СТУДИО ЗА ЕСТЕТИЧНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „МЕГАДЕНТ“
ТРАВМИ НА ЗЪБИТЕ (ПРОПУКВАНЕ / СЧУПВАНЕ) - КОЕ РЕШЕНИЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВАС
КОЗМЕТИЧЕН КОНТУРИНГ
15 – 60 минути за работа

БОНДИНГ
1 час за работа на зъб

ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ

КОРОНИ

2 визити при зъболекар,

2 визити при зъболекар,

1 час и повече за работа на зъб

1 - 4 часа за работа до 4 зъба
(повече време за повече зъби
или по-интензивна намеса)

ПОДДРЪЖКА
Ежедневно почистване с

Професионално почистване

Професионално почистване

Избягване да се отхапва надолу

четка и конец за зъби.

3 – 4 пъти на година.

2 – 4 пъти на година. Избягване на

на твърди храни и сладолед.

Избягване да се отхапва надолу

свръхзвуково и абразивно почистване. Флуорно лечение веднъж годишно.

на твърди храни и сладолед.

Внимание при отхапване и дъвчене на

Ежедневно почистване с четка и

Внимателно почистване с конец.

твърди храни. Използвайте задните

конец за зъби. Почиствайте

Визита при зъболекар при

зъби, за да избегнете момент на

внимателно с четка за зъби, за да

нараняване на покритието.

усукване. Флуорно лечение

избегнете отдръпване на венеца и

Веднъж годишно – флуорна

веднъж годишно.

да се покажат границите на

процедура.

короната.

РЕЗУЛТАТИ
Зъбите може да изглеждат прави

Повечето пукнатини или счупвания

Полирани, естествено изглеждащи

Най-добрия естетичен резултат

веднага след процедурата.

могат да бъдат лесно коригирани.

зъби, като може да бъде добавен

по отношение на преоформянето

ефект и на подредени и равни зъби,

на зъбите.

по-голяма устойчивост на петна от
бондинга.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ
Неопределено.

5 - 8 години, с професионално

5 - 12 години

5 - 15 години

поддържане веднъж на няколко

(зависи от счупвания, проблеми

години

с тъкани и разрушаване).

СТОЙНОСТ
(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

Без нужда от упойка.

Без нужда от упойка.

По-малка податливост на износване

Могат да бъдат коригирани

Дълготрайни резултати.

Незабавен резултат.

и чупливост отколкото при бондинга.

счупвания. Зъбите могат да бъдат

Няма нужда от поддръжка.

Малка редукция на зъбите.

Отлично свързване с емайла.

избелени до желана степен.

Най-консервативния подход.

Зъбите могат да бъдат изсветлени.

Минимално оцветяване.

Възможни са някои корекции по

Най-бързата опция.

По-евтин метод от фасетите и

ПРЕДИМСТВА

подредбата на зъбите.

короните.
НЕДОСТАТЪЦИ
Прекалено голямата редукция

Може да се появят пукнатини или

По-скъп метод от бондинга. Трудно

Възможно счупване. Изисква

може да навреди на линията на

петна по покритието. Има ограничен

за възстановяване, ако фасетите

слагане на упойка. Зъбите могат

усмивката. Захапката ограничава

срок на трайност. Може да се окаже

се пропукат или счупят. Възможна

да бъдат удължени (отнема се

колко може да се отнеме от

неефективен метод по отношение на

е поява на петна между зъбите, в

съществена част от емайла на

зъбите. В редки случаи

някои травми.

зависимост от това как са поставени

зъба). Не е постоянно решение.

чувствителността може да бъде

фасетите. Необратимо, ако твърде

По-скъп метод от бондинга или

проблем за процедурата.

много от емайла е отнет от зъба.

козметичния контуринг.

Обикновено не изисква упойка.

