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Οδηγός Αποκατάστασης με Εμφυτεύματα
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 Implantology
Aesthetics and Oral Surgery

top rated medical solutions
with dental implants!

Γνωρίστε τα Οδοντικά Εμφυτεύματα και τις
δυνατότητές τους!
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Εάν πάσχετε από την έλλειψη δοντιών ενδεχομένως να αντιμετωπίζετε τις
επιπλοκές που προκύπτουν από αυτή τη μικρή αναπηρία.

Η έλλειψη ενός και μόνο δοντιού, προκαλεί:
 

Μήπως σας λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια;
 

Μήπως έχετε πρόβλημα σταθερότητας στην τεχνητή οδοντοστοιχία σας;
 
 

- αραίωση και στράβωμα των γειτονικών και ανταγωνιστών δοντιών
 

- γρήγορη αποδιοργάνωση της μασητικής ικανότητας
 

- τάση για ουλίτιδα
 

- τάση για περιοδοντική νόσο
 

- δυσκολία στην άρθρωση του λόγου και στην ομιλία
 - αισθητικά προβλήματα στο χαμόγελο

 - αισθητικά προβλήματα στην γενική εικόνα του προσώπου
 - και άλλα πολλά

 

Τα Οδοντικά Εμφυτεύματα είναι η καλύτερη λύση για να
αποκατασταθούν τα δόντια που σας λείπουν!
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Σε περίπτωση έλλειψης ενός και μόνο δοντιού, η
τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος είναι η ιδανική λύση,
καθώς η τοποθέτηση της κλασσικής γέφυρας προϋποθέτει

το τρόχισμα των δύο γειτονικών δοντιών

Σε περίπτωση έλλειψης παραπάνω δοντιών όπου δεν υπάρχει
η δυνατότητα τοποθέτησης γέφυρας, εάν δεν υπήρχαν τα
εμφυτεύματα η μόνη παραδοσιακή θα ήταν η τοποθέτηση

μερικής οδοντοστοιχίας- μασελάκι που είναι ιδιαίτερα
ενοχλητικό καθώς αποτελεί ξένο σώμα
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Όσο αφορά τις ολικές οδοντοστοιχίες της κάτω γνάθου, είναι
γνωστό ότι πάσχουν από έλλειψη σταθερότητας,δημιουργώντας

προβλήματα και ανυπόφορες καταστάσεις. 
Η τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων είναι σωτήρια σε αυτή την

περίπτωση καθώς η μασέλα θα μπορεί να κουμπώνει πάνω σε αυτά
και να είναι 100% σταθερή!

Εάν θέλετε να πετάξετε τις παλιές τεχνητές οδοντοστοιχίες σας
σκεφτείτε την ολική αποκατάσταση με τοποθέτηση τεσσάρων ή

έξι οδοντικών εμφυτευμάτων. Η λύση που κάνει θαύματα!
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Η Οδοντική Εμφυτευματολογία είναι η επιστήμη της

Οδοντιατρικής που έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να
ανακτήσουν τη χαμένη μασητική ικανότητά τους, αλλά και ένα

χαμόγελο που μαγεύει τους πάντες!

Μην διστάζετε να ενημερωθείτε για την περίπτωσή σας!
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε εάν τα

Εμφυτεύματα είναι η ιδανική λύση για εσάς!
 

στεφάνη

κολόβωμα

εμφύτευμα

οστό
Anastasios Tsipiras
dental  and oral surgery

implantology

Κλείστε τώρα ένα ραντεβού ενημέρωσης στο

 2102815945!
 



Κλείστε τώρα το ραντεβού ενημέρωσης στο 
2102815945!

 

im

ώρες γραμματείας 9.00- 21.00
 

Εάν πραγματικά ενδιαφέρεστε για τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες
θεραπευτικές εφαρμογές με Οδοντικά Εμφυτεύματα, κλείστε άμεσα το
ραντεβού σας! Σε αυτήν την συνάντηση ο Αναστάσιος Τσίπηρας και η
ομάδα του θα λύσουν κάθε απορία που τυχόν έχετε, θα μελετήσει την
περίπτωσή σας, και θα σας παραδώσει ένα Σχέδιο Θεραπείας χωρίς

κάποια δέσμευση από μέρους σας, εντελώς δωρεάν!
 

