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A GGDent Innovatív Implantológia és Fogászat azon páciense-
ket is fogadja, akiket máshonnan már elutasíto� ak. Dr. Görög 
Gábor vezető szájsebész sokéves szakmai tapasztala� al nyújt 
segítséget betegeinek.

Elérhetőség
GGDent Innovatív 
Implantológia és Fogászat
6726 Szeged, 
Szent-Györgyi Albert u. 45.
Telefonszám: 06-30/447-43-43
Web: ggdent.hu

Fogimplantáció a 
reménytelennek 
hitt esetekben is

 • A leggyakrabban milyen okból
utasítja el több fogászati rendelő
is a fogbeültetést?
• Legtöbbször a csekély csontállomány 
mia� . Az orvos az ilyen pácienseknek 
a csontpótlási lehetőségek hiányára
vagy a számára idegen implantációs
rendszerre hivatkozva mond nemet.
• Milyen lehetőségek állnak rendel-
kezésre azok számára, akik kedvezőt-
len csontállománnyal rendelkeznek?
• A lehetőségeket egy ingyenes kon-
zultáció keretében tárjuk fel. Egyik a
szintetikus csontpótlás, amely melle�  
léteznek egyedi megoldások is, mint
például a vékony vagy a tűimplantátu-
mok, amelyek szélessége eltér a normál 

implantátumokétól. Emelle�  szóba jö-
hetnek az alacsony implantátumok, ame-
lyeknek a hossza tér el az általánostól, de 
megoldást jelenthet az implantátumok 
megdöntése is. Sok esetben a csontpótlás 
és az egyedi implantációs megoldások 
kombinációit alkalmazzuk.
 • Nagyon sokan félnek magától a

beavatkozástól. Számukra mi lehet 
a megoldás?
• Azok számára, akik pánikszerűen fél-
nek, felajánljuk, hogy éber szedálásban
végezzük el a műtétet, természetesen
aneszteziológus szakorvos bevonásával. 
Az éber szedálással olyan állapot idéz-
hető elő, amelyben csökken a páciens 
fogászati kezeléstől való félelme, szo-

rongása, ugyanakkor fájdalomküszöbe 
megemelkedhet, miközben a páciens 
éber és együ� működő marad.
• Mit takar a GGDent Innovatív Imp-
lantológia és Fogászat elnevezés?
• A hagyományos implantáció melle�  
egyedi és élenjáró fogbeültetési techno-
lógiákra specializálódtunk. Ilyen például 
az ún. all-on-six implantáció: komfortos 
fogpótlás a teljes foghiánnyal élőknek. 
Az implantátum beültetése után né-
hány nappal az ideiglenes fogpótlás � x, 
csavaros rögzítéssel kerül a helyére. A
teljes fogsor mindössze négy, öt vagy hat 
implantátumon helyezkedik el, és sok
esetben még kedvezőtlen csontkínálat
esetén is megvalósítható. A gyógyulási 
idő után az ideiglenes fogsor műtéti eljá-
rás nélkül lecsavarozható, az új, végleges 
pótlás pedig egyszerűen felcsavarozható.

És bár fő pro� lunk az implantológia 
és a szájsebészet, a fogorvosi szakma 

teljes szolgáltatási körét kínáljuk, ami a 
GGDent fogorvosi team tagjainak magas 
színvonalú szakmai munkájával párosul.
 • A fogimplantáció specialistájaként 

sok, más rendelőből már elutasíto�  
páciensen tud segíteni. Honnan a
tapasztalata?
• Évekig Budapesten praktizáltam, főként 
a külföldi fogászati turizmusban. I�  min-
den „gyorsíto� an” működö� , hisz a beteg 
érkezése után néhány nappal már indult 
is vissza külföldre. Ez a gyakorlat egyedi, 
azonnali megoldásokat követelt, ami
nagyon sok szakmai tapasztalatot ado� .


