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Esztétikus tömések:
A legjobb esztétikai eredmény érdekében kizárólag a legmagasabb minőségű anyagokkal
dolgozunk, a legmodernebb technológiával. Ez egyben restaurációink hosszú élettartamának is
a záloga.
Barázdazárás:
A még nem szuvas fogak rágófelszínének védelme érdekében a barázdarendszert és a
fogközöket mélyfluorizáló készítménnyel kezeljük, majd a barázdákat speciális folyékony
tömőanyaggal lezárjuk.
Gyökérkezelés:
A tökéletes gyökértömés elkészítéséhez nélkülözhetetlen a gyökérhossz pontos ismerete,
amelyhez elektromos gyökércsatorna-hosszmeghatározó készüléket (apexlocatort)
alkalmazunk. Ez egyben lehetővé teszi, hogy röntgen felvétel készítése nélkül is megfelelően
pontos munkát végezhessünk, így terhes pácienseink kezelését is kockázatmentesen tudjuk
elvégezni. A gyökércsatornák megmunkálása a legmodernebb Nikkel-Titán gépi
forgóeszközökkel történik (VDW Gold Reciproc), melyek gyorsabbak és biztonságosabbak a
kézi megmunkálásnál.
Fogpótlások:
Teljes fogsor:
Kizárólag monomermentes, alacsony allergéntartalmú alapanyagokból készül, a szervezet
minél kisebb terhelése érdekében.
Kombinált fogpótlások:
Azokban az esetekben ahol a hiányzó fogak száma már nem teszi lehetővé rögzített pótlás
készítését, de a meglévők stabilak, terhelhetők egy speciális korona vagy hídpótlást ragasztunk
be, melyen rejtett kapcsolódási felszínek vannak kialakítva. Az ezekhez a felületekhez
illeszkedő, különböző típusú precíziós, finommechanikai rögzítők jelentősen növelik a kivehető
fogsorrész stabilitását és láthatatlanul kapcsolják össze a fix és kivehető részt.
Fémkerémia koronák, hidak:
Kizárólag nikkelmentes fémből, vagy nemesfémből készült vázra égetett porcelán leplezésű
pótlások, amelyek minél pontosabb színmeghatározása érdekében Vita 3D Master
fogszínkulcsot és elektronikus fogszínmeghatározó készüléket használunk.
Fémmentes koronák, hidak:
Cirkónium-dioxid vázra készülő, porcelán leplezésű pótlások, melyek biztosítják a magas
esztétikum mellett az allergiamentességet is.
Implantáció:
Foggyökér beültetéshez az esettől és a páciens igényétől függően a kiváló minőségű, svájci
SGS
implantátumokat alkalmazzuk, amelyek kalciumfoszfát bevonata kimagaslóan jó beépülési
feltételeket biztosít, elősegítve az erre épülő fogpótlások hosszútávú működőképességét.
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Fogékszerek:
Pácienseink több színből és formából választhatnak, melyet a fog károsítása nélkül helyezünk
fel és szükség esetén nyom nélkül eltávolítunk.
Piercing behelyezés:
Nyelv és ajak piercingek gyors és szakszerű behelyezése felületi, vagy akár injekciós
érzéstelenítéssel.
Professzionális fogtisztítás:
A fogakra illetve a fogművekre lerakódó fogkövet ultrahangos depurátorral távolítjuk el. Ezt
kiegészíti egy fogászati homokfúvóval végzett „sópolírozás” és speciális érzékenység
csökkentő polírpasztával történő polírozás.
Fogeltávolítás:
A meg nem tartható gyulladt, törött fogakat a lehető legóvatosabban, a fogágy maximális
védelme mellett távolítjuk el. Egy későbbi implantáció esetén döntő fontosságú a felhasználható
csont minősége és mennyisége.
Soft-lézer kezelés:
A soft-lézer meggyorsítja az anyagcsere-folyamatokat, fokozza a fehérje-szintézist, elősegíti a
sejtosztódást, stimulálja az antitestképzést és az immunfolyamatokat, gyarapítja a
kollagénrostok számát. Biostimulatív hatású, aminek köszönhetően a következő területeken jól
alkalmazható:
Fájdalomcsillapítás: a fogászati és szájsebészeti műtéteket követően fellépő fájdalmas
duzzanat, ízületi fájdalmak, szájzár, herpesz.
Gyulladáscsökkentés: gyulladt ínyterületek, fogágy-gyulladás, ínysorvadás, periapikális
folyamatok, nyálmirígy gyulladás.
Sebgyógyulás serkentése minden sebtípus esetén.
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