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Implantátumot, koronát, híd, műtét 
 

Implantátumot, koronát kapott? 

Akkor a fogorvosa nyilván többször is a lelkére kötötte, hogy mostantól, annak ellenére, hogy titán 

gyökerű és porcelán vagy cirkónium koronájú fogakat visel, ugyanolyan alapos fogmosást kell 

végeznie, mintha az élő fogairól gondoskodna. 

  

Mert mi van, ha rosszra fordulnak a dolgok? 

A gyulladást okozó baktériumok ugyanis a legpontosabban behelyezett implantátum/korona 

esetében is  képesek plakkot, majd fogkövet képezni a fog felszínén, és különösen a fognyaknál. A 

baktériumok ez után az íny alá és a csontállományba hatolva gyulladásba hozzák az implantátumot 

körülvevő szöveteket, akár el is gyengítve az új fogak rögzítését. 

A fogorvosa által vállalt garanciákat ráadásul el is veszítheti, amennyiben kiderül – és biztosan kiderül 

–, hogy az elfertőződést az elégtelen szájápolás okozta. Ilyenkor az új kezelés költéségei a pácienst 

terhelik. 

 

Hogy segít Önnek a Megasonex ultrahangos fogkefe? 

A készülék gyógyászati célú ultrahanghullámokkal (percenként 96 millió rezgés) fellazítja és roncsolja 

a fogakra, a köztük lévő résekbe, valamint a fognyak környékén megülepedő baktériumokat, plakkot, 

amit aztán könnyen lesöpörhet a fogairól. A készülék nem bocsát ki elektromágneses hullámokat. 

 

Ott is hat, ahova el sem ér 

 Mivel az eszköz nem csupán a fogkefeszálak közvetítésével, hanem a hanghullámokkal közvetlenül 

(különösen, ha sok folyadékot és nem habzó fogkrémet használ) kerül kapcsolatba a plakkal, olyan 

területeken is kifejti fertőtlenítő hatását, amit eddig csak fogkefe, fogselyem, interdentális (fogközi) 

fogkefék és szájzuhany együttes használatával érhetett el. 

  

A lerombolt baktériumláncokat, tartalmazó folyadékot a Dupont által kifejlesztett legömbölyített 

végű fogkefeszálakkal ezután egyszerűen le kell törölnie a fogairól, illetve alaposan ki kell öblítenie. A 

klinikai vizsgálatok alapján a háromperces ultrahangos kezelés után (amely a fogíny alatt is érezteti 

hatását) az esetleg épen maradt baktériumok legalább 12 órán át képtelenek megtapadni, 

egymáshoz kapcsolódni a fog felszínén. 
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Alaposság 

 Bármilyen, de tényleg, bármilyen fogkefét használt eddig, már az első használat után úgy fogja 

érezni, még soha nem végzett ilyen alapos fogmosást. A fogai újra fényleni kezdenek. 

További előny, hogy a forgófejes, vagy a túl intenzíven használt kézi fogkefékkel szemben – mivel itt a 

„piszkos munkát” az ultrahang végzi –, a fognyak és az íny mechanikai terhelése sokkal kisebb. Azaz a 

minimális súrolás miatt a fogínyvérzésre hajlamos használók is meglepve tapasztalhatják, hogy 

öblítéskor végre fehér marad, aminek fehérnek kell maradnia. A fogzománcot szintén kevesebb 

terhelés éri. 

 

Mosolya védelmezője 

 Ön arra az útra lépett, hogy implantátumokkal, koronákkal, hidakkal újjá varázsolta mosolyát, és 

nagy lépést tett nem csak megjelenése, de általános egészsége javításában is. Tudjuk, hogy ez nem 

kevés bátorságot, kitartást és kiadást kívánt Öntől. 

  

A fogorvos csak addig tud segíteni Önnek, amíg a székében ül. Utána csak Önön múlik minden. 

  

Mi most egy kiemelkedően hatékony eszközt kínálunk Önnek, amivel hosszú évekre meg is óvhatja 

élete egyik legfontosabb befektetését. 

 

 


