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Tökéletes mosolyt, elvitelre!

Védelem a rettegett
influenzajárvány ellen

ÚJDONSÁGOK

MÁIG TERMELI

HÍRSÁV

Gyorsabb és látványosabb eljárások az esztétikai fogászatban

Leggyakrabban csak a
fogfehérítést vagy a különbözõ pótlásokat azonosítják az esztétikai fogászattal. A legújabb technikák azonban már ennél
sokkal többet nyújtanak,
és itthon is elérhetõek.

zata, a harapása ahhoz, hogy tökéletes mosolya legyen, annak
csak enyhíteni tudunk a problémáin. De így is látványos változásokat lehet véghezvinni. A leggyakoribb beavatkozások a fogfehérítés, a fogak közötti hézagok kitöltése, illetve a ferdén álló fogak optikai egyenesítése. Ez
mind ragasztásos technikával
történik. A torlódott fogakat és
a rágóél egyenetlenségét szintén
ragasztott héjakkal tesszük
szebbé.”
Egy-egy ilyen direkt héj egy
fogra körülbelül 15-20 ezer forint. Az eredmény mindig a saját foggal azonos színû lesz.
A tapasztalatok szerint a beavatkozás általában nem tûnik fel az
ismerõsöknek, csak a szebb mosolyra figyelnek fel.

Precízebb a munka
a mikrofogászattal
A TECHNIKA FEJLÕDÉSE az esz-

tétikum mellett a precizitást
is fejleszti. A nagyító alatt,
extrém kicsi fúrókkal végzett
beavatkozások – mikrofogászatnak nevezik – a hagyományosnál alaposabb
munkát tesznek lehetõvé.
Az apró fúróval csak a károsodott szöveteket kell eltávolítani a fogból, az épen maradt részeket a lehetõ legkevésbé érintik, így több saját
fogállomány marad.

FOTÓ: DARNAY KATALIN

ször nemcsak a kusza fogsor jelenti a problémát, hanem a régi
tömések, a letört, hézagos fogak
vagy az elszínezõdött gyökérkezelések. Ilyenkor megbeszéljük,
milyen igényei vannak a betegnek, illetve azokat hogyan lehet
megvalósítani anélkül, hogy
kárt tennénk az egészséges fogazatban. Majd egy alapos kivizsgálás után nemcsak kezelési terWlcsek Anna
vet, de egy számítógéppel kéMosolytervezés, instant fogsza- szült fotószerû mosolytervet is
bályozás, mikrofogászat – né- készítünk a páciensnek.”
hány a legújabb esztétikai fogáBár az ember elsõre nem gonszati eljárások közül, amelyeket dol bele, a szép mosoly a fog szíitthon is egyre gyakrabban vesz- nén túl a szimmetriától és a
nek igénybe a páciensek. „Mind megfelelõ arányoktól, tehát az
többen ismerik fel, hogy a szép esztétikus mosolyvonaltól tûnik
mosolynak mekkora
szépnek a szemnek.
hatalma van – mondja Q Az instant
A szakember szerint
fogszabályoTóth György esztétikai
akkor látszódik eszzás optikailag tétikusnak a mosoly,
fogorvos, a Magyar
tudja szebbé
Esztétikai Fogászati
ha a felsõ ajakvonalvarázsolni
Akadémia elnökségi
lal párhuzamos a fela fogsort.
tagja. – A hozzám forsõ fogsor élének íve.
duló páciensek közül
Amikor ez az ív séazonban nem mindenkinek van rül, a mosoly nem tûnik tökélemódja, ideje vagy lelkiereje tesnek. Erre nyújthat megoldást
hosszadalmas, esetenként fájdal- az itthon szintén újdonságnak
mas, akár mûtétekkel tarkított számító instant fogszabályozás.
beavatkozásokon átesni. Õk a le- Nevébõl adódóan szinte tényleg
hetõségeikhez képest gyors és majdnem arról szól, hogy a pálátványos eredményt akarnak.” ciens beül a fogorvosi székbe
Az egyik legújabb esztétikai adott fogsorral, és kiszáll belõle
fogászati módszer az úgyneve- egy szabályosabbal. „Az eljárászett mosolytervezés. „A hangza- sal optikailag tudjuk a fogsort
tos név mögött tudomány rejlik szebbé varázsolni – folytatja
– mondja a szakember. – A mo- Tóth György esztétikai fogorvos.
solytervezés azt jelenti, hogy egy – A legfõbb szempont a természámítógépes látványtervet ké- szetesség. Akinek anatómiailag
szítünk a páciensnek. A legtöbb- alkalmatlan a fogsora, a csonto-

