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Vakító fények közepette, szánk felé közeledő műszerek, egyre gyorsabb ütemben, jobbra
és balra tekintő pillantások, és a pániktól már izzadságcseppek gyöngyöznek a homlokunkon. Sokan érzik ezt közülünk, amikor a fogorvosi székbe kell ülnünk. De a félelem ideje
lejárt, mert itt dübörög már a küszöbön az altatásos fogorvoslás! Az eljárás, ami – ahogyan
Dr. Győrﬁ Adrienne, a Fehérgyöngy Fogászati Magánrendelő, és a fogorvosi szakma egyik
szaktekintélye is nevezi – egy újfajta csoda. Egy professzionális technika/eljárás, amely során még csak azt sem vesszük észre, amikor elalszunk a fogorvosi székben, pedig ez még
csak a kezdet. Erről, a ma Magyarországon újdonságnak számító eljárásról kérdezem a
doktornőt, aki, mondhatni úttörőnek számít a témában.
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országhatárainkon is túlnyúlik, és a
világ számos pontjáról érkeznek hozzám betegek.

Mennyire biztonságos?
• Az altatás során, altatóorvosunk
végig ﬁgyelemmel kíséri a páciens
éleunkcióit, továbbá semmilyen, a
szervezetet károsító gyógyszert nem

Annak, aki végül a fúró hangja és
fájdalom helye inkább az álmodozások óráját választja, mennyire mélyen kell a zsebébe nyúlnia az eljárásban való részvételhez?

juatunk be a szervezetbe. Mindemelle, ez a fajta altatás bármikor
felfüggeszthető.

• Egy óra altatás ára mindössze húszezer forintba kerül, amely összegért
cserébe a páciens nem csak egy felejthetetlen élményben részesül, hiszen a
fogásza beavatkozásokból nem érez
semmit, de az ébredést követően sem
fájdalmai, sem kellemetlen élményei
nem lesznek, és örökre elfelejthe a
fogorvostól való félelmét.

Mi az előnye az altatásos kezelésnek?
• A Fehérgyöngy Magánrendelő altatásos eljárása során, egy kezelés
alkalmával, egyszerre több beavatkozás is elvégezhető, legyen szó vésésről, tömésről, gyökérkezelésről stb.,
akár több fog esetében is. És hogy a
beavatkozás során, egyetlen perc se
vesszen kárba, amíg arra várok, hogy
az altato páciens elzsibbadjon, le tudom szedni a fogkövét is.
Mennyi a maximum, altatásban eltölthető idő?
• Egy alkalommal, maximum 3,5 órán
át tudjuk altatni a pácienst, ez azonban hosszú idő, ami ala akár több
beavatkozást is el tudok végezni egyszerre.
Szükség esetén milyen időközönként
alkalmazható újból az eljárás?

A laikusok úgy gondolják, hogy a beavatkozást alapos orvosi kivizsgálás
kell, hogy megelőzze, az Önök rendelőjében azonban az altatáshoz nincs
szükség teljes körű kivizsgálásra. Ez a
magabiztosság a több, mint 30 évre
visszatekintő, magas szintű szakmai
gyakorlatból fakad?
• A Fehérgyöngy Magánrendelőnek
nem csak a szakmai múltja, de nagyfokú, orvosi körültekintése, és páciensorientált szemlélete is garancia az
eljárás sikerére. Nálunk valóban nincs
szükség előzetes orvosi kivizsgálásra, mivel a beavatkozás megkezdése
elő, altatóorvosunk alaposan kikérdezi a beteget, felméri egészségügyi
állapotát, valamint műszereink segítségével a beavatkozás során is végig
ﬁgyelemmel kísérjük az altato pácienst.
Mekkora az érdeklődés az eljárás
iránt?
• Az érdeklődés hatalmas, ami annak
köszönhető, hogy a pácienseimet lenyűgözte az altatásos fogorvoslás, így
nem is csoda, hogy a kezelés híre már
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avagy a professzionalizmus fogászati csúcsa

• Ha szakmai szempontból indokolt,
akkor akár egy hét után is újból ismételhető.

Akkor mondhatjuk úgy is, hogy
az altatásos fogásza eljárás
a prakkusság melle lényegében kényelmi szempontot is
szolgál?
• Igen, már csak azért is, mert
teljesen fájdalommentes, nem
jár kellemetlen utóhatással és
rossz emlékekkel sem.
Miben különbözik a Fehérgyöngy Fogásza Magánrendelőben végze altatásos eljárás
más fogászatokétól?
• Míg más rendelőkben két
olyan eljárást szoktak alkalmazni – éber szedáció és orrszonda
használata –, melyeknek, sajnos
mindegyike valamilyen kellemetlenséggel jár, addig nálunk
az altatóorvos az altatóanyagokat
intravénásan juatja a szervezetbe
– ez érzésre egy egyszerű vérvételhez
hasonlít –, illetve az érzéstelenítő injekciót is altatásban adjuk be a beteg
szájába, így nem jut el a fájdalominger az agyba, ami egy fogorvosi kezelésnél rendkívül fontos szempont.

Altatásos fogorvoslás,
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Kiknek ajánlja ezt a módszert?
• Bárkinek, aki nem akar semmit sem
érezni és tudni a fogásza kezelésről,
aki annak az emlékét sem szeretné
hazavinni magával, hogy egyáltalán
fogorvosnál járt. Ajánlom mindazoknak is, akik reegnek a fogorvostól, a
kezeléstől vagy szégyellik fogaik jelenlegi állapotát, esetleg öklendezéssel,
hányingerrel küszködnek, avagy
nem tudják kitátani a szájukat.

Horváth Ki Gabriella

Kérdése van?
Dr. Győrﬁ Adrienne válaszol!

Írja meg nekünk kérdését,
hozzászólását a
fehergyongy@szepeletmagazin.com
e-mail címre!
Szép Élet magazin
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