tas, ka iekaisumi ap implantiem ir nesāpīgi, strauji 
progresē un tos var zaudēt dažu nedēļu laikā. 

 Zaudēts tiek implants, protēze un kauls, kas rada nopietnas finansiālas sekas un nav 
vienkārši restaurēt situāciju. 

 Ja pacients neievēro šos noteikumus vai apmeklē higienistu citā klīnikā, ārstējošais ārsts 

vai klīnika nevar uzņemties atbildību par sekām. 

 

 

 

  


