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Mindent
egy helyen

Minden ember vágya az egészséges, szép
fogsor. Ennek ellenére nem szeretünk fogorvoshoz járni. A megfelelő helyen azonban
nemcsak a magas szintű szakmai tudás áll a
rendelkezésünkre, de barátságos légkör is.
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Napjainkban egyre többen ismerjük fel, hogy a szép fog fontos, sőt az
egyik legfontosabb része a megjelenésünknek. A vonzó mosoly már fájdalommentesen is elérhető. Óbudán
az Apollonia Dental Centerben teljes
körű fogászati ellátásban részesülhetünk – legyen szó szájsebészeti beavatkozásról, implantálásról, esztétikai fogászatról fogpótlásról, vagy
külső-belső fogszabályzásról. Igény
esetén ráadásul aneszteziológus szakorvos segítségével. altatásban is elvégzik rajtunk a beavatkozást.

Felnőttkorban sem késő

Felnőttkorban sem kell lemondanunk
a rendezett fogsorról: megfelelő készülékkel a fogakat sorba lehet állítani. Mindenki megtalálja a számára legkényelmesebb eljárást a fogak
szabályozására akár felnőtt korban
is. Ami a hagyományos fogszabályozást illeti (esztétikus, porcelán és fém
fogszabályozó készülék) a klinikán a
legmodernebb készülékek közül választhatunk, így lehetőség van teljesen
átlátszó, szinte láthatatlan fogszabályozók használatára, amelyeknek köszönhetően magabiztosabban moso-

lyoghatunk. De választhatjuk a belső
fogszabályozást is, amelyek előnye,
hogy a mindennapi élethelyzetekben
gyakorlatilag láthatatlan marad, mivel a fogak belső, nyelv felőli oldalára
rögzítik.

Fő az esztétika

Ha pedig már a fogak pótlásáról kell
gondoskodnunk, érdemes sorra vennünk a legmodernebb megoldásokat. Az esztétikai kezelések során a
fogsor szebbé tehető cirkon koronák
vagy EMAX és Procera koronák és
kerámiahéjak felhelyezésével. Ezek
a koronák hasonlítanak a legjobban
az eredeti fogakhoz a fényáteresztő
képességük, az áttetszőségük és a
színhatásuk révén, így gyakorlatilag
lehetetlen megkülönböztetni ezeket
a pótlásokat a valódi fogaktól. Ennek köszönhetően egy tökéletesen
harmonikus, álommosolyt kapunk.
A cirkónium pótlás a mai legmodernebb fogpótlásnak számít, mivel az
így készült fogpótlás nem tartalmaz
fémet, minden rétege fogszínű. Ez az
a fogpótlástípus, amely tökéletesen
utánozza a saját fogaink rétegeit és
természetes átlátszóságát, így ezek a

fogpótlások tökéletesen esztétikusak
és mindemellett rendkívül tartósak is.
A legtökéletesebb mikron pontosságú
széli zárást a mai legmodernebb CAD/
CAM rendszer használatával érik el.
Egy másik tökéletes megoldás lehet
az EMAX korona, amely esztétikája,
allergizáló hatása és ragasztási módja
azonos a cirkónium pótlásokkal. Főleg
frontfogak pótlására ajánlott, héjak,
szóló koronák és kisebb hidak készítésekor. A Procera koronák, hidak, héjak
szintén teljes mértékben megférnek
az emberi szervezettel, lévén, hogy
kerámiából készülnek, és nem tartalmaznak fémet. Ezekkel az esztétikai
pótlásokkal érhető el a legtermészetesebb végeredmény.
A cikk felmutatója 10% kedvezményben
részesül bármely fogászati beavatkozásból 2014. november 30-ig.

Bővebb információ:

Apollonia Dental Center, 1036 Budapest,
Kolosy tér 5–6. Telefon: 06/14301940
www.apollonia.hu
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