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O KLINIKE

Smart Dental Clinic
Smart Dental Clinic je zubná klinika, ktorá vznikla pred 10 rokmi v Poprade. Jej
zakladateľom a zároveň primárom kliniky je Dr. Marián Tulenko. Spojením síl dvoch
tímov na východe a západe sa podarilo vytvoriť v roku 2020 bratislavskú pobočku
kliniky,ktorej hlavnou víziou je vytvorenie miesta, kde sa stretávajú skúsenosti odborného tímu vo všetkých oblastiach stomatológie od implantológie, cez mikroskopickú
endodonciu až po kompletné protetické riešenia.
Mať všetky služby pod jednou strechou vrátane zubotechnického laboratória je obrovskou výhodou nielen pre pacientov, ale aj pre vysokú úroveň ošetrenia a komfortu práce. Pravidelne školení zubní lekári, zdravotné sestry a zubní technici v spojení
s najnovšími technológiami, ktoré stomatológia v súčasnosti ponúka, sú zárukou
kvalitného výsledku.
Okrem bezbolestného a komplexného ošetrenia je cieľom kliniky vytvoriť miesto,
kde sa budete cítiť príjemne a radi sa tam vracať. A to aj vďaka kolektívu, ktorí tvoria
predovšetkým kamaráti.

Všetky služby pod jednou strechou

Smart
Dental
Zastrešuje myšlienku
všetkých služieb
pod jednou strechou.
Váš úsmev je naša
priorita.

Smart
Implant

Zubná chirurgia,
implantáty,
miniimplantáty.
Nové a pevné zuby.

Smart
Lab

Služby v oblasti
fixnej aj snímateľnej
protetiky. Nový
úsmev s citom
umelca.

Smart
Hygiene

Profesionálne
vyčistenie zubov
s detailnou
inštruktážou
domácej
starostlivosti.

TÍM SMART DENTAL CLINIC

U nás stretnete iba profesionálov

PP

BA

MUDr. Marián Tulenko
Chirurg-implantológ

BA

BA

MDDr. Ing. Ján Tulenko
Chirurg-implantológ

BA

MDDr. Frederik Orenčák
Zubný lekár

BA

Reginová Zuzana, DiS.
Dentálna hygienička

MDDr. Dana Gabajová
Zubná lekárka

BA

MDDr. Sarah Audová
Zubná lekárka

BA

MDDr. Ján Šimon
Zubný lekár

BA

MUDr. Jaroslav Šalkovský
Anestéziológ

Tibor Gyurkovics
Zubná technik
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SLUŽBY

Široké spektrum služieb

Záchovná
stomatológia

Celokeramické
korunky

Zubná
chirurgia

Estetické
korekcie tváre

Implantáty
a miniimplantáty

Dentálna
hygiena

Zubná
pohotovosť

AKČNÉ PONUKY

Využite ponuku alebo nás odporučte známym

VSTUPNÉ
VYŠETRENIE
ZADARMO
Vzťahuje sa na
registráciu, diagnostiku,
vyšetrenie a liečebný
plán iba na zubnej klinike
Smart Dental Bratislava.

IMPLANTÁTY KONZULTÁCIA
ZADARMO
Vzťahuje sa na
konzultáciu zavedenia
zubných implantátov
s našimi špecialistami
na zubnej klinike Smart
Dental Bratislava
a Poprad.
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VSTUPNÉ VYŠETRENIE CHRUPU.
AKO PREBIEHA?
Diagnostika
Na začiatku vstupného vyšetrenia sú pre
nás dôležité dôvody, ktoré Vás na našu
kliniku privádzajú a zaujíma nás Váš celkový zdravotný stav. Následne detailne
vyšetríme Váš chrup a všetky tkanivá
súvisiace s ústnou dutinou, zhotovíme
RTG snímky a v prípade potreby aj 3D
CBCT, nakoľko na klinike disponujeme
aj týmto zariadením a máme tak všetko
pod jednou strechou.
Pri ošetrení používame zväčšovacie
pomôcky a to lupové okuliare alebo dentálny mikroskop, čo nám umožní zachytiť
aj najmenšie zmeny na tvrdých zubných
tkanivách a slizniciach. Zameriavame sa
na kontrolu prítomnosti zubných kazov,
kontrolu stavu existujúcich výplní, koruniek a mostíkov a zhodnotenie celkovej
funkcie a estetiky Vašich zubov.

Rovnako dôležitým je pri vstupnom
vyšetrení aj vyšetrenie ďasien. S Vaším
stavom Vás detailne a zrozumiteľne
oboznámime. Veríme, že Vaša znalosť
a pochopenie je rovnako dôležité, ako
všetky ostatné kroky. Následne si spoločne podrobne preberieme možnosti
liečby, čoho súčasťou je aj názorná ukážka na modeloch a obrázkoch. Chceme,
aby ste dostali maximálne množstvo
informácií.

Individuálny plán liečby
Liečebný plán predstavuje súhrn všetkých zistených problémov. Sú v ňom zrozumiteľne a podrobne uvedené návrhy
na ich riešenie spolu s časovým rozložením jednotlivých krokov liečby a finančné kalkulácie kompletnej starostlivosti.
Tieto dokumenty si so sebou odnášate
domov v tlačenej forme. Môžete si ich v
pokoji prezrieť a lepšie sa tak oboznámiť
s jednotlivými krokmi liečby.

MDDr. Dana Gabajová
Zubná lekárka

Naše zásady
Nami navrhnutá liečba na základe
vstupného vyšetrenia zahŕňa vždy komplexné ošetrenie chrupu s ohľadom na
Vaše individuálne potreby a požiadavky.
Výsledkom je ošetrenie s čo najlepšou
prognózou, komfortom a estetickou
kvalitou.
Odrážajú sa v ňom Vaše individuálne
potreby, pričom je koncept liečby vždy
postupný a jednotlivé kroky na seba
nadväzujú. Zahŕňa všetko od prevencie
zubného kazu a ochorení ďasien, parodontologickej starostlivosti, chirurgických ošetrení, ošetrení zubných kazov,
endodontických ošetrení až po estetické
ošetrenie chrupu vrátane bielenia zubov,
ošetrenie dentálnymi implantátmi a
protetické ošetrenie (korunky).

Vaše želania a predstavy sa snažíme
v liečebnom procese rešpektovať, a
to najmä čo sa týka, požiadaviek na
estetickú kvalitu a finančnú náročnosť
ošetrenia. Kompromisy však nemôžeme
robiť v otázke funkčnej kvality ošetrenia
a zabezpečenia čo najlepšej prognózy.