A nagyító alatt végzett munka óvja a fogak épen maradt szöveteit
HIRDETÉS

A klímaváltozást csak
rövid távon figyeljük
A magyar lakosság tisztában van
az éghajlatváltozás fogalmával,
ám annak csak rövid távú hatásait ismeri. Az igazi veszélyeket
rejtõ hosszú távú hatásokkal kevesen vannak tisztában – derült
ki egy friss felmérésbõl. A klímaváltozással kapcsolatban az embereknek elsõsorban a természeti következmények jutnak eszükbe, mint az elsivatagosodás, az
évszakok összemosódása vagy a
szélsõséges idõjárási viszonyok
kialakulása. Az olyan hosszú távú hatásokat, mint a növény- és

állatfajok kihalása, az éhínség
vagy a vízhiány csak kevesen
említették. Az éghajlatváltozás
mérséklése érdekében a megkérdezettek általában csak az izzókat cserélték takarékosra, bár ezt
sem a környezettudatosság, inkább a spórolás jegyében. A felmérés visszaigazolta a szakemberek aggályait, miszerint a lakosságban csak csekély mértékben tudatosultak az emberi tevékenységek hosszú távú hatásai.
Ezért erõteljesebb kommunikációra van szükség.
Q W. A.

Új gyógyír a negyven év
felettiek ízületi gondjaira
Hazánkban egy-másfél millió
ember életét keserítik meg különféle izom- és ízületi panaszok.
A 40 év feletti lakosság mintegy
32 százaléka küszködik ilyen
problémákkal. Az ízületi nehézségek jellegzetes tünete az ízületek mozgásképességének csökkenése, fájdalom, gyulladás, kopás. Egy új magyar találmány
jelentõs enyhülést ígér a betegségben érintetteknek.
Vajda Zsolt kutatási vezetõ elmondta: hatéves fejlesztés eredményeképp sikerült elõállítani
egy összetett hatású, koncentrált, de természetes hatóanyagot.
Ezzel sikeresen kezelhetõk az
izom- és ízületi fájdalmak és a
gyulladások is. A hatóanyag már

CMYK

az elsõ használat után eredményes. A fájdalmakat erõsen csökkenti vagy teljesen meg is szüntetheti. Különféle ízületi sérüléseknél a gyógyulási idõt 45–55
százalékkal is lerövidítheti.
A speciális találmány összetétele révén kifejezetten a negyven év feletti korosztály mozgásszervi problémáinak megoldásában segít.
A terméket ön most ingyen kipróbálhatja! Ehhez egy megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell küldenie az alábbi postacímre:
V
NATUR ARKÁNUM KFT.
7406 KAPOSVÁR, PF. 28

azoknak az
idõs embereknek a szervezete az antitesteket a vírustörzs ellen, akik 1918-ban
túlélték a történelem egyik
legsúlyosabb influenzajárványát. Az elméletek szerint õk korábban találkoztak egy, az 1918-as vírushoz
hasonló törzzsel, és akkor
alakult ki bennünk a védettség. Az általuk termelt
antitestek megoldást jelenthetnek egy újabb járvány
elleni vakcinára.

A csuklón át kevésbé
veszélyes a szívkatéter
FELÉRE CSÖKKEN a vérzéses
szövõdmények esélye, ha a
szívkatétert nem a comb
artériáján, hanem a csuklón
keresztül vezetik fel a páciens szívébe – állítja
egy amerikai kardiológiai
szaklap. A csuklóartériás
eljárások után a szúrás helyén ritkábban alakul ki
vérzés, és kevesebbet kell
feküdni utána.

Több száz kilót fogyott
a legkövérebb ember
CSAKNEM ÖTSZÁZ KILÓRÓL,

egészen pontosan 487 kilogrammról 245-re sikerült lefogynia a világ legkövérebb
emberének, és a fogyókúrát
tovább folytatja. Patrick
Deuelen néhány évvel ezelõtt gyomorszûkítõ mûtétet
hajtottak végre. Ma már
menni és autót vezetni is
tud, és szeretne további tömegektõl megszabadulni.

Biztonságosabbak lesznek
a jövőben a cigaretták
ÖNMAGUKTÓL KIALSZANAK a

jövõben azok a cigaretták,
amelyek forgalomba kerülnek – írja a Die Welt német
napilap. Bizalmas információkra hivatkozva a lap azt
állítja, a jövõben két apró
cellulózgyûrût helyeznek el
a dohánytermékekben,
amelyek megakadályozzák,
hogy azok végigégjenek.

Nem lesz több lakástûz miatta

Meghosszabbítja
az életet a boldogság
NEM GYÓGYÍT, DE MEGVÉD a

betegségek ellen a boldogság
és a jókedv – állítja Ruut
Veenhogen, a rotterdami
egyetem kutatója. Hatvan évre visszamenõleg rengeteg
tanulmányt és felmérést átvizsgálva jutott erre a következtetésre. Veenhogen szerint a pozitív gondolkodás
akár tíz évvel is meghosszabbíthatja az életet.

@ TOVÁBBI HÍREK:
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