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Mi az az ultrahangos szájápolás? 

A gyógyászati célú ultrahang alkalmazása az otthoni szájápolás legnagyobb áttörése. 

Az Ön fogorvosa szintén ultrahanggal távolítja el a fogkövet. A Megasonex fogkefe, bár nyilván kisebb 

teljesítményű, olyan hanghullámtartományra van beállítva, hogy az otthoni mindennapos 

használatával megakadályozza a szájban élő baktériumok egymáshoz való kapcsolódását és a 

fogkőképződés beindulását. 

  

Akkor nem is kell súrolni vele a fogakat? Elég ez? 

A "piszkos munkát" a fogkefe szárának végén lévő, percenként 96 millió hanghullámot kibocsátó 

megakristály végzi el. A hanghullámok áthatolnak a plakkon, eljutnak a fogak közötti résekbe, a 

fogszabályzókészülék mögé, sőt, a fogíny alá is. A fogmosás innentől arról szól, hogy a kefe igen 

finom mozgatásával mintegy lesöpörjük a fogakról a fellazított és elpusztított baktériumokat. 

 

Van bármilyen káros hatása? 

Nincs. Az ultrahang ez irányú alkalmazását már 1999-ben jóváhagyták. A gyógyászat területén 

alkalmazzák még eltört csontok gyorsabb összeforrasztására, közismert alkalmazási terület továbbá 

az ultrahangos terhességvizsgálat. Az ultrahang nem elektromágneses hullám, csupán a fül számára 

nem hallható, igen magas hangrezgés. 

 

Nekem forgó/rezgőfejes fogkefém van. Mi a különbség? 

A nyilvánvaló különbséget az első próba után érezni fogja: a Megasonex ultrahangos fogkefe 

rendkívül alapos. Használata után teljesen tisztának és nagyon simának fogja érezni fogai felületét. A 

más fogkefék egyik hátránya (főleg, ha a kefeszálak nincsenek kúp alakúra polírozva), hogy képesek 

megsérteni az ínyt (vérzést okozva ezzel), továbbá károsíthatják a fognyak környékén lévő vékonyabb 

fogzománcot. 

Ahogy a fogorvosok mondják: az ideális fogkefe nem súrolja, hanem csak tisztítja a fogat. Az 

ultrahangos fogkefe tökéletes eszköz e célra. 

Használata után nagyjából 12 óráig a baktériumok képtelenek összetapadni a fog felületén. 

 

Mi a helyzet a fogínnyel? Nekem gyakran vérzik, ha óvatosan is mosom. 

A fogínygyulladások leggyakoribb oka a plakk, a fogkő fognyak körüli lerakódása. A fogíny alá beépülő 

baktériumtelepek állandó gyulladásban tarthatják a fogínyt, amely később sorvadásnak is indulhat. 

Az ultrahang - rendszeres használatával - ezeket az ásványosodásnak indult baktériumtelepeket 

számolja fel. Amellett, hogy fertőtlenítő hatása van, a tisztítás során eleve nem irritálja az ínyt, hiszen 

a kefe forgómozgást vagy durva rezgést nem végez, így a fogínyvérzés várhatóan néhány napon belül 

megszűnik, ínyének gyulladása pedig lassan visszahúzódik. 

 

Kell-e bármilyen, speciális fogkrémet használnom a géphez? 

A Megasonex ultrahangos fogkeféhez nem kell speciális fogkrémet használnia. Az ultrahang által 

leválasztott lepedéket, baktériumokat a megszokott, kedvenc fogkrémével is lemoshatja a fogak 

felületéről. 
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Ugyanakkor figyelmébe ajánlanánk fogfehérítő fogkrémünket, amely a fogzománc zömét alkotó 

hidroapatit-részecskék pótlásával feltölti fogzománca apró réseit, pórusait, melynek hatására a 

zománc visszaerősödik, ellenálóbb, fényesebb és fehérebb lesz. 

 

Egy készüléket többen is használhatnak? 

Természetesen. Használat után elég lecserélni a fogkefefejet egy másikra, így az egész család 

élvezheti a készülék előnyeit. 

  

Milyen gyakran kell kefefejet cserélnem? Nem drága mulatság ez? 

Átlagos használat mellett a keféket 2-3 havonta kell lecserélni. A kettő kefefejet tartalmazó csomag 

(ami tehát 4-6 hónapra alkalmas) ára nagyjából 2500 Ft, azaz havonta körülbelül 500 forint kiadást 

jelent Önnek. Egy közepes minőségű kézi fogkefe is bőven belekerül ennyibe. 

 

Kinek ajánlják az ultrahangos fogkefét? 

 azoknak, akik tényleg a maximális tisztaságra törekednek a szájhigiéné területén 

akik ki nem állhatják a végtelen küzdelmet az újra és újra támadó fogkővel, ínysorvadással, 

fogínyvérzéssel szemben 

akik koronát, fogszabályzót, hidat illetve implantátumot viselnek 

akik szeretnék, ha a gyermekeik különösebb tortúra nélkül önállóan képesek lennének tökéletesen 

megtisztítani a fogaikat 

akik egyéb egészségügyi okokból vagy koruknál fogva különösen figyelnek arra, hogy a fogágyban 

meglazult fogaik gyengéd, de maximálisan alapos tisztítást kapjanak 

akik nem csak reggel és este, de nap közben is fogat mosnak étkezés után. A praktikus utazótokkal 

ellátott  Megasonex ultrahangos fogkefe teljesen csendes üzemmódban is használható. Három perc 

alatt maximális tisztaságot varázsol használója szájában anélkül, hogy használatára bárki más 

felfigyelne. 

 

Mit szólnak mindehhez a fogorvosok? 

A fogorvosok maguk is használják az ultrahangot professzionális fogkőeltávolításra, sőt egyes 

eszközeik megtisztítására. Az ultrahangos fogkefével kapcsolatban csak pozitívan tudnak nyilatkozni. 

Ha bármilyen kérdése volna az eszköz célszerűségével kapcsolatban, a legjobb, ha megmutatja 

fogorvosának ezt a weboldalt, így első kézből kaphat professzionális véleményt termékünk 

hasznosságáról. 

 