PRIJÍMAME
NOVÝCH
PACIENTOV
Objednajte sa ešte dnes!
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RTG AKO SÚČASŤ SPRÁVNEJ
DIAGNOSTIKY KAZOV A ZÁPALOV
Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia v zubnej ambulancii je röntgenové vyšetrenie,
na základe ktorého je možné správne vyhodnotiť a diagnostikovať všetky problémy, ktoré sú prítomné vo Vašom chrupe. Často ide o skryté problémy, ktoré nie sú
viditeľné voľným okom.
Existuje viacero typov zubných RTG snímok. Delíme ich na extraorálne (vonkajšie),
kedy sa röntgenový film nachádza mimo úst pacienta a intraorálne (vnútorné), pri
ktorom sa film vkladá do úst.

Extraorálne RTG snímky
Ortopantomografická snímka (OPG)
Panoramatická snímka, ktorá zobrazuje
celý chrup, teda hornú aj dolnú čeľusť a
tiež priľahlé anatomické štruktúry.
Dáva nám celkový pohľad na Váš chrup,
vdaka čomu môžeme diagnostikovať
alebo vylúčiť napríklad zápaly kosti okolo
zubov, ústup kosti, parodontitídu, fraktúry zubov alebo cystické útvary.
Môžeme tiež sledovať stav prínosových
dutín, temporo - mandibulárne kĺby,
postavenie zubov v zubných oblúkoch,
polohu zubov múdrosti alebo založenie a
prerezávanie mliečnych zúbkov u detí.

Vyhotovenie OPG je vhodné pri vstupnom vyšetrení pacienta a odporúča sa
vykonať raz za 2 roky. Na jeho základe
je možné následne indikovať detailnejšie
snímky.

MDDr. Ján Šimon
Zubný lekár

Intraorálne RTG snímky
Bitewing snímka (BTW)
tzv. záhryzová snímka
Slúži na detailnejšiu diagnostiku korunkovej časti jednotlivých zubov, vďaka
čomu vieme odhaliť najmä skryté kazy,
ktoré sa môžu nachádzať v medzizubných priestoroch a pod starými výplňami.

Intraorálna periapikálna snímka
Detailne zobrazuje celý zub, to znamená
korunkovú ale aj jeho koreňovú časť, čo
je podstatné pri diagnostike zápalu v oblasti hrotu koreňa a bolestivých stavoch,
s ktorými pacient do zubnej ambulancie
prichádza.

Na tejto RTG snímke sa zobrazí aj vzťah
starých výplní k dreňovej dutine a môžeme tiež diagnostikovať sekundárne
kazy , ktoré skôr či neskôr môžu zubnú
dreň ohrozovať, spôsobiť bolesť zuba a
následne až odumretie zubného nervu.
Čím skôr tieto skryté kazy odhalíme, tým
je väčšia pravdepodobnosť záchrany
zuba. Bitewingové snímky je tiež vhodné
vyhotoviť v rámci vstupného vyšetrenia
a minimálne raz ročne počas preventívnej prehliadky.

Toto vyšetrenie je tiež dôležité pri
endodontickom ošetrení koreňových
kanálikov, kedy kontrolujeme či sa kanáliky koreňovou výplňou zaplnili správne
a rovnomerne až po ich koniec, alebo
môžeme kontrolovať kvalitu predchádzajúcej koreňovej výplne.

Využitie RTG snímky
RTG vyšetrenia využívame pre diagnostiku a pre následné zhotovenie liečebného
plánu aj na našej klinike, a to všetko na jednom mieste. Máme k dispozícií moderné
RTG prístroje a všetky snímky sa zhotovujú do digitálnej podoby (rádioviziografia),
čo nám umožňuje ihneď ich vidieť v ambulancii na monitore a tiež sa tým výrazne
znižuje radiačná dávka. Pri vyšetrení používame ochranné prvky.
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CBCT - 3D PRESNÁ DIAGNOSTIKA
V STOMATOLÓGII
Ako funguje CT (počítačová
tomografia)?

Čo znamená CBCT?

V klasickej (nemocničnej) forme je CT relatívne rozmerný prístroj. Tento postupne sníma vyšetrovanú oblasť pomocou
série plochých rezov, ktoré sú následne
zložené pomocou počítača do výsledného obrazu.
Táto technológia so sebou prináša
relatívne vysokú radiačnú záťaž. Moderné CBCT vyšetrenie predstavuje záťaž
porovnateľnú s klasickým OPG (panoramatickou snímkou) a poskytuje omnoho
viac informácií.

Podstatné zníženie radiačnej záťaže
pri CBCT vyšetrení zabezpečuje princíp
kužeľovito vysielaných RTG lúčov (CB =
cone beam, čiže kužeľ).
Toto vyšetrenie umožňuje získať trojrozmerné zábery (modely) čeľusti, sánky, či
malých cielených oblastí a poskytuje viac
informácií, čo so sebou prináša menšiu
invazívnosť pri ošetrení.

MDDr. Dana Gabajová
Zubná lekárka

Aké výhody nám v stomatológii trojrozmerné vyšetrenie prináša?
Implantológia
Pre správny výber a zavedenie vhodného implantátu je potrebná presná informácia
o množstve a kvalite kosti, o polohe dna čeľustnej dutiny či priebehu dôležitých nervov. Vďaka tomu môže implantológ zvoliť ideálnu veľkosť dentálneho implantátu a
smer jeho zavedenia tak, aby sa všetkým týmto štruktúram bezpečne vyhol. Ak má
lekár viac informácií, samotný výkon je rýchlejší, jednoduchší a bezpečnejší.
Endodoncia

Extrakcia zubov múdrosti

CT zobrazenie umožňuje detailné
zhodnotenie kvality koreňovej výplne,
prítomnosti a rozsahu potenciálnych zápalových zmien, prítomnosti perforácie,
anatomických odchýlok v tvare koreňa
a koreňových kanálikov a ďalšie veľmi
cenné informácie o koreňovom systéme.
Tým je možné objektívne zvýšiť úspešnosť tohto ošetrenia.

CT vyšetrenie prináša neoceniteľné
množstvo informácii o uložení zubov
múdrosti voči dôležitým štruktúram
(čeľustná dutina či kanál, v ktorom sa
nachádza nerv inervujúci dolnú peru).
Tak sa aj mnohokrát rutinný zákrok
stáva bezpečnejším a minimalizujú sa
komplikácie.

