
TÌM LẠI NỤ CƯỜI

Implant Kontact-
Hệ thống Implant
hàng đầu tại Pháp.

CẤY GHÉP IMPLANTCẤY GHÉP IMPLANT
Tài liệu thông tin dành cho bệnh nhân mất răng



Tiêu xương Răng dịch chuyển và bị nghiêng

Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn bị mất răng?

Mất răng sẽ tạo một lỗ hổng trong nụ cười của bạn, dĩ 
nhiên ảnh hưởng đến khả năng nhai, có thể thay đổi chế 
độ ăn uống và dinh dưỡng của bạn. Bên cạnh những vấn 
đề này, mất răng còn dẫn đến một số thay đổi nghiêm 
trọng khác như:

Tiêu xương: Xương hàm bên dưới co lại vì thiếu tương 
tác, điều này làm cho hình dạng khuôn mặt bạn bị 
thay đổi và trông bạn già hơn trước tuổi.    

Dịch chuyển & nghiêng răng: Mất răng tạo ra khoảng 
trống sẽ làm dịch chuyển, làm nghiêng các răng bên cạnh 
và răng đối diện, tạo sự khác biệt trong chiều cao và 
đường nét của mô nướu. Từ đó tạo ra các kẽ hở và gây 
khó khăn trong việc làm sạch các khu vực này cũng dễ 
dẫn đến bệnh nha chu hoặc sâu răng.
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Ngày nay, kỹ thuật cấy ghép Implant Nha khoa hiện đại 
có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống khi mất một hoặc 
nhiều răng, thậm chí mất răng toàn hàm.

Theo nghiên cứu dựa vào lâm sàng, Implant có thể tồn tại 
vĩnh viễn từ đó trả lại nụ cười tự nhiên và sự tự tin cho bạn.

"Có cách nào giúp bạn có thể khắc phục
các tình trạng trên?"

Cười thật tươi...

...và ăn những gì bạn thích
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Cấy ghép Implant là gì?

Implant Nha khoa là một trụ nhỏ bằng Titanium với mục 
đích tái tạo lại chân răng, được cấy ghép vào xương hàm 
thay thế vị trí chân răng đã mất mà không làm tổn thương 
các răng khỏe mạnh.

Sau 3 đến 6 tháng Implant sẽ được xương bám chặt vào 
xương hàm và trở nên chắc chắn như một chân răng thật. 
Sau đó bệ đỡ răng giả (Abutment) và mão sứ sẽ được gắn 
lên đó để tạo thành chiếc răng hoàn chỉnh.

Mão sứ

IMPLANT
KONTACT

Chân răng 
tự nhiên

Răng tự nhiên
Bệ đỡ răng giả

(Abutment)

Các giai đoạn cấy ghép Implant

1 2 3

Implant được cấy ghép 
thay thế vị trí răng bị mất.

Bệ đỡ răng giả được gắn 
phía trên Implant

Mão sứ được gắn vào 
bệ đỡ răng giả

03 Tài liệu thông tin dành cho bệnh nhân mất răng



Lợi ích của cấy ghép Implant

An toàn: Cấy ghép Implant có thể được sử dụng thay thế 
trong mọi trường  hợp mất răng. Cấy ghép nhẹ nhàng 
hơn nhổ răng và mài răng.

Giống như răng thật: Răng Implant có cả thân răng và 
chân răng nên đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ và chức 
năng, lực nhai như răng thật.

Vững chắc: Răng Implant rất vững chắc, không di động, 
không bị rơi, không ảnh hưởng đến phát âm, giao tiếp. 
Răng cấy ghép có thể tồn tại suốt đời.

Không mài răng thật: Kỹ thuật cổ điển mài răng thật bên 
cạnh để làm cầu răng và 15% răng bị mài sẽ bị hư tủy. 
Implant sẽ không phải mài răng, hạn chế viêm nướu và 
sâu răng.

Ngăn ngừa tiêu xương: Giữ được lực cơ vùng mặt, môi 
và má không bị hóp vào, không gây biến dạng mặt, giữ 
được sự thẩm mỹ và trẻ trung.

