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Implantando

sorrisos

Muitos tratamentos que antes pareciam complicados ou difíceis de serem realizados estão cada
vez mais leves e de fácil execução.
Você pode ter um belo sorriso se utilizando das
várias técnicas da reabilitação oral, como os implantes, próteses sem metal, facetas estéticas coladas
sobre os seus dentes sem nenhum desgaste, clareamento dental, ortodontia lingual, facetas diretas em
resinas e o novo e moderno Snap on Smile.
Os implantes dentários evoluíram muito, assim como as técnicas de colocação dos mesmos.
Sempre haverá uma solução para o seu caso. Hoje
não se justifica a falta de um dente se um implan-

te for indicado. Os implantes são a melhor solução
para a reposição de um dente perdido. Dependendo da quantidade e qualidade do osso os implantes podem ser de carga imediata, ou seja, após a
colocação do implante o dente pode ser colocado
imediatamente. Ou utilizar a técnica tradicional de
osseointegração com a colocação do dente após
um período de 04 à 06 meses. A idade e a falta de
osso não são mais consideradas um impedimento
para a utilização dos implantes dentários.

Os implantes melhoram a sua fala, sua mordida,
a estética e sua qualidade de vida. É muito gostoso ir a um restaurante e poder mastigar a vontade sem ficar preocupado se a prótese vai soltar.
Morder uma maçã, beijar, sorrir gostoso, tudo isto
pode ser conseguido com os tratamentos modernos
disponíveis em nossa clinica.
Para as faltas de um ou vários dentes em situações que o cliente não quer fazer os implantes, a
prótese Snap On Smile conhecida também como o
Sorriso de Hollywood resolve. É uma prótese removível, de longa duração que não requer preparo da
estrutura dental nem o uso de adesivos e injeções
anestésicas. É um procedimento não invasivo e totalmente reversível; a prótese pode ser removida
sempre que o paciente desejar, principalmente após
as refeições para higienização. É um procedimento
rápido em no máximo três consultas sua nova prótese estará terminada e seu sorriso e sua mastigação serão um sucesso.
Se você não tem tempo para se dedicar ao dentista que tal experimentar o Day Clinic? Após uma
visita a clínica e de posse de todos os exames que
se fizerem necessários, é feito um cuidadoso planejamento para que todos os procedimentos a serem
executados sejam realizados no menor tempo possível, geralmente em um ou dois dias, tudo dependerá da análise do seu caso.
Ligue para nós e agende uma consulta, você
merece este carinho!
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