Paradontológia
CT poskytuje cenné informácie o rozsahu poškodenia kosti v okolí zubov, vrátane
presnej lokalizácie postihnutia, vďaka čomu je možné liečbu priamo cieliť do postihnutej oblasti.

Aké výhody nám v stomatológii
trojrozmerné vyšetrenie prináša?
K absolútnej špičke medzi CT prístrojmi
patrí náš prístroj Planmeca. Je mimoriadne rýchly, presný a vďaka zníženému zaťaženiu žiarením je tiež veľmi bezpečný.
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NAPÍSALI STE O NÁS...
Alena F.

Timea Š.

Zubnú kliniku navštevujem od augusta 2020, mladý fundovaný ústretový
personál, moderné prístrojové vybavenie,
výborní lekári aj sestričky, dievčatá na
recepcii vždy ochotné poradiť, krátke
termíny. Absolvovala som osadenie
implantátov, všetko prebehlo bez bolesti,
strachu a komplikácií. Maximálna spokojnosť. Klinika pracuje počas celej pandémie. Ďakujem a odporúčam ďalším
novým pacientom.

K zubárom som chodila vždy s malou
dušičkou. Chcela som zmeniť toho
svojho a hľadala som zubára, ktorý bude
nielen odborníkom, ale najmä človekom.
Vystriedala som ich niekoľko, až kým
som nedošla do Smart Dental. Krásny
priestor, na recepcii ma víta vždy slušná
a veselá p. recepčná a o milej p. doktorke Audovej ani nehovorím. Som rada,
že som zakotvila práve tu a aj napriek
tomu, že sa návštevy zubára vždy bojím,
zákroky boli zatiaľ vždy bezbolestné a
precízne urobené. Verím, že svoju prácu
budete všetci v Smart Dental vykonávať
aj naďalej s úsmevom a láskou. Ďakujem!

Barbora Z.
Smart Dental Clinik som navštívila na
základe recenzií na nete a nemohla
som urobiť lepšie. Veľká spokojnosť od
recepcie až po lekárov a sestričky. Profesionálny a skutočne empatický prístup k
ľuďom, všetko podrobne vysvetlia a zákrok je úplne bezbolestný. Radosť prísť
si dať ošetriť zuby. Vrelo odporúčam
každému a hlavne ľuďom, ktorí majú
strach, tu ho mať nemusia. Veľká vďaka!

Hana K.
Chcela by som sa poďakovať za úžasný
a zároveň vysoko profesionálny prístup
pri náročnej rekonštrukcii chrupu. Naozaj
zlaté ručičky pána doktora ma presvedčili, že presne vie, čo robí a robí to naozaj
veľmi dobre. Nedá mi však nespomenúť
aj celý pracovný tým, pretože by to bolo
nefér. Ešte raz vďaka a výsledok je po
všetkých stránkach super!

Alexadra V.
Príjemné prostredie, skvele vybavená klinika, myslím, že ani na termín sa nečaká
dlho. Čo je ale hlavné, na klinike pracujú
odborníci. Vďaka patrí hlavne pani MDDr.
Audovej a pani MDDr. Gabajovej. Zákrok
je vykonaný vždy citlivo vďaka čomu už
nechodím k zubárovi so strachom.

Podeľte sa
s nami o Váš
názor.

2

DENTÁLNA HYGIENA
AKO ZÁKLAD A PREVENCIA
O dentálnej hygiene
Myslíte, že Vaša starostlivosť o chrup je
dokonalá a zároveň ste nikdy neabsolvovali profesionálnu dentálnu hygienu?
Pomôžeme Vám a dokážeme starostlivosť o Váš chrup ešte vylepšiť!
Profesionálna dentálna hygiena je
neodmysliteľnou súčasťou komplexnej

zubnej starostlivosti na našej klinike a
takmer vždy je prvým krokom vo Vašom
liečebnom pláne. Práve nesprávna a nedostatočná ústna hygiena vedie k vzniku
zubných kazov, gingivitídy či paradontitídy, a teda nie je len liečebným postupom, ale hlavne preventívnym opatrením
pred vznikom spomínaných ochorení.

Ako prebieha dentálna hygiena?

Odstránenie nečistôt

Pieskovanie (airflow)

Samotné odstraňovanie nečistôt z
povrchu zubov (najčastejšie zubného
kameňa, povlaku a pigmentácií z jedál,
nápojov a cigariet) prebieha rôznymi
metódami. Vykonáva sa pomocou ultrazvuku, ktorý vďaka vysokej frekvencii
vĺn narúša štruktúru zubného kameňa. V
súčasnosti predstavuje toto prístrojové
odstránenie zubného kameňa najrýchlejšiu a najefektívnejšiu metódu v kombinácii s mechanickým dočistením.

Následne sa vykonáva airflow resp. pieskovanie zubov a to zmesou bikarbonátu
sodného s vodou a vzduchom, ktorá pod
tlakom odstraňuje povlaky a hlavne tmavé až čierne pigmentácie fajčiarov, kávičkárov či čajíčkárov. Výhodou pieskovania
je, že povlak a pigmenty odstráni aj z
ťažko dostupných miest a preto je veľmi
vhodné aj pre ortodontických pacientov
(s fixnými ortodontickými aparátmi).

Reginová Zuzama, DiS.
Dentálna hygienička

Starostlivosť o zuby

Fluoridácia na záver

Naša dentálna hygienička Zuzka Vám
zároveň odporučí pomôcky, ktoré sú
pre Vás v starostlivosti o chrup vhodné
a oboznámi Vás s technikou ich správneho používania. Často sa totiž stretávame
s tým, že sa pomôcky síce používajú, ale
nesprávne, čo je v konečnom dôsledku
neefektívne.

Fluoridácia predstavuje účinnú prevenciu
pred tvorbou zubného kazu a na povrchu
zubov vytvára ochranný film odolný voči
kyselinám. Dezinfekčné roztoky pomáhajú redukovať množstvo škodlivých
baktérií a priaznivo ovplyvňujú hojenie
zápalov.

Ako často by ste mali absolvovať dentálnu hygienu?
Dentálnu hygienu odporúčame pacientom absolvovať každých 6 mesiacov. Ak
si to však Váš chrup vyžaduje a tvorba
zubného kameňa je nadmerná alebo
sa liečite na parodontálne ochorenie,
určite odporúčame hygienu absolvovať
častejšie. Naše dentálna hygienička Vám
individuálne poradí, kedy by bolo vhodné
nás opäť navštíviť.

