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Felesleges fúrás
 
   


    





     







  



 




   





  




Digitálisan tervezett 
fogpótlás

 újdon-
ságok is jelentkeznek a mai 
fogászatokon, de ezek már 
nem az eredeti fog megtartá-
sát célozzák. Egy ilyen digitá-
lis fejlesztés, hogy a rögzített 
fogpótlásokat (koronákat, hi-
dakat) nem az ismer s fog-
technikus önti formába, ha-
nem arról speciális CAD-CAM 
laborban, három dimenziós 
számítógépes modellt készí-
tenek. A digitális adatokat ez-
után egy ultramodern külföldi 
üzembe küldik, ahol a meg-
tervezett fogpótlásokat a leg-
magasabb színvonalú beren-
dezéseken gyártják le és on-
nan szállítják haza. Európában 
az egyetlen ilyen gyár a svéd-
országi Stockholmban talál-
ható. A 47 éves Nobel Biocare 
nev  cég az elmúlt 10 évben 
már több millió pácienst szol-
gált ki ezzel az eljárással. Az 
európai mellett még két ha-
sonló �gyáruk� m ködik a vi-
lágon, egy Észak-Amerikában 
és egy Japánban. A professzi-
onális technológiával készült 
fogpótlások jellemz en 15�20 
százalékkal drágábbak a ha-
gyományos úton készülteknél. 

 
 

 




   
    






Pontosabb tömések
     


     


  

Mészáros Tamás: törekszünk 
az eredeti fog meg rzésére
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Épül  karrier Angliában









































































  


Mosolytervezés
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