Vị giác không thay đổi: Giúp ăn ngon miệng hơn.

Tự tin giao tiếp:  Bạn sẽ mỉm cười mà hoàn toàn không 
cảm thấy xấu hổ, bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tỷ lệ thành công cao:  Tỷ lệ thành công là 97- 100% nhiều 
sau 10 năm (Kỹ thuật cổ điển chỉ đạt 50% sau 10 năm).

Eat What You Want!
Your Smile is secure with dental implants.
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Khi bạn mất 1 răng

Khi bạn mất 1 răng và đang sử dụng cầu răng hoặc 1 hàm 
tháo lắp để thay thế thì cấy ghép Implant chính là một lựa 
chọn tối ưu.

Cầu răng giả cho chức năng nhai gần như răng thật 
nhưng phải mài các răng thật kế cận nhỏ bớt để bọc 
mão làm trục cầu.
Tình trạng tiêu xương vẫn diễn ra theo thời gian, gây ảnh 
hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt.

Cấy ghép Implant với sự hỗ trợ của mão sứ có thể mang 
lại những ưu điểm sau so với phương pháp truyền thống:
       Nhìn, cảm giác tương tự như răng tự nhiên của bạn.
       Giúp duy trì xương xung quanh bằng cách thay thế 
chân răng.
        Giúp ngăn ngừa tiêu xương và suy thoái xương hàm.
       Không cần phải mài các răng bên cạnh.
       Khôi phục khả năng cắn tốt hơn và an toàn hơn so 
với một hàm răng giả có thể tháo rời.
       Khôi phục lại ngoại hình và sự tự tin.
       Cách chăm sóc như răng thật.

PHƯƠNG PHÁP CẦU RĂNG GIẢ TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP CẤY GHÉP VỚI IMPLANT

Mất 1 răng

Mất 1 răng Cầu răng

Cấy ghép với Implant Kontact

* Bí mật mà chỉ có bạn và Nha sĩ mới biết.
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Mất 2 hoặc nhiều răng

Cầu 4 răng hoặc hàm nhựa dẻo có các móc neo giữ sẽ được 
sử dụng để thay thế vào những chỗ răng bị mất. Chức năng 
nhai và lực cắn sẽ giảm hẳn, chỉ đáp ứng về yêu cầu thẩm mỹ 
trong thời gian ngắn. Sau một thời gian thì các răng kế bên 
vẫn tiếp tục mất đi do vi khuẩn xâm nhập hoặc do những 
mấu neo gây ảnh hưởng.

Một cầu răng được gắn cố định bằng Implant đảm bảo độ 
ổn định, tính thẩm mỹ và ăn nhai tốt.

An toàn hơn răng giả truyền thống và không gây hại đến 
răng khỏe mạnh.

Một số Implant sẽ được cấy vào hàm (bằng hoặc ít hơn số 
răng mất). Trên đó, các răng giả hoặc cầu răng được gắn cố 
định đem lại thẩm mỹ và chức năng như răng thật. Không 
những thế, cấy ghép Implant không hề gây ra vấn đề với các 
nướu răng kế cận của bạn. Implant còn giúp cho xương nướu 
(lợi) của bạn hạn chế tiêu xương theo thời gian.

PHỤC HÌNH MẤT RĂNG TRUYỀN THỐNG

PHỤC HÌNH VỚI IMPLANT

Phương pháp cầu răng truyền thống Phương pháp hàm nhựa
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Mất răng toàn hàm

Nếu bạn đang mất răng hàm trên hoặc hàm dưới và hiện 
đang sử dụng một hàm răng giả tháo lắp, thì cấy ghép 
Implant là giải pháp phù hợp với bạn.

Cầu răng toàn hàm:  Nhiều Implant được cấy ghép vào 
hàm để gắn cầu răng cố định. Lựa chọn này cần xem xét 
hàm có trong tình trạng tốt hoặc tuổi bệnh nhân có phù 
hợp hay không?