KOMPLETNÁ
DENTÁLNA
HYGIENA
Objednajte sa ešte dnes!
16

SCALING (KYRETÁŽ)

Liečba paradontitídy
Scaling, inak nazývaný aj kyretáž, patrí k
zákrokom, ktoré vedú k liečbe parodontidídy. Liečba parodontitídy je dlhodobý proces, ktorého cieľom je zastaviť
postupnú deštrukciu závesného aparátu
zuba (parodontu). Rezorpcia kosti, ku
ktorej pri tomto ochorení dochádza,
môže pri neliečení viesť až k strate zuba.
Scaling je konzervatívne ošetrenie
parodontu, ktoré spočíva v odstránení
nečistôt a vyhladení povrchu koreňa –
oblasti pod úrovňou ďasna. Pre zastavenie infekcie je nevyhnutné odstránenie
nečistôt ako je zubný kameň a agresívne
baktérie (parodontopatogény) uložené v
povlaku pod ďasnom.

Ako prebieha kyretáž?
Tento výkon prebieha v lokálnej anestézii a je časovo náročnejší. Prebeh závisí od
rozsahu parodontitídy.
Vykonáva ho zubný lekár alebo dentálna hygienička. Cieľom scalingu je už spomínané zastavenie infekcie a stabilizovanie parodontitídy.
Po scalingu nasleduje fáza hojenia tkanív, ktorá môže trvať 2-3 mesiace a želaným
výsledkom je úplné redukovanie parodontálnych vačkov (patologických priestorov,
medzi zubom a ďasnom a kosťou).
Pacient môže počas fázy hojenia tkanív pozorovať odhalenejšie krčky, čo je následok
odpuchnutia a spevnenia ďasien okolo zubov.

Reginová Zuzama, DiS.
Dentálna hygienička

Udržiavacia fáza
Zuby po scalingu môžu byť citlivé, pri veľkej citlivosti sa môžu užiť analgetiká, vhodné sú tiež výplachy s chlorhexidínom pre urýchlenie hojenia.
Po scalingu nasleduje udržiavacia fáza parodontitídy, ktorá spočíva v pravidelných
návštevách dentálnej hygieny a pravidelnom odstraňovaní nečistôt z povrchu zubov,
aby nedošlo k reinfekcii.
K udržaniu vyhovujúceho stavu parodontu nevyhnutne patrí aj výborná individuálna
hygiena pacienta, ktorá je podľa potreby pacienty nastavená dentálnou hygieničkou.
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BIELENIE ZUBOV.
AKO NA TO?
Bielenie zubov je estetická korekcia farby
zubov, ktorá sa vykonáva pod odborným
dohľadom v zubných ordináciách. Na
trhu sú dnes dostupné rôzne bieliace
prípravky napr. pasty na bielenie, ktoré si
môžeme zakúpiť aj na domáce použitie.
Tieto voľnopredajné prípravky aj napriek
tomu, čo hovoria reklamy, nedokážu
zabezpečiť trvalé vybielenie zubov.

Zuby je možné natrvalo vybieliť len s
použitím peroxidu vodíka, prípadne karbamid peroxidu.
Ich použitie nemusí byť škodlivé pre
zubnú sklovinu, dôležité je, aby boli pri
zvolení postupu bielenia vylúčené všetky
kontraindikácie a bielenie sa vykonávalo
šetrne s vhodnými koncentráciami pod
dohľadom odborníka.

Typy bielenia zubov
Domácie bielenie
Je druh bielenia, pri ktorom sú pacientovi
na základe odtlačku zubov zhotovené
nosiče, do ktorých si počas niekoľkých
dní aplikuje špeciálny bieliaci gél s
peroxidom vodíka, prípadne s karbamid
peroxidom v nízkej koncentrácii. Tieto
nosiče nosí buď počas noci alebo určitý
čas počas dňa. Domáce bielenie je síce
časovo náročnejšie, ale jeho efekt je
dlhodobejší.
Ordinačné bielenie
V minulosti sa vykonával hlavne tento
druh bielenia s vyššími koncentráciami
peroxidu vodíka. Zuby boli vybielené
počas jedného 1,5 hodinového sedenia.
V dnešnej dobe legislatíva EU dovoľuje
použitie len nižších koncentrácii peroxidu vodíka (do 6%), ktoré majú svoje
uplatnenie a lepší výsledok v domácom
bielení.

Kombinované bielenie
Ide o kombináciu prvých dvoch typov.
Tento typ má najlepšie výsledky.

Reginová Zuzama, DiS.
Dentálna hygienička

K čomu dochádza pri bielení zubov?
Bielenie zubov je oxidačný proces, pri
ktorom látka z bieliaceho gélu preniká
do skloviny a spôsobuje degradáciu
organických molekúl nesúcich diskolorácie na molekuly menšie, ktoré sa javia
ako farebne svetlejšie. Bielenie nízkymi
koncentráciami karbamid peroxidu alebo
peroxidu vodíka je bezpečné, ale samozrejme, všetkého veľa škodí.

Pokiaľ pacient bielenie opakuje, môže
dôjsť k tzv. saturačnému bodu bielenia. Je to moment, kedy je dosiahnuté
maximálne vybielenie a bieliace činidlo
už môže začať pôsobiť na iné štruktúry
zubu. Preto by bielenie malo byť vždy
vykonávané pod odborným dohľadom a
mal by byť dodržaný daný časový úsek
bielenia.

Bielene zubov, ktoré ponúkame
DOMÁCE: OPALESCENCE
Je čisto domáce bielenie. Postup je
podobný v tom, že sa najprv zhotovia
odtlačky zubov u nás v ambulancii, z
ktorých náš technik vyrobí nosiče. Nosiče
s gélom Opalescence sa nosia počas 14
dní na noc, prípadne 2 hodiny počas dňa
v závislosti od koncentrácie peroxidu.

