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 ایمپلنت بدون درد و خونریزی
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 خونریزیو مپلنت بدون درد ای
ست رفته می باشد ولی هنوز ترس از عمل جراحی یک عامل بازدارنده درمان جهت جایگزینی دندانهای از دایمپلنت اگرچه بهترین 

 شوند .به ایمپلنت از انجام آن منصرف  برای این درمان بوده و باعث میشود که بسیاری از افراد نیازمند 

 

در سریعترین زمان    "PUNCH  FLAPLESS TECHNIQUE" این در حالیست که امروزه می توان ایمپلنت را به روش

 و بدون نیاز به جراحی وسیع در محل قرار داد .

 مزایای این روش عبارتند از :
 دقیقه ( 11که در این روش زمان کار به یک سوم تقلیل پیدا میکند ) :  سرعت کار  – 1

خونریزی به حداقل میرسد که بهترین روش برای افراد دارای فشار خون یا کسانیکه از داروهای ضد انعقادی استفاده میکنند  – 2

 است .

 

ست که در این روش بعلت به حداقل بدون درد : درد بعد از جراحی ایمپلنت بیشتر به علت تروما و آسیب ناشی از جراحی ا – 3

 بیمار به هیچ وجه دردی ندارد . موارد 51رساندن تروما در %

                          وجود ندارد  PUNCH یا   FLAPLاکیموز در روش بدون   –ورم  –عوارض بعد از جراحی شامل کبودی  – 4
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 بعلت کاهش امکان آلودگی و عفونت در روش پانچ می باشد .موفقیت درمان بیشتر شده که این  – 1

 

 موفقیت درمان در افرادی که سیگار میکشند .. – 6

کاهش تحلیل استخوان زیرا که هر بار کنار زدن لثه و برگرداندن آن نیم میلیمتر تحلیل استخوان ایجاد میکند که در روش  –7

  PUNCHتحلیل استخوان به صفر می رسد

ایمپلنتولوژیست دارای مهارت و تجربه کافی صورت پذیرد . اگر چه این روش مزایای بسیاری برای بیمار بهمراه دارد ولی باید توسط 

از روش پانچ جهت قراردادن ایمپلنت در محل بی دندانی مورد استفاده قرار گرفته است  و  2001از سال   Den careدر کلینیک   

 ساله حاکی از موفقیت با درصد باال میباشد 10برای نتایج 

قه قراردادن ایمپلنت به طریاند دیگر حاضر به تجربه روش قدیمی و سنتی که از مزایای این روش بهره برده  گذشته از آن بیمارانی

 جراحی نمی باشند .

 


