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A Fehérgyöngy Fogászati Magán-
rendelő címe és elérhetőségei:

1141 Budapest, 
Németpróna utca 41/A

Telefonszám: 06-20-243-4175
www.fehergyongy.hu

E-mail cím: info@fehergyongy.hu

Kérdése van?
Dr. Győrfi Adrienne válaszol!

Írja meg nekünk kérdését, 
hozzászólását a 

fehergyongy@szepeletmagazin.com
e-mail címre!
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Egy korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy egy fogorvosi látogatás nem feltét-
lenül kell, hogy egyet jelentsen a fogorvostól, az eljárástól és a fájdalomtól való 
félelemmel, már csak azért sem, mert a tudomány és a technika forradalmának 

évszázadában akár már az egész beavatkozás is fájdalommentes lehet! Sokak tu-
datában még most is aktívan él az a lidérces „élmény”, amikor egy fájó fog miatt, 
fogorvoshoz kényszerülnek menni, ahol, legyen szó tömésről vagy foghúzásról, már 
az érzéstelenítő injekció beadása is fájdalommal vagy egyéb kellemetlenséggel 

jár. A fogorvostudomány fejlődésének köszönhetően, azonban sorra jelennek meg 
az olyan szakmai lehetőségek a rendelőkben, melyek a színvonalas ellátás mellett 

a páciensek fájdalommentességgel kapcsolatos igényeire is fókuszálnak

Fájdalommentes fogorvoslás, 
csiszolás nélküli fogpótlás

Ezen rendelők egyike, a mind az el-
látás színvonalában, mind a munka-
társak szakmai hozzáértésében, mind 
pedig a betegek iránti elkötelezettség 
és empátia tekintetében kiemelkedő 
Fehérgyöngy Fogászati Magánrendelő. 

E rendelő, nem csak az imént emlí-
tett paraméterei miatt tűnik ki a többi 
intézmény közül, hanem azért is, mert 
itt kivétel nélkül, minden eljárást fáj-
dalommentesen végeznek, legyen 
szó érzéstelenítésről, fogfehérítésről, 
fogtömésről, avagy bármilyen, alta-
tásban végzett fogászati kezelésről. 
Elsőre eme kijelentés talán hihetet-
lennek tűnhet, mégis igaz, ugyanis a 
Fehérgyöngy Magánrendelő és annak 
vezető fogorvosának, Dr. Győrfi Ad-
riennenek szótárában a „lehetetlen” 
szó ismeretlen.

 Cikksorozatunk soron következő fe-
jezetében egy olyan eljárásba fogjuk 
beavatni az olvasókat, ami amellett, 
hogy fájdalommentes, esztétikai szem-
pontból is fontos szerepet játszhat. 

 Sajnos sok esetben a páciensek ak-
kor keresik fel a fogorvost, amikor a 
fogakat már nem lehet megmenteni. 
A kihúzott fogakat nem csak esztéti-
kai, hanem a rágófunkció helyreállí-
tása miatt is pótolni kell. A foghiány 
pótlására a legtöbb rendelőben a 
fogak lecsiszolása vagy implantátum 
behelyezése jöhet szóba. 

A Fehérgyöngy Rendelőben azon-
ban, már létezik egy olyan eljárás, 
amelynek köszönhetően a fogcsiszo-
lás lidérce, vagy az implantátummal 
kapcsolatos lehetséges szövődmé-
nyek a feledés homályába merülnek. 
Erről az úgy nevezett csiszolás nélküli 
fogpótlásos módszerről Dr. Győrfi Ad-
rienne egyetemi docenst kérdeztem.

Hogyan kell elképzelni ezt a be-
avatkozást? Milyen típusai vannak?

- A csiszolás nélküli fogpótlásnak két 
féle módját szoktam alkalmazni. Az 
egyik a betétekkel (inlay-ekkel) való 
pótlás, a másik pedig a szalagos meg-
oldás. Az első esetben a hiányzó fogat 
határoló szomszédos fogakban spe-
ciális üregeket alakítok ki, amikben a 
fogtechnikus által elkészített betétek 
rögzítik majd a pótfogat. 

A hiányt határoló fogakba bera-
gasztott végleges híd, technikailag és 
esztétikailag is kifogástalan látványt 
eredményez. Különlegessége ennek 
a módszernek, hogy a rögzítendő 
híd nem csak fémből, de fém nélkül 
is készíthető. A szalagos fogpótlás 
esetében a forgatókönyv hasonló a 

betétes rögzítéshez, csak itt a hiányt 
pótló műfogat egy szalaggal rögzítem 
a szomszédos fogakba, és a pótfogat 
rögtön a rendelőben, egy ülésben 
megformázom. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a páciens már az első lá-
togatását követően az elkészített fog-
pótlással távozhat a rendelőből.

A csiszolás okozta fájdalom elkerü-
lése mellett milyen más előnyei van-
nak még ennek a két módszernek?

- A csiszolás nélküli fogpótlás legna-
gyobb előnye, hogy a legkíméletesebb 
eljárás a maradék fogakat illetően. 
Miért? Mert a hiányt határoló fogak-
ba csak akkora üreget preparálunk, 
mintha egy tömés készülne a fogba. 
Ezeket a fogakat sem lecsiszolni, sem 
gyökér kezelni nem kell. Ezzel szem-
ben a csiszolással történő fogpótlás-
nál a legtöbb esetben, a szomszédos 
fogakat gyökér kezelni kell, valamint a 
fogszövet jelentős részét is el kell tá-
volítani. 

Ugyancsak előnye még e módszer-
nek, hogy amellett, hogy a legopti-
málisabb esztétikai hatást nyújtja, 
mellőzhetjük a különböző fémek hasz-
nálatát, elkerülve az esetleges allergia 
(fémérzékenység) kialakulását.

Annak is nagyon örülnek a pácien-
sek, hogy ha az esztétikailag zavaró 
hiányt azonnal eltűntetem a rende-
lőmben, illetve tovább gyarapítja az 
előnyök sorát, hogy ez az eljárás hos-
szú távú megoldást biztosít a fogpót-
lásra, csiszolás nélkül.

Van-e valamilyen feltétele annak, 
hogy valakinél alkalmazható legyen 
a csiszolás nélküli fogpótlás?

- A csiszolás nélküli fogpótlás sem 
minden esetben alkalmazható. Alkal-
mazhatósága függ a maradék fogak 
számától és elhelyezkedésétől, va-
lamint a páciens harapási formájá-
tól. Az a véleményem, hogy minden 
páciens esetében a számára legop-
timálisabb fogászati megoldást kell 
megkeresnem. Bármelyik fogpótlás 
élettartamát meghatározhatják az 
egyéni adottságok.

Kinek ajánlja a csiszolás nélküli fog-
pótlás módszerét?

- Bárkinek, aki számára fontos a 
gyors és fájdalommentes fogászati 
beavatkozás, és aki figyel az egészsé-
gére, valamint ad az esztétikai megje-
lenésére.

Horváth Kitti Gabriella