KOMBINOVANÉ: PURE WHITENING
Na našej klinike používame systém
bielenia Pure Whitenning, ktorý spočíva
v kombinácii domáceho a ambulantného
bielenia. Bielenie Pure Whitenning, patrí
v dnešnej dobe k veľmi šetrným bieleniam, ktoré dosahujú výborné a garantované výsledky.
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MODERNÁ DENTÁLNA HYGIENA
S GUIDED BIOFILM THERAPY
Čo je Guided Biofilm Therapy?
Postup Guided Biofilm Therapy v praxi
dentálnej hygieny patrí k moderným,
minimáne invazívnym a maximálne preventívnym postupom.
Toto ošetrenie je možné vykonávať vďaka najmodernejšiemu prístroju AIRFLOW
® Prophylaxis Master, ktorým disponujeme aj na našej klinike, a to čo najmenej
invazívnym spôsobom s najvyššou úrovňou komfortu, bezpečnosti a účinnosti.
Na rozdiel od klasickej dentálnej hygieny
sa pri tomto ošetrení používa špeciálne detekčné činidlo, ktoré určí presné
miesta kde je lokalizovaný bakteriálny
biofilm, čím sa minimalizujú zbytočné

zásahy na zdravé zubné tkanivá. Ďalším
rozdielom v tomto postupe je zmena
poradia výkonov, kedy pri Guided Biofilm
Therapy začíname od najšetrnejších výkonov (Airflow jemným práškom, postup
známy ako „pieskovanie“ ) a prechádzame k invazívnejším záktorkom, a to len v
prípade potreby.
Esenciálnou súčasťou vykonávania tohto
postupu je použitie švajčiarskeho prístroja AIRFLOW ® Prophylaxis Master, ktorý
vďaka mnohým vlastnostiam ponúka
väčší komfort pri ošetrení pre pacienta.
Jednou z výhod je prúdenie nahriatej
vody, ktorá pri ošetrení spôsobuje menšiu citlivosť odhalených zubných krčkov.

Reginová Zuzama, DiS.
Dentálna hygienička

Postup Guided Biofilm Therapy
1. Vyšetrenie tvrdých a mäkkých zubných
tkanív.
2. Zviditeľnenie povlaku pomocou
špeciálneho detekčného činidla, ktoré
pacientovi zafarbí na zuboch miesta, na
ktorých môže byť ešte domáca individuána hygiena nedostatočná a zároveň
tieto miesta navigijú dentálnu hygieničku
pri odstraňovaní biofilmu, čím sa dentálna hygiena zeefektívni pre dosiahnutie
čo najlepšieho výsledku.
3. Airflow, tiež známy ako „pieskovanie“,
je zmena oproti klasickej dentálnej hygiene a to v tom, že sa robí na začiatku.
Vďaka AIRFLOW ® Prophylaxis Master
je pieskovanie s jemným práškom šetrné,
avšak patrí k nevyhnutnému kroku.
Tento krok nám pomôže k odstráneniu
biofilmu, čerstvo kalcifikovaného zubného kameňa a pigmentácií na povrchu
skloviny.

4. Následne po odstránení biofilmu,
čerstvo kalcifikovaného zubného kameňa a pigmentácií odstaňujeme tvrdšie
kalciikovaný zubný kameň ultrazvukom,
prípadne dočisťujeme ručným nástrojom. Vďaka predošlým krokom sa o
niečo minimalizuje používanie ultrazvuku
a ručných nástrojov, čo je šetrnejšie pre
tvrdé a mäkké zubné tkanivá.
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FOTOKOMPOZITNÁ VÝPLŇ

Pod fotokompozitnou výplňou si môžeme predstaviť bielu výplň (plombu), ktorou
vypĺňame a nahrádzame zubným kazom stratenú časť zuba.
Tento výplňový materiál, ktorý je biely, plastický a estetický po aplikácií do vyvŕtanej
časti zuba tuhne reakciou, ktorú nazývame polymerizácia. Ide o reakciu, pri ktorej
začína proces tuhnutia prívodom svetelnej energie z polymerizačnej lampy. Preto ich
niekedy označujeme aj ako svetlom tuhnúce kompozity.

Ošetrenie
Pri ošetrení týmto materiálom je dôležité
dodržať správny pracovný postup, od
ktorého závisí konečný estetický výsledok a v neposlednom rade aj trvácnosť
zhotovenej výplne.
Každý zákrok na našej klinike prebieha
po podaní lokálnej anestézie, čiže bezbolestne a to aj pri zhotovovaní výplní. Jedným z najdôležitejších krokov je vytvorenie suchého pracovného poľa pomocou
izolačnej gumenej blany (kofferdam).
Pomocou nej zabezpečíme dobrý
prehľad a zároveň ochránime ostatné
tkanivá ústnej dutiny.

Prečo fotokompozitná výplň?
Svetlom tuhnúce kompozity sú v súčasnosti najviac používaným estetickým materiálom, ktorý má mnoho výhod v porovnaní so staršími amalgámovými výplňami. Tento
materiál sa nemusí predmiešavať, tuhne svetlom, a teda lekár má viac času vytvarovať materiál do správneho anatomického tvaru zuba.

MDDr. Ján Šimon
Zubný lekár

Vyznačuje sa dostatočnou tvrdosťou a v neposlednom rade má oproti amalgámom
estetické vlastnosti so širokým výberom farieb, ktoré umožňujú tento materiál použiť aj do viditeľného predného úseku chrupu.
Pri príprave zuba sa postupuje šetrne,
odstraňujeme iba tie časti, kde sa nachádza zubný kaz. Je to dané tým, že biela
výplň vytvára so zubom pevnú chemickú
väzbu pomocou tzv. adhezívneho systému. Pri amalgámovej výplni je potrebné
odvŕtať veľké množstvo tkaniva, aby
materiál držal pevne (mechanická väzba),
čím sa zbytočne odstraňujú aj zdravé
časti zuba.

Využitie fotokompozitných výplní
Použitie fotokompozitných výplní je rôzne. Najčastejšie ich používame pri ošetrení malých a stredne veľkých zubných
kazov. Pri väčších zubných kazoch, kedy
nahrádzame väčšie množstvo tvrdých
zubných tkanív pristupujeme k ošetreniu defektu keramickou polokorunkou/
korunkou.
Môžeme ich aplikovať aj pri ošetrení
traumatických a mechanických defektov
zubov, pri dostavbách pred ošetrením
koreňových kanálikov, dostavbách pod
keramické korunky alebo pri dlahovaní
kývavých zubov.
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CELOKERAMICKÉ KORUNKY
A VÝPLNE UŽ DO 24 HODÍN. AKO?
Keramické materiály nám vďaka svojim nespochybniteľným biokompatibilným a
estetickým vlastnostiam ponúkajú unikátne možnosti rekonštrukcie chrupu.
Zubné lekárstvo je nepochybne jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov
v medicíne, čo úzko súvisí s nezastaviteľným technologickým rozvojom posledných
rokov. Práve tieto skutočnosti poskytujú nám, zubným lekárom i pacientom, možnosti k dosiahnutiu najlepšieho efektu v terapii a zachovanie či prinavrátenie čo
možno najideálnejšej funkčnosti a estetiky Vašich zubov.