Hàm giả cố định bằng Implant:  Implant được cấy ghép 
vào xương hàm để hỗ trợ cho các hàm tháo lắp. Với lựa 
chọn này, bệnh nhân chỉ cần cấy ghép từ 2 đến tối đa 6 
Implant (tùy theo phương pháp) cho mỗi hàm.

        Giữ hàm răng giả cố định.
        Giúp duy trì xương xung quanh bằng cách thay thế 
chân răng. 
        Giúp ngăn ngừa mất xương và suy thoái hàm.
         Khôi phục khả năng cắn an toàn hơn so với răng giả 
tháo lắp truyền thống.
         Cải thiện hình dáng khuôn mặt và sự tự tin trong giao 
tiếp.
         Tạo cảm giác thoải mái và không bị rớt.

Ưu điểm so với phương pháp hàm tháo lắp truyền thống

Hàm giả tháo lắp truyền thống

Đã đến lúc loại bỏ sự khó chịu 
với cấy ghép Implant Kontact
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Phương pháp phục hình toàn hàm với
hệ thống Locator, All-on-4, Iso-Post,...

Bạn có thể lựa chọn phục hình với cầu 
răng toàn hàm (cố định hoặt bắt vít) 
hoặc hàm giả cố định bằng Implant 
(Phương pháp Locator, Iso Post hoặc sườn 
kim loại.

Phương pháp Locator: Chỉ với 2 đến 4 Implant cấy trên 
hàm. Hàm giả được gắn có thể tháo ra bất cứ lúc nào. Tuy 
nhiên, không ổn định lâu dài do thời gian tác động lực.

Phương pháp Iso-Post: Phục hình toàn hàm với tối đa chỉ 
4 đến 6 Implant. Đây là phương pháp tiên tiến vượt trội mà 
chỉ có đối với hệ thống Implant Kontact. Phương pháp 
Iso-Post đang được đánh giá cao vì khả năng giúp bệnh 
nhân có thể tiết kiệm chi phí điều trị.

Cầu răng toàn hàm:

Hàm giả cố định bằng Implant:

2 Phương pháp phục hình toàn hàm thường áp dụng
với hệ thống Implant Kontact

Mẫu cầu răng dán kín

Hàm giả tháo lắp
với phương pháp
phục hình Locator

* Vui lòng hỏi thêm Bác sĩ của bạn về các phương pháp trên 
để có lựa chọn phù hợp.

Hàm giả tháo lắp
với phương pháp
phục hình Iso-Post

Hàm giả tháo lắp
với sườn bằng
thanh kim loại

Mẫu cầu răng bắt vít
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Chắc chắn bạn sẽ có những thắc mắc khác
Hãy tiếp tục tìm hiểu với chúng tôi...

Bạn có phù hợp để cấy ghép Implant hay không?
Hầu hết người lớn tuổi có thể cấy ghép Implant Nha khoa. 
Thanh thiếu niên có cấu trúc mặt của họ đã trưởng thành cũng 
đủ điều kiện.

Cấy ghép Implant có đau không?
Không. Implant Nha khoa được cấy ghép với sự hỗ trợ bằng cách 
gây tê tại chỗ, giúp giảm đau hoặc gây tê tổng quát. Hầu hết các 
thao tác điều trị có thể hoàn tất trong phòng phẫu thuật.

Tôi có thể sớm trở lại công việc sau điều trị bao lâu?
Bạn có thể trở lại công việc ngay ngày hôm sau. Bạn có thể uống 
thuốc theo hướng dẫn để giảm bớt bất kỳ sự khó chịu nhỏ nào 
bạn có thể gặp phải.

Cấy ghép Implant Nha khoa mất bao lâu?
Thời gian cấy ghép Implant có thể mất khoảng 30 phút nhưng còn 
tùy thuộc vào vùng cấy và cấy với số lượng bao nhiêu Implant.

