СТУДИО ЗА ЕСТЕТИЧНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „МЕГАДЕНТ“
ПОДРЕДЕНИ ЗЪБИ - КОЕ РЕШЕНИЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВАС
КОЗМЕТИЧЕН

БОНДИНГ

КОНТУРИНГ

ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ

КОРОНИ

ОРТОДОНТИЯ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Около 1 час или по-малко. По 1 - 2 часа на зъб.

2 визити при зъболекар,

2 визити при зъболекар,

6 - 24 месеца, в зависимост от обхвата и

1 - 4 часа на визита

1 - 4 часа на визита (до 4 зъба)

избрания метод.

(повече време при по-интензивна (повече време за повече зъби
намеса).

или по-интензивна намеса).

ПОДДРЪЖКА
Ежедневно почистване с

Професионално почистване

Професионално почистване 3 - 4

Избягване да се отхапва надолу

Ежедневно почистване с четка и конец за

четка и конец за зъби.

3 - 4 пъти на година.

пъти на година. Внимателно хра-

на твърди храни и сладолед.

зъби. Професионално почистване 3-4 пъти

Внимателно хранене, заради нене при отхапване и дъвчене на

Флуорно лечение веднъж годиш-

на година. Всеки месец посещение при

чупливостта на бондинга.

твърди храни. Флуорно лечение

но. Ежедневно почистване с чет-

ортодонт за активация на брекетите.

Почистване с конец навън и

веднъж годишно. Ежедневно по-

ка и конец за зъби. Използване

Използване на фиксатор по време на сън.

навътре, вместо нагоре и

чистване с четка и конец за зъби.

на флуорна паста за зъби и вода

надолу. Визита при зъболе-

Използване на флуорна паста за

за уста.

кар при нараняване на по-

зъби и вода за уста.

критието.
РЕЗУЛТАТИ
Моментално преоформя-

Подредба на зъбите в рам-

Полирани, естествено изглежда-

Най-добрия естетичен резултат

Притиснатите и припокриващи се зъби мо-

не структурата на зъбите,

ките на 1 визита.

щи зъби, като може да бъде до-

по отношение на преоформянето гат да бъдат изправени.

правейки ги да изглеждат

бавен ефект и на подредени и

на зъбите.

подходящи като размер и

равни зъби, по-голяма устойчи-

подредба.

вост на петна от бондинга.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ
Неопределено.

5 - 8 години.

5 - 12 години.

5 - 15 години

Постоянен и дълготраен ефект, в случай

(зависи от счупвания, проблеми с че се използва фиксатор нощно време.
тъкани и разрушаване).
СТОЙНОСТ
(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

По - евтин от останалите Консервативно (малка или

По-малка податливост на износ-

Избелване на зъбите до желана

Метод, който изправя разместените зъби.

методи.

почти никаква редукция на

ване и чупливост отколкото при

степен. Отнема по-малко време

Постоянен ефект, при условие, че редовно

резултати. Моментален

зъбите). Понякога обратим

бондинга. Отлично свързване с

от ортодонтията. По-малка по-

се ползва фиксатор. Малко или никакво

ефект. Минимално време

ефект. По-евтин метод от

емайла. Минимално оцветяване.

датливост на петна от бондинга.

отнемане от зъбите. Обикновено по-евтин

за лечение. Безболезнен

фасетите и короните. Без

По-дълготраен ефект в сравне-

метод от фасетите, короните или бондинга

метод, без нужда от упой-

нужда от упойка. Зъбите из-

ние с бондинга или фасетите.

в зависимост от броя на засегнатите зъби.

ка.

глеждат и се усещат правил-

Най-добрата възможност за подо Подобрява здравето на тъканите, поради

но подредени.

бряване форма-та на зъбите.

подобрения достъп на почистване.

По-скъп метод от бондинга.

Възможно счупване. Изисква

Отнема време. Зъбите могат да се върнат

подредбата и цвета на зъ- редбата на зъбите и възпа-

Трудно за възстановяване, ако

слагане на упойка. Не е постоян-

към предишните си позиции, ако не се из-

бите. Подобренията може лението на венците от при-

фасетите се пропукат или счупят. но решение. По-скъп метод от

ползва фиксатор. Може да отнеме няколко

да са ограничени, поради

тискането на зъбите. Подат-

Границите могат да се размият и бондинга или козметичния кон-

седмици да се свикне с брекетите. Може

функционални съображе-

ливост на петна повече, от- това да наложи възстановяване.

туринг. Необратим ефект. Може

временно да изглежда неестествено. Бре-

ния. Може да причини

колкото при фасети и корони

да предизвика възпаление на

кетите могат да разранят нежните тъкани.

дискомфорт при деца с

Възможно често възстановя-

пулпата и чувствителност на

Обстойното почистване е по-трудно по

зъбите за кратко.

време на лечението.

ПРЕДИМСТВА
Дълготрайни

НЕДОСТАТЪЦИ
Няма отношение към

Няма отношение към под-

дълбоки пулпни канали. ване.