Kedy sa rozhodujeme pre celokeramické korunky?
•
•
•

Pri rozsiahlych stratách vlastných tvrdých zubných tkanív či už následkom kazov
alebo pri mechanickom poškodení zubov;
Po ošetrení koreňových kanálikov, keď sa preruší vlastná výživa daného zuba a
zub vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu a náhradu stratených tkanív;
Estetické rekonštrukcie.

KERAMICKÉ VÝPLNE
Niekedy dochádza vplyvom vyššie uvedených faktorov k takej strate niektorých
stien zuba, že pomocou klasickej „bielej
výplne“ nevieme z dlhodobého hľadiska
zabezpečiť zachovanie poškodeného
zuba v zubnom oblúku.
Vtedy našim pacientom odporúčame
celokeramické výplne, tzv. „overlay“,
ktoré vďaka vyššej mechanickej pevnosti
a odolnosti voči žuvaciemu tlaku dokážu
daný zub zachovať a spevniť v ústach
omnoho dlhšie ako pri klasickej kompozitnej výplni. Tieto sú zhotovené z lithium
– disilikátovej (EMAX) keramiky.

KERAMICKÉ KORUNKY
Môžeme si ich predstaviť ako plášte,
ktoré pokrývajú vopred nabrúsené zuby
po celom ich obvode. Na našej klinike
zhotovujeme pomocou najnovších
technológií celokeramické zirkónové a
lithium – disilikátové (EMAX) korunky.

MDDr. Frederik Orenčák
Zubný lekár

Celokeramické korunky v 3 jednoduchých krokoch
Konzultácia
Pri plánovaní protetickej liečby je potrebné detailné vyšetrenie s pomocným
RTG, aby sme mohli zhodnotiť stav zuba,
na ktorom bude celokeramická korunka
nasadená.
Príprava
Za pomoci zväčšovacích technológií
nabrúsime zub. Následne takto pripravený zub skenujeme pomocou
digitálneho odtlačku, aby sme situáciu v
ústach vedeli čo najdetailnejšie preniesť
do zubného laboratória, kde pomocou
počítačom riadeného procesu dochádza
k návrhu a frézovaniu Vašej celokeramickej korunky.
Keďže máme všetky služby pod jednou
strechou, náš laborant Tibor Gyurkovics bezprostredne po naskenovaní

obrúseného zuba začína s procesom
zhotovenia korunky, práce frézujeme z
už spomínaného zirkónu alebo lithium –
disilikátu.
Vďaka tomuto digitalizovanému postupu vieme eliminovať množstvo chýb
a zabezpečiť tak, aby sa Vaše korunky
prispôsobili ostatným zubom nielen
esteticky, ale aj funkčne.
Odovzdanie korunky
Vďaka tomu, že na klinike máme vlastné
frézy HinriMill N4 a HinriMill T5, korunky
Vám vieme odovzdať do 24hodín, čo je
obrovská výhoda. Samotná fréza disponuje 5-osovým frézovacím systémom,
čo zabezpečí detailne prepracovanú
korunku, ktorá veľmi efektívne nahradí
pôvodnú situáciu.
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NAPÍSALI STE O NÁS...
Zuzana S.

Martin N.

Maximálna spokojnosť z mojej strany,
som pacientkou kliniky zhruba pol roka,
veľmi ústretoví milí ľudia od recepcie
až po zdravotnícky personál. Ochotní, príjemní a vždy usmiati, vykonané
zákroky boli pani doktorkou Gabajovou
vždy vopred konzultované a vysvetlené.
Profesionalita, fakt príjemné prostredie
a moderné vybavenie na úrovni. Vrele
odporúčam všetkým, ktorí sa doteraz
neodhodlali, naozaj bezbolestný zážitok.

Veľmi chcem oceniť túto zubnú kliniku a
úžasny prístup už pri vstupe na recepciu
a celého personálu. Zlate ručičky pána
doktora kde mu sekundujú krasne milé
setričky sa vždy vraciam rád a s úsmevom.100% spokojnost. Odporúčam
všetkým.

Michal H.
Dlho som váhal ísť k zubárovi, nakoľko
mám neskutočný strach z injekcie. Po
dnešnej návšteve doktorky v Smartdental clinic môžem povedať, že som nikdy
nemal lepší pocit z dobre odvedenej
práce. Neviem ako mi pichla injekciu,
nič som necítil, všetky kroky ktoré robila
mi hovorila, pýtala sa či niečo necítim.
Sestrička taktiež na jedničku. Všetkým
odporúčam túto kliniku. A aby som nezabudol, veľmi milá recepčná :))
Martin P.
Veľmi chcem oceniť profesionálny a
ľudský prístup celého personálu tejto
zubnej kliniky od recepcie počnúc, sestričky, doktorov a v neposlednom rade
pána doktora Tulenka. Absolvoval som
tu celkom veľkú rekonštrukciu chrupu,
vrátane implantátov a s výsledkom, ale aj
s celým priebehom som nadmieru spokojný (nehovoriac, že sa zubárov celkom
bojím, tak tu mi zmenili názor).

Anastazia B.
Túto kliniku som navštívila dnes prvý
raz. Predtým som si pozrela niektoré
recenzie a musím len súhlasiť. Ochota,
ústretovosť, pokojný a láskavý prístup ku
klientovi, vysvetlenie každého postupu, odbornosť. Ďakujem a môžem len
odporučiť.
Jana P.
Prijemné prostredie kde vás privítaju
milé recepčne a ústretový, profesionálny
tím lekárov vždy ochotný pomôcť. Skvelá
klinika s najlepším vybavením. Úžasná
MDDr.Gabajova milá, šikovná a profesionálna, klobúk dole. Kliniku možem len
odporučit!!! Neváhajte.

Podeľte sa
s nami o Váš
názor.
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ZUBNÉ IMPLANTÁTY
A 5 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK
Čo sú zubné implantáty?
Zubné implantáty sa využívajú ako rokmi overený spôsob náhrady zuba, ktorý býva
často laicky nazývaný ako “čap” alebo “nastreľovací zub”. Výhodou zubných implantátov je možnosť zhotovenia pevných zubných náhrad bez nutnosti brúsenia a
umŕtvovania vlastných zubov. Samotný zubný implantát (predstavujúci akýsi umelý
koreň) má tvar skrutky s vonkajším a s vnútorným závitom a je zhotovený z titánu a
zirkónia so špeciálnou povrchovou úpravou.

Prečo Smart Dental Clinic?
Výhodou našich pracovísk v Poprade a
Bratislave je, že obaja bratia, Marián aj
Ján Tulenkovci, sa už roky špecializujú na
zubnú chirurgiu a implantológiu . Zložitejšie výkony spojené s dopĺňaním kosti
vykonávajú spoločne. Takže sú nad Vami
dva páry šikovných rúk a očí. Pri plánovaní liečby využívame najmodernejšiu
3D diagnostiku. Vieme vyriešiť stratu
jedného zuba, viacerých zubov alebo
aj kompletnú stratu zubov. Svojej práci
veríme, preto ako jedni z mála na Slovensku poskytujeme na zubné implantáty
záruku 5 rokov.

Aké zubné implantáty sú najlepšie?
Pre maximálny estetický a funkčný efekt používame špičkové zubné implantáty švajčiarskej firmy Straumann. Kvalita ich produktov je podložená desiatkami rokov skúseností, neustálym výskumom a vývojom, ale hlavne dlhodobými klinickými štúdiami.
Implantačný systém Neo Biotech je kvalitným riešením pre tých klientov, ktorí hľadajú priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou.

MUDr. Marián Tulenko
Chirurg-implantológ

Aký je postup zhotovenia implantátov?
1. Konzultácia

3. Hojenie

Plne rešpektujeme Vaše právo na informácie, preto samotnému zavedeniu zubných implantátov predchádza dôsledná
konzultácia a prvotné vyšetrenie, ktoré
zahŕňa RTG a 3D diagnostiku.

Hojenie zvyčajne trvá od 2 až 3 mesiace
v závislosti od typu zubného implantátu.
V období hojenia dochádza k takzvanej
oseointegrácií, kedy povrch implantátu
osídlia vlastné kostné bunky a implantát
sa tak doslova zrastie s kosťou.

2. Zavedenie implantátu
Vždy sa pred týmto zákrokom hodnotí
kvalita a objem kosti, do ktorej sa zubný
implantát zavádza.
Pri priaznivých podmienkach a pri
dostatku kosti je zákrok pomerne rýchly,
absolútne bezbolestný a samotné zavedenie zubného implantátu netrvá viac
ako 30 minút (pri jednom implantáte). V
prípade nedostatku kosti je nutné kosť
doplniť.

4. Zhotovenie korunky
Po úspešnom vhojení sa robí odtlačok
pozície implantátu. Veľkou výhodou je,
že máme vlastné zubotechnické laboratórium a šikovného zubného technika
Tibora, ktorý je v prípade potreby prítomný pri jednotlivých fázach zhotovenia korunky na zubnom implantáte. V priebehu
2 dní je zhotovená korunka, resp. mostík
na implantátoch.

Aká je cena zubných implantátov?
Cena zavedenia implantátu závisí individuálne od daného pacienta, transparentnosť je u nás na prvom mieste.

•
•
•

CT vyšetrenie: od 45 do 90 €
Implantát: od 520 do 820 €
Celokeramická korunka: 550 €
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CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA
CHRUPU IMPLANTÁTMI + CENA
Celková rekonštrukcia chrupu implantátmi je vhodná pre pacientov, ktorí prišli
o značný počet zubov v čeľusti alebo
sánke, prípadne o všetky zuby.

Pri zavedení 4 až 6 implantátov možno
nahradiť celý zubný oblúk, ale aj chýbajúci ďasnový výbežok a súčasne dosiahnuť veľmi dobrý estetický výsledok.

Bežným, no väčšinou nevyhovujúcim
spôsobom ošetrenia bezzubej čeľuste
alebo sánky je zhotovenie obyčajnej
celkovo snímateľnej náhrady, ľudovo
povedané ,,vyklápačky,, alebo ,,totálky,,.
Takéto riešenie často prináša veľa
problémov, ako je nestabilita náhrady pri
rozprávaní a žuvaní, strata chuti a v neposlednom rade tiež psychickú frustráciu
zo snímateľnej náhrady a bezzubých úst.

Ako prebieha ošetrenie?
1. Vytiahnutie zvyšných zubov
V tejto začiatočnej fáze vytiahneme všetky zvyškové zuby (kývajúce sa, pokazené,
nevyhovujúce…) resp. korene a necháme
kosť zahojiť (zväčša 2-3 mesiace). Pacientovi sa počas tohto hojenia zhotoví
snímateľná protéza. Nasleduje hojenie 2
až 3 mesiace.

KALKULÁCIA
Cena extrakcií sa pohybuje od 60 do 80
€ krát počet zubov, ktoré je potrebné
vytiahnuť.
Cena protézy je 450 € + úprava protézy
po zhojení rán po extrakciách 2-3 týždne
(100 €).

2. Zavedenie implantátov
V čeľusti implantujeme väčšinou 6
implantátov, v sánke implantujeme väčšinou 4 implantáty.
Nasleduje hojenie 2 až 3 mesiace (v
závislosti od typu implantátu).

KALKULÁCIA (VYBRAŤ JEDEN)
Straumann SLActive: 820 €
Straumann SLA: 720 €
Neo Biotech: 520 €
+ vhojovacia čiapočka : 50 €

MDDr. Ing. Ján Tulenko
Chirurg-implantológ

3. Zhotovenie mostíka
Po úspešnej oseointegrácii sa robí odtlačok pozície implantátov. Nasleduje viacero
skúšok (3-4 termíny) a práca je zväčša do 2-3 týždňov hotová.
ALTERNATÍVA 1: KOVO-KERAMICKÝ MOSTÍK NA IMPLANTÁTOCH
Mostík sa skladá z nadstavieb a
koruniek (medzičlenov). Naskrutkuje
sa priamo na implantáty (v prípade
potreby je teda možné protetickú
prácu kedykoľvek sňať dole a prípadne upraviť).
Mostík: počet nadstavieb x 220 €
+ počet koruniek krát 380 € + vhojovacia čiapočka : 50 €
ALTERNATÍVA 2: KOMPOZITNO–ŽIVICOVÝ MOSTÍK NA IMPLANTÁTOCH
Mostík je zhotovený zo štandardnej živice ako ,,protéza,,, no zuby sú kompozitné
a telo kovové. Veľkou výhodou je jeho
ľahká opraviteľnosť a celková ľahkosť
mostíka.
Odľahčený mostík : 3500 €

IMPLANTÁTY
KONZULTÁCIA
ZADARMO
Objednajte sa ešte dnes!
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CELKOVÁ ANESTÉZIA A JEJ
VYUŽITIE V ZUBNOM LEKÁRSTVE
O celkovej anestézii
Snívajte o krásnom a zdravom úsmeve a
Váš sen sa môže súčasne stávať realitou.
Naša klinika vie plniť sny, a preto Vám
ponúkame možnosť ošetrenia v celkovej
anestézii.

