
Weź swój Uśmiech 
na poważnie! Twój uśmiech 

to Ty!
TWÓJ LEKARZ STOMATOLOG 

WYBRAŁ DLA CIEBIE NAJLEPSZE!

Twój uśmiech jest bezpieczny z BTK

WSZYSTKIE KOMPONENTY BTK SĄ 
PRODUKOWANE WE WŁOSZECH.

www.medical-biotechnology.com

System implantologiczny BTK jest wytwarzany w zgodzie 
z najwyższymi standardami jakości normy EN ISO 13485, 

dyrektywą MDD 93/42/EEC; załącznik II i posiada znak CE. 
Komponenty produkowane są z wysokiej jakości 

biokompatybilnych materiałów i przy użyciu najnowszej 
technologii wraz z weryfikacją jakości. 

Dołącz do ponad 1 000 000 osób, 
które znowu zaczęły się uśmiechać 
dzięki implantom BTK.

Od ponad 20 lat BTK dostarcza 
rozwiązania dla pacjentów, którzy 
utracili własne zęby.

Efekt naturalnych zębów 
to piękny uśmiech, 
wyraźna mowa 
i smaczny posiłek.

ŚLEDŹ NAS NA

ul. Powstańców Śląskich 188/19
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Wyłączny dystrybutor 
btk.dental w Polsce



Czym jest         
implant       

stomatologiczny?

Czy implanty są 
dla mnie odpowiednie?

Dlaczego leczenie 
implantologiczne?

Dostosowane rozwiązania 
na każdą potrzebę! 

Implant jest trwałym odpowiednikiem 
naturalnego korzenia pojedynczego zęba 
wykonanym z tytanu spełniającego kryteria 
medyczne.

Korona w kolorze zęba jest przyłączona do górnej 
części implantu oraz wygląda i działa dokładnie tak 
jak własne, naturalne uzębienie.

Dzięki wytrzymałości i konstrukcji implantów 
stomatologicznych oraz ich biokompatybilności, 
która pozwala na integrację z biologiczną kością, 
kilka implantów może służyć podtrzymywaniu 
całej potezy.

Technologie implantów stomatologicznych stosuje 
się z powodzeniem od ponad 50 lat  pozwalając 
pacjentom uśmiechać się, mówić i jeść dokładnie 
tak, jak przed utratą naturalnych zębów.

Większość pacjentów może zastąpić brakujące 
zęby implantami stomatologicznymi, ale tylko 
lekarz dentysta może dokładnie to stwierdzić. 

Tylko Twój lekarz dentysta może na podstawie 
przeprowadzonego badania diagnostycznego 
dokładnie ocenić i udzielić określonych zaleceń na 
temat najlepszej opcji leczenia implantologicznego, 
która będzie dogodna dla Ciebie i Twojego budżetu.

Zapytaj już dziś lekarza dentysty, jakie korzyści 
możesz uzyskać dzięki leczeniu z zastosowaniem 
implantów stomatologicznych.

System BTK oferuje rozwiązania na każdą potrzebę 
rekonstrukcji braku zębowego.

Czy jest to brak pojedynczego zęba czy kilku zębów, 
źle dopasowana lub niewygodna proteza lub most, 
system BTK zaspokoi każdą z tych potrzeb bez 
naruszania istniejącego zdrowego uzębienia.

Implanty mogą poprawić 
jakość Twojego życia
• Brak potrzeby stosowania klejów 
do protez dentystycznych 
• Komfort noszenia protezy
• Sposób pielęgnacji taki jak przy 
naturalnych zębach

Implanty stomatologiczne mogą 
pomóc w zachowaniu naturalnych 
konturów twarzy
• Zapobiegają utracie tkanki kostnej 
w jamie ustnej podtrzymując i zachowując 
naturalne kontury twarzy

POJEDYNCZY IMPLANT Z KORONĄ 
może zastąpić każdy brak zębowy 
w jamie ustnej.

IMPLANTY PODTRZYMUJĄCE 
WIELOPUNKTOWY MOST mogą zastąpić 
kilka brakujących zębów bez potrzeby 
opracowywania zdrowych zębów 
sąsiadujących.

PROTEZA WSPARTA NA IMPLANTACH 
może zastąpić zęby dolnego i górnego 
łuku przez przymocowanie odpowiedniej 
protezy do kilku implantów.

PROTEZA OSADZONA NA IMPLANTACH
zyskuje lepsze dopasowanie dzięki 
retencji na dwóch lub większej liczbie 
implantów, co eliminuje konieczność 
stosowania klejów do protez.

Implanty pomagają zachować 
lepsze zdrowie
•  Poprawa zdolności żucia
•  Przywrócenie zdolności jedzenia 
i poprawa odżywiania

Implanty mogą zapewnić większą 
pewność siebie
• Wygląd i odczucie naturalnych zębów
• Trwałe, wytrzymałe i stabilne rozwiązanie
• Przywrócenie poczucia wartości i 
pewności siebie w mówieniu 
i swobodnym uśmiechaniu się

Skonsultuj się z lekarzem na temat najlepszych 
dla Ciebie opcji leczenia.