Το Σχέδιο Θεραπείας με Οδοντικά Εμφυτεύματα περιλαμβάνει:
 

- Πλήρη Οδοντιατρικό Έλεγχο
- Λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού
- Μελέτη Ακτινογραφικής Εξέτασης
- Εκτίμηση του επιπέδου υγείας των ούλων και του περιοδοντικού
περιβάλλοντος
- Εκτίμηση ποιότητας του οστού
- Μέτρηση και ακριβής υπολογισμός των Εμφυτευμάτων που θα
χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία
- Μελέτη και παρουσίαση της μελλοντικής προσθετικής αποκατάστασης
- Οδηγίες και συμβουλές στοματικής υγιεινής
- Οδηγίες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού με τη βοήθεια
βιταμινούχων συμπληρωμάτων
- Προγραμματισμός και ακριβής περιγραφή της επέμβασης

 

Το Σχέδιο Θεραπείας παρέχεται σε εσάς χωρίς κάποια
οικονομική επιβάρυνση, και χωρίς κάποια δεύσμευση.
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Anastasios Tsipiras

Κλείστε τώρα ένα ραντεβού ενημέρωσης στο 2102815945!
 

 
implantology

Ο Αναστάσιος Τσίπηρας είναι Χειρουργός Οδοντίατρος. Τα
τελευταία 15 χρόνια εξασκεί την Χειρουργική Στόματος, την

Εμφυτευματολογία, την Αισθητική και γενικά την επιστήμη της
Οδοντιατρικής σε όλο το φάσμα της. Κλίνοντας προς την

Χειρουργική Εμφυτευματολογία, στην καθημερινή θεραπευτική
πράξη έχει τοποθετήσει με επιτυχία χιλιάδες Οδοντικά

Εμφυτεύματα. H υψηλή επιστημονική του κατάρτιση και η
κλινική εμπειρία πάνω στην Εμφυτευματολογία έχει βοηθήσει

ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να ξαναβρούν το χαμόγελό τους.

oral surgery- dental implantology
aesthetic dentistry

ώρες γραμματείας 9.00- 21.00
 

 
implantology
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Εδώ και τρία χρόνια μου έλλειπαν οι δύο τραπεζίτες της κάτω γνάθου. Επισκέφτηκα
διάφορους Οδοντιάτρους που μου πρότειναν να μου τροχίσουν τα υπόλοιπα υγιή δόντια μου
για να μου βάλουν γέφυρα. Ρώτησα για εμφυτεύματα και με αποθάρρυναν. Μια συνάδελφος

από τη δουλειά για καλή μου τύχη με σύστησε στον κύριο Τσίπηρα. Σε τρείς ημέρες
προγραμματίσαμε την τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων. Έχουν περάσει δύο χρόνια. Δεν είχα

ποτέ μου ενόχληση! Ευτυχώς που δεν τρόχισα τα δόντια.

Γιώργος Χ. 38 χρονών

Είμαι 42 χρονών και δεν μπορούσα να δεχτώ με τίποτα την ιδέα ότι θα έμπαινε μασελάκι στο
στόμα μου. Ευτυχώς που με τον κ. Αναστάσιο λύσαμε το πρόβλημά μου με Εμφυτεύματα. Ο

ιατρός είναι υπέροχος σε αυτό που κάνει!

Κωσταντίνα Απ. 42 χρονών

Δεν μπορούσα να τραφώ σωστά, ούτε να μιλήσω γιατί ντρεπόμουνα για την παλιά μου μασέλα
η οποία δεν έμενε ποτέ σταθερή. Το πρόβλημα λύθηκε από τον ιατρό που μου έβαλε τα

Εμφυτεύματα. Δεν πόνεσα ποτέ. Μου είχαν πει ότι θα πονέσω. Ο κ. Τσίπηρας μου έλεγε πως
δεν θα πονέσω. Δεν τον πίστεψα στην αρχή. Αλλά διαπίστωσα πως έλεγε αλήθεια! Τα

εμφυτεύματα δεν πονάνε. Δεν το περίμενα...

Δημήτριος Π. 65 χρονών

Με παρέπεμπψε στον κ. Τσίπηρα η Οδοντίατρός μου γιατί δεν μου άρεσε η ιδέα να βάλω
μασελάκι. Βάλαμε σε ένα ραντεβού 4 εμφυτεύματα. Η Οδοντίατρός μου, μου είπε να μην

ανυσηχώ και να εμπιστευτώ τον κ. Τσίπηρα. Τελικά η διαδικασία ήταν εντελώς ανώδυνη. Την
επόμενη ημέρα όχι μόνο ήμουν 100% λειτουργικός στην εργασία μου που είναι χειρονακτική,

αλλά πήγα και γυμναστήριο! Έχουν περάσει 16 μήνες περίπου από τότε, όλα είναι καλά και έχω
ξεχάσει ότι έχω και εμφυτεύματα!

Παναγιώτης Ν. 47 χρονών
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Κλείστε ραντεβού και λάβετε την 100% δωρεάν
ενημέρωση για την περίπτωσή σας από την ομάδα μας!

 

210 2815945
 

ώρες γραμματείας 09.00- 21.00

Ζούμε σε μια εποχή που η σύγχρονη τεχνολογία και η επιστήμη της
Οδοντιατρικής έχουν προχωρήσει αρκετά. Τα Οδοντικά

Εμφυτεύματα είναι μια ιδανική λύση με πολλά πλεονεκτήματα έναντι
των παλαιότερων θεραπευτικών εφαρμογών.

Ενημερωθείτε από τους ειδικούς για τις σύγχρονες δυνατότητες της
Οδοντιατρικές Επιστήμης και βρείτε την ιδανική λύση για την

περίπτωσή σας!
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