Najčastejšie sa zákroky v celkovej
anestézii vykonávajú u pacientov s
panickým strachom či úzkosťou, ale aj u
pacientov, ktorí sú klasicky neošetriteľní
kvôli celkovému ochoreniu.

Celková anestézia je stále bežnejšou
a populárnejšou formou bezbolestného ošetrenia pacientov a má svoje
právoplatné miesto v dnešnej modernej
stomatológií.

Počas tohto zákroku nebudete nič
cítiť, nebudete si nič pamätať a napriek
tomu úspešne absolvujete tak obávanú
návštevu u zubára.

Ako prebieha zákrok
v celkovej anestézii?
Celý zákrok sa starostlivo vopred naplánuje a ste oboznámený s tým, čo sa
bude počas celkovej anestézie diať. Po
absolvovaní predoperačných vyšetrení sa
v priestoroch našej kliniky zveríte do rúk
tímu profesionálov pod vedením našich
zubných lekárov.
Veľmi dôležitým členom tohto tímu je
anestéziológ MUDr. Jaroslav Šalkovský,
ktorý starostlivo monitoruje celý priebeh zákroku. Po ošetrení a prebudení
odchádzate domov v sprievode osoby,
ktorá s Vami na daný zákrok prichádza, a
to bez akejkoľvek spomienky na priebeh
zákroku.

MUDr. Jaroslav Šalkovský
Anestéziológ

Je zákrok úplne bezbolestný?
Áno. Pri celkovej anestézii je pacient uvedený do spánku, a preto je výkon úplne
bezbolestný. Takto je možné v ústach
pacienta počas jednej návštevy vykonať
viacero zákrokov.
Vďaka tomu je tento druh anestézie
obľúbený práve u pacientov s panickým
strachom či úzkosťou.

Môžu nastať po zákroku nejaké komplikácie?
Ošetrenie v celkovej anestézií je bezpečný výkon a ku komplikáciám dochádza
veľmi ojedinele. Najčastejšie sa stretávame s malátnosťou, ospalosťou, zhoršenou koordináciou pohybov, pocitom
zimy, alebo prechodnou triaškou po samotnom zákroku. Tieto komplikácie však
odznejú sami v priebehu krátkej doby.
Po zobudení je pacientovi poskytnutá
maximálna pozornosť a starostlivosť.
Naskakuje vám husia koža pri pomyslení
na zvuk zubnej vŕtačky? Celková anestézia je tu možno práve pre Vás.
KALKULÁCIA
Celková anestézia 320 €
(pri prvej hodine)

Príplatok 280 €
(za každú ďalšiu hodinu)

34

ODSTRÁNENIE VRÁSOK
BOTULOTOXÍNOM
Mnoho zubných lekárov v súčasnosti poskytuje ošetrenie pomocou botulotoxínu
alebo kyseliny haluorónovej. Ak si kladiete otázku či môže byť lekár, ktorý sa zaoberá
zubami kvalifikovaný na tento zákrok, odpoved je áno.
Faktom je, že štúdium zubného lekárstva zahŕňa oveľa viac než len samotné zuby.
Zubní lekári počas 6 – ročného štúdia absolvujú rozsiahle školenia o všetkých tvárových a čeľustných oblastiach a dokonale ovládaju anatómiu hlavy a krku. Práve oni
vedia v zásade najviac o Vašej tvári, od brady až po čelo.

Čo je to botulotoxín a ako funguje?
Botulotoxín je prírodná látka, ktorá sa
v súčasnosti vyrába umelými postupmi pod rôznymi názvami. V estetickej
medicíne sa botulotoxín stal najčastejším
a najoblúbenejším prípravkom na odstránenie vrások a zmiernenie prejavov
starnutia.

Princíp spočíva v deaktivácii nervu, ktorý
ovláda sval spôsobujúci vrásky. Keď následne dôjde k jeho uvoľneniu, postupne
sa vrásky a línie, ktoré boli spôsobené
jeho nadmerným sťahovaním, strácajú.

Botulotoxín je produktom baktérie
Clostridium botulinum, ale nie je dôvod
obávať sa, nakoľko sa v korektivnej medicíne botulotoxín používa tisíc-násobne
zriedený a jeho aplikácia je bezpečná.

Aký efekt po aplikácii botulotoxínu môžem očakávať?
Po ošetrení botulotoxínom dochádza k zmierneniu až úplnému vyhladeniu vrások v
liečenej oblasti. Tieto zmeny začnete pozorovať už niekoľko dní od aplíkácie a úplné
rozvinutie efektu nastane do dvoch týždňov. Efekt vydrží po prvej aplikácii cca 3-4
mesiace. Opakovaným ošetrením sa však výsledný efekt predlžuje až na 6 mesiacov
a u niekoho môže pretrvávať aj 9 mesiacov.

MDDr. Sarah Audová

Zubná lekárka a špecialistka na estetické korekcie

Aké oblasti môžu byť ošetrené
botulotoxínom?
Tvár
Najčastejšie sa botulotoxín používa na
odstránenie vrások a liniek na čele, medzi obočím a okolo očí. Jeho aplikácia sa
môže využiť aj v iných oblastiach tváre.
Dôležité je pred ošetrením absolvovať
konzultáciu s lekárom, ktorý určí najvhodnejšiu metódu ošetrenie práve pre
Vás.
Zmiernenie potenia v podpazuší a na
dlaniach
Najčastejšie sa botulotoxín používa na
odstránenie vrások a liniek na čele, medzi obočím a okolo očí. Jeho aplikácia sa
môže využiť aj v iných oblastiach tváre.
Dôležité je pred ošetrením absolvovať
konzultáciu s lekárom, ktorý určí najvhodnejšiu metódu ošetrenie práve pre
Vás.

Je ošetrenie botulotoxínom
bezpečné?
Ano, ošetrenie je bezpečné. Pacientky,
ktoré sú tehotné, dojčia alebo majú
neurologické choroby by liečbu nemali
podstúpiť.
Vedľajšie účinky liečby botulotoxínom
môžu byť modriny, opuchy , začervenanie alebo citlivosť v miestach vpichov,
ktoré však spontánne vymiznú v priebehu niekoľkých dní.

ESTETICKÉ
KOREKCIE
TVÁRE
Objednajte sa ešte dnes!
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