Khi nào tôi sẽ có răng mới?
Thời gian điều trị thay đổi tùy theo bệnh nhân. Một cách cụ thể, 
bạn sẽ có một bộ răng tạm cho đến khi Implant của bạn tích hợp 
được với xương. Bác sĩ lâm sàng có thể cung cấp khoảng thời gian 
dựa trên nhu cầu điều trị. Thường thì từ khoảng 3 - 6 tháng.

Tỷ lệ thành công của cấy ghép Implant là bao nhiêu?
Cấy ghép Implant có tỷ lệ thành công trung bình vượt trên 98%.

Giá trị lâu dài Implant so sánh với các lựa chọn điều trị khác 
như thế nào?
Cấy ghép Implant cung cấp sự ổn định lâu dài vượt quá xa các 
lựa chọn điều trị thông thường. Hơn thế nữa, việc bạn quay trở lại 
điều trị hoặc thay thế hàm giả mới cũng sẽ giảm hẳn, nhờ đó tiết 
kiệm được cho bạn rất nhiều chi phí.

Sau khi cấy ghép implant, tôi phải làm gì?
+ Uống thuốc theo toa BS hướng dẫn .
+ Vệ sinh răng miệng bình thường,chú ý vị trí cấy ghép tránh lây 
nhiễm.
+ Sử dụng đá lạnh để chườm từ 2 đến 3 ngày để giảm sưng.
+ Ăn thức ăn nguội, mềm tránh các thức ăn cứng, dai, dẻo.
+ Không sử dụng nước muối hay các loại súc miệng khác khi chưa 
có chỉ định của BS.
+ Tránh hút thuốc lá, gây nguy cơ đào thải implant.
+ Nhờ BS điều chỉnh răng tạm đeo phù hợp nhằm tránh tạo áp lực 
trên vị trí cấy ghép implant.
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Những người khác đã nói gì về 
cấy ghép với Implant Kontact?

"Tôi đã lựa chọn cầu răng cố định khi mất răng 1 hàm trên và sau 2 
năm, tôi đau đớn và thất vọng vì bị nhiễm trùng. Vấn đề của tôi bây 
giờ đã được giải quyết với cấy ghép Implant Kontact khi Bác sĩ đề 
nghị. Và bây giờ, tôi cảm thấy nó như là răng thật"

"Tôi có thể ăn tất cả những món do vợ tôi nấu một cách ngon 
miệng mà không phải lo lắng  so với trước đây. Cảm giác ngon 
miệng đã quay trở lại cùng những nụ cười. Nó thật tuyệt vời!!!"

"Tôi có hơi lo lắng một chút khi lựa chọn cấy ghép Implant, nhưng 
điều đó đã qua đi và nhanh chóng thay bằng niềm vui khi mà mọi 
cảm giác đã quay trở lại."

"5 năm rồi và hiện tại tôi vẫn rất hài lòng với lựa chọn của mình. Thấy 
tôi như thế này, bạn bè tôi học cũng bắt đầu cấy ghép Implant rồi."

"Tôi hoàn toàn quên rằng mình có một Implant được cấy ghép ở 
răng cửa vì thật sự cảm giác giống như răng tự nhiên. Các bạn của 
tôi họ cũng không hề thấy sự khác biệt. Và tôi hoàn toàn thích cách 
điều trị này."

"Tôi chưa bao giờ nghe nói tới cấy ghép Implant cho đến khi Nha sĩ 
của tôi nói rằng họ có những lựa chọn tốt nhất cho tình trạng của 
tôi. Bây giờ tôi thấy thoải mái và không cảm thấy mình có răng giả 
bên trong miệng"
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Tỷ lệ thành công rất cao.

Đáp ứng được mọi trường hợp cấy ghép.

Tồn tại rất lâu trong miệng bệnh nhân so với
các sản phẩm thông thường khác.

Tiết kiệm chi phí điều trị so với sản phẩm cùng loại.



An Toàn, Vững chắc

Giống như răng thật

Ngăn ngừa tiêu xương

IMPLANT KONTACT
Hệ Thống Implant Hàng ĐầuTại Pháp
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