A jövő fogászata

a jelenben
Dr. Szabó Zoltán, az Apollonia Dental Center
vezető fogszakorvosa számos fontos tudnivalóra,
illetve a legmodernebb eljárásokra hívja fel
a figyelmünket a fogászati hónap kapcsán.

Ne féljünk a fogorvostól!

Valóban túlhaladt az idő a „jaj de
félek a fogászatra menni” típusú
sztereotípiákon?
Abszolút, hiszen a „vagy kihúzzák,
vagy betömik a fogat” megoldásokon
túl, számos módon tudjuk kezelni,
szebbé és egészségsebbé tenni a
fogakat.
Próbáljuk meg a mai modern
fogorvoslás legfontosabb módszereit kiemelni.
Egy páciens tejes körű ellátása odafigyelést, időt és gondoskodást igényel.
El kell felejteni a beidegződött mechanizmusokat, mely szerint a fogászati
beavatkozás fájdalmas, test –és lélekgyötrő művelet. A fogágybetegségek
számos egészségügyi probléma
kialakulásához vezethetnek, ezért
egy komplex ellenőrzéssel kezdődik
a páciens ellátása, a szűrővizsgálat
során panoráma röntgent készítünk,
majd fogorvosunk átvizsgálja a teljes
fogsort és javaslatot tesz a kezelésre.
Saját aneszteziologiát tartunk fenn,
ezért a félősebb betegeket kérésükre
elaltatjuk, illetve a nagyobb beavatkozásokat is altatásban végezzük. Saját
fogtechnikánk van, így pácienseink
a lehető legrövidebb idő alatt megkapják a fogpótlásokat, illetve elsők
között kezdtük alkalmazni a belső
fogszabályozást, mely viselője és
környezete számára is gyakorlatilag
láthatatlan. Esztétikai kezelések révén
az egészséges fogsor is szebbé tehető, ilyenek a fogfehérítés, a porcelán
héjak felhelyezése, illetve a hölgyek
körében nagyon népszerű fogékszer
beragasztása.

A kezelések során a legmodernebb
berendezéseket használjuk, törekszünk arra, hogy a végeredmény
esztétikummal is párosuljon, ehhez
számos megoldás áll rendelkezésünkre:
Bemutatna ezek közül néhányat?
Ózonkezelés
Az ózonkezelés során a fogszuvasodást okozó baktériumokat úgy
pusztítjuk el, hogy nem távolítunk el
feleslegesen fogszövetet, azaz nem
fúrunk, hanem az ózonnal tesszük
őket ártalmatlanná. A kezelés során
egy kis szilikon sapka kerül a fogra,
amely hermetikusan lezárja az adott
fogfelszínt, így az ózon onnan kijutni
nem tud. Az eljárás teljesen fájdalommentes és nem roncsolja a fog
szerkezetét.
Implantáció
Akik számára a pótlásra használatos koronák és kivehető protézisek
kényelmetlenek, és esztétikailag sem
kielégítők, azoknak nyújt megoldást
az implantáció. A beavatkozás
előtt szakorvosunk állapotfelmérést
végez és feltérképezi a páciens
anatómiai adottságait, mivel a fogbeültetéshez jó általános egészségi
állapot, megfelelő csontmagasság és
csontvastagság szükséges. A műtét
utáni gyógyulás szempontjából a
kezelőorvos fontos információkat gyűjt
a beteg táplálkozási és dohányzási
szokásairól is. A beültetett gyökerekre
3-4 hónap múltán illeszkedik a külön
megtervezett fogazat.
Az implantáció alkalmas bármilyen
életkorban a fogak pótlására, akár egy
fogról, vagy teljes foghiányról van szó.
A fogbeültetés különösen alkalmas a
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balesetekben kitört fog pótlására, ha
a mellette lévő fog ép, és tulajdonosa
nem akarja lecsiszoltatni. A műtét
helyi érzéstelenítésben történik, így
teljesen fájdalommentes.
Belső fogszabályozás
A hagyományos fogszabályozó
készülékektől eltérően, ez a készülék
a fogív belső oldalán található, ezért
gyakorlatilag láthatatlan megoldást
jelent. A világon egyedülálló technikával készül. Minden darab egyedileg
készül, fogászati aranyból és személyre szabott a kezelés menete is. A
készülék nem igényel hosszabb
hordási időt, mint a hagyományos
fogszabályozó, sőt a szokásosnál
rövidebb is lehet.
Hol találkozhatnak Önnel és
csapatával a páciensek?
A III. kerületben, a Kolosy téren
lévő üzletház I. emeletén várjuk a
pácienseket. Fogászati Centerünkben
barátságosan berendezett és kényelmes, modern eszközökkel felszerelt
rendelőkben, a hét minden napján
várjuk vendégeinket. Áraink igen
kedvezőek, melyekről honlapunkon
mindenki tájékozódhat.
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A fogászati hónap alkalmából
november 6. és december 6.
között a fogászati fogfehérítés árából 50% kedvezményt
biztosítunk.
Bővebb információk:
06-1 / 430 19 40
www.apollonia.hu
és www.ajovofogaszata.hu
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