Tudta? Lehet olcsó implantá-

plasztika fogászat

tumokat kapni, de ezek bizonytalan
eredetűek. Érdemes mindig elkérni
a dokumentációját, ugyanis az gondot okozhat, ha később nem lehet
hozzá alkatrészt kapni, mert megszűnt mögötte a cég.

Tökéletes mosolyát
szakemberre bízza

Űrtechnológia
Svédországból

A

statisztikák szerint Magyarországon szinte minden
30 évesnél idősebb embernek hiányzik legalább egy foga, és az életkor
előrehaladtával ez csak romlik. Lehet, hogy a foghiány
olyan helyen van, ahol nem
látszik, de még így is komoly
problémákat okozhat. Ha
rosszul záródik a fogsor,
tönkremehet az állkapocs,
felléphet ízületi fájdalom, ami

kisugárzik, és például krónikus fejfájást is okozhat.

Miért jobb az
implantátum,
mint a híd?
Ha egy-egy fog hiányáról beszélünk, a hagyományos megoldás a hídkészítés, ám a pótlás legkorszerűbb módja
a műgyökér-behelyezés, más
szóval a fogászati implantáció,
ami nem károsítja az egészséges fogakat. Az implantátum-

mal a fog gyökérrészét is pótoljuk, nem
csak a koronát, így
elkerülhető a csont
elsorvadása, ami
esztétikai elváltozásokat is okoz.

Hogyan
történik
az implantáció?
A beavatkozást részletes vizsgálatok előzik meg. Egyszerűbb esetben a műtét 10-15
perc alatt elvégezhető.
– Állítom, a foghúzás sokkal
rosszabb – mondja dr. Velich
Norbert, a VitalEurope orvos
igazgatója. – A páciensek is
meglepődnek azon, hogy milyen gyors és szinte fájdalommentes a beavatkozás. Tizenhat implantátumot például
másfél-két óra alatt ültetünk
be. Egyszerűbb esetben az
implantátumra azonnal rá
kerülhet a fog, bonyolultabb

esetben ez a gyógyulási időt követően történik meg. Ha nem
ideális a helyzet,
mert például régóta
hiányzik a fog, és felszívódott a csont, akkor lehet szintetikus
csontpótló anyagot
használni, vagy az
állból, esetleg a medencecsontból pótolni. Korlátlanok
a lehetőségek. Ez az esetek kilencvenöt százalékában helyi

Szike nélkül
másfél-két óra
alatt ültetnek
be 16 implantátumot!

Hollywoodi mosoly

Itt senki sem fél
a fogorvostól
érzéstelenítésben
elvégzett rutinműtét nálunk. A beteg
szempontjából ez
egy egyszerű beavatkozás, viszont
a fogorvos és a fogászat részéről komoly felkészültséget igényel.

„Nincs szó
komoly
műtétről”

Katus Attila rendszeresen felkeresi
dr. Velich Norbertet
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Azért választotta ezt
a klinikát, mert itt nem
kell félnie a fájdalomtól

Amikor elkészült a pótlás,
még mindig lehet tennivaló,
ha a páciensnek elszíneződött
vagy hézagos a foga. Ilyenkor
porcelánhéjakkal vagy teljes
kerámiakoronával, illetve láthatatlan fogszabályzóval érik
el a hollywoodi mosolyt.

Katus Attila rendszeres látogatója a Vital
Europe Fogászati Központnak, szexis moso
lyát nem bízza a véletlenre.
– Ahogy a testem, úgy a fogaim karban
tartására is figyelek. Ez nemcsak szépésze
ti, hanem egészségi szempontból is na
gyon fontos. Mosolygós ember vagyok,
nem akarom takargatni a számat. Az ar
codat mindenki látja, arra nem húzhatsz
ruhát. Sokan azt gondolják, hogy a fog
orvosi kezelés egyenlő a fájdalommal
– én is tartottam tőle, amíg ide nem jöt
tem. A megbízhatóság, a környezet,
a hangulat, az orvosok profizmusa és az
asszisztensek hozzáállása fontos számom
ra. Ide mindig szorongás nélkül jövök.

Abban az esetben is
létezik gyors és tökéletes megoldás, ha valakinek több foga vagy a teljes fogsora hiányzik.
– Ebben az esetben számítógép tervezi és vezérli az
implantációs folyamatot – magyarázza dr. Velich. – CT alapján készült, háromdimenziós

modellen tervezzük meg
a műtétet, a fogtechnika pedig
a végleges fogak helyét és
alakját. A sablont Svédországban készítik. Ezzel a módszerrel szike nélkül, pontosan és
rendkívül gyorsan, harmadannyi idő alatt végezhető el az

Mellékhatás
Nincs. Az implantátum titánból készül, ami nem allergizál.

Ára
Implantátum: 100 000 Ft-tól;
felépítményekkel, koronával:
195 000 Ft-tól (VitalEurope)

HIRDETÉS

Mindenki arra vágyik, hogy
esztétikus legyen a mosolya.
A szép fogsor nem olcsó, de érdemes befektetésnek tekinteni,
hiszen a munkában és a magánéletben is ez a siker egyik záloga.

implantáció. További előnye,
hogy az esetek jelentős részében a beteg a műtét után
a végleges fogaival távozik
a rendelőből. Hagyományos
esetben a sebész felvágja az
ínyt, nézi a csontot, és a műtét
közben a röntgenfelvételre,
a kézügyességére és a tapasztalatára hagyatkozva dönti el,
hogy hová kerül az implantátum. A mi módszerünkkel
a sebész a monitor mellett
ülve tervezi meg az operációt,
CT-felvétel alapján, három dimenzióban. Ez már a huszonegyedik század, és tényleg űrtechnológia.

előtte

utána

Tanácsok
fogápoláshoz
– Nem a fogkrém márkája a lényeg, hanem a napi, lehetőleg háromszori fogmosás.
– Ha az íny egészséges, és nem szokott vérezni, erősebb, egyébként puhább fogkefét használjunk. Legjobb
az elektromos fogkefe, mert olyan
helyen is könnyedén tisztít, ahová
hagyományossal nehéz elérni.
– A fogselyem annak ajánlott, akinek szorosan állnak a fogai.
– Hasznos a szájzuhany, és bizonyos szájöblítők hatékonyak gyulladás esetén. Elég alkalmanként is
használni, ha fellép a probléma.
– Rendszeresen keressünk fel egy
dentálhigiénikust, akinek a feladata az ínytasaktisztítás, a fogkő eltávolítása és a fogak polírozása.
Ezekre a kezelésekre is rendszeresen kell járni, ahogy a fogorvosi
ellenőrzésre is.

