
Ki ne gondolná át százszor is, hogy elmenjen-e 
fogorvoshoz, s valljuk be, sokan csak az utol-
só pillanatban szánjuk rá magunkat. Pedig az 
egészséges, ép, s nem utolsó sorban szép fogak 
ma már éppúgy hozzátartoznak a testi egész-
séghez, mint a normális vérnyomás, s éppolyan 
fontos – ha nem fontosabb - a jó megjelenés-
hez, mint egy drága öltöny, vagy kosztüm. Ezt 
felismerve egyre többen figyelnek arra, hogy 
fogazatuk ép, és esztétikus legyen. 

A szekszárdi „dr.Halász” Fogpótlás és 
ImplantátumCentrumban szép környezetben, 
ízlésesen berendezett, modern rendelőkben a 
legfejlettebb technológiai eljárásokkal, modern 
gépekkel és szövetbarát anyagokkal varázsolják 
újjá a páciensek fogazatát. De mindennél fonto-
sabb a kollektíva elhivatottsága, a kellemes, higi-
énikus környezet, a barátságos légkör. A klinikán 
12 munkatárs figyel arra, hogy a legjobb kezelést 
kapják a betegek. A szekszárdi „dr.Halász” Fog-
pótlás és ImplantátumCentrum tulajdonosa, dr. 
Halász Zsolt.

– Több fogorvos is végez műgyökér-beültetést. 
Mitől centrum az ImplantátumCentrum? 

– Implantációra és fogpótlásra specializá-
lódott, egyik vezető hazai magánklinikaként 
felszereltségünk, szaktudásunk ezen a téren 
átfogóbb és mélyebb, hogy a legbonyolultabb 
eseteket is korrektül megoldhassuk. Szerényte-
lenség nélkül ki merem jelenteni, hogy Közép-
Európa egyik legszínvonalasabban felszerelt 
klinikája a miénk. Magyarország második, úgy-
nevezett CEREC3 berendezését például nálunk 
üzemelte be a gyártó 2005-ben: ez egy rendkí-
vül erős fém-mentes kerámia koronákat előállító 
CAD-CAM készülék. De hazánk első - kizárólag 
fém-mentes - full-kerámia laborját alakítottuk 
ki klinikánkon. Rendelkezünk Elexxion lézerrel, 
amely két különálló egységből álló, fogfúrásra is 
alkalmas lézerkészülék, melyeket egy központi 
számítógép vezérel. Emellett digitális panoráma 
röntgennel, amely a szokásos dózis tizedével 
működik, mégis sokkal szerteágazóbb vizsgála-
tokat lehet végezni vele.  Így sokkal tartósabb, 
szebb lesz a végeredmény, kisebb a komplikáci-
ók esélye. A rendelkezésünkre álló technika nem 
csak saját pácienseinket, hanem az implantációt 
nálunk elvégeztető fogorvos-kollégák pacien-
túráját is szolgálja. A páciens nálunk jóval több 
lehetőségből választhatja ki az igényeinek és 
lehetőségeinek megfelelő megoldást: teljesen 
fogatlan állcsont rögzített fogpótlással történő  
ellátása esetén a néhány százezer forintostól a 
többmilliós megoldások közt mintegy 15 féle 
variációt ajánlunk fel. Van eset, aminek egy év 
az átfutása, de ugyanazt az esetet 1 nap alatt is 
teljesen készre lehet vinni - implantációval, fog-
pótlás átadással együtt. Gyakran autós hasonla-
tokkal szoktam érvelni a páciensekkel történő 
beszélgetésekben. Elmondom, hogy melyik 
megoldás mit „tud” – ezt jobban érti mindenki. 

– És milyen autógyárhoz hasonlítaná klinikáját? 
– Én egy patinás kis sportautó-manufaktúrá-

hoz hasonlítanám magunkat. Mondjuk legyen 
Maserati?! Van nála nagyobb, drágább, ismer-

A jó közérzetért és a gyönyörű mosolyért 

tebb, de mindenki tudja, sportautó-gyártásban 
a legjobbak közül való.

– Mert a Maserati márkanév, számtalan refe-
renciával... Milyen referenciái vannak az Ön klini-
kájának? 

– A Miss Universe & Miss World Hungary kli-
nikánkat kérte fel a szépségkirálynők világver-
senyek előtti fogászati felkészítésére. Az eddigi  
győztesek: Proksa Szandra és Semmi-Kis Tünde 
valamint Bende Adrienn mosolyát varázsoltuk 
még szebbé, de az országos médiában is fel-fel-
tűnik klinikánk. Ez az implantáció és fém-mentes 
fogpótlások terén végzett magasszintű mun-
kánknak köszönhető. Sokan kérdezték miért 
nem Budapesten építettem fel egy ilyen klinikát. 
Ennek több oka van. Egyrészt, mert nem szeret-
nék ott élni, másrészt pedig, mert a világ számos 
pontjáról felkeresnek bennünket itt is. Így példá-
ul Új Zélandról, Kanadából, Hong-Kongból, vagy 
éppen Gánából is voltak már nálunk - pácienseink 
kétharmada az ország legtávolabbi pontjairól, va-
lamint külföldről  keres fel bennünket. A legmo-
dernebb technológiák ugyanis segítenek abban, 
hogy mind kevesebbszer kelljen távoli páciense-
inknek Szekszárdra utazniuk. Vannak esetek, ami-
kor csupán kétszeri találkozást igényelnek csak 
- a megbeszéléssel együtt - az implantáció és fog-
pótlás készítés munkafázisai, mert az implantálás 
napján a fogpótlás is beragasztásra kerülhet. A 
garancia ebben az esetben is 10 év.

– Mit jelent az, hogy Implantológiai Mentor 
Centrum lett a klinika? 

– A Nobel Biocare AG , a világ elsőszá-
mú, s egyetlen negyven éves múltú fogászati 
implantológiai vállalata hazánkban is kiépíti a 
már néhány nyugat-európai országban sikere-
sen működő mentor-hálózatot. Ez nagy szakmai 
elismerés, egyben kihívás és felelősség is ennek 
megfelelni, hogy az egyetlen  dél-magyarországi 
mentor-központként 5 megye tartozik hozzánk. 
A mi feladatunk az implantológiával kapcso-
latos tanfolyamok, továbbképzések megszer-
vezése fogorvosok számára havonta, a kezdő 

implantológusok egyénre szabott gyakorlati 
képzése, a már implantáló fogorvosok bonyo-
lult eseteinél való közreműködés, az implantá-
ciót nem végző fogorvosok páciensei részére 
történő implantológiai ellátás, az implantológia 
naprakész ismerete, s ennek továbbadása, ok-
tató-, és bemutató műtétek tartása, valamint 
állandó implantológiai, s az ehhez kapcsolódó 
fogpótlási szaktanácsadás az ezzel foglalkozó 
fogorvosok részére.

– Beszéljünk egy kicsit a műgyökér beültetés 
jövőjéről! 

– A panoráma röntgenek legújabb, digitális 
generációja a hagyományos gépet sokszorosan 
meghaladó információt nyújt: háromdimenziós 
(3D) vizsgálattal a csontmennyiség mélységi 
feltérképezésével eddig nem látható csontte-
rületeket fedezhetünk fel. Ezáltal elkerülhető 
a költséges csontpótlás, gyorsabban terhel-
hető az implantátum, kisebb a komplikáció 
esélye - mindezt tizedakkora sugárterheléssel 
lehet végezni. A páciensek legújabb „kedven-
ce” a NobelGuide, amikor computer tomográf 
(CT)  adatok alapján számítógépen az állcsont-
ok tizedmilliméteres felbontású 3D-s képén 
megtervezzük az implantációt. A legapróbb, 
eddig felderíthetetlen csont részek is haszno-
síthatóvá válnak. Az interneten  Svédországba 
küldött terv alapján  legyártják a fúrósablont. 
E kis készüléket a szájba helyezzük, és teljes 
mértékben ráhagyatkozhatunk: a sablon olyan 
pontosan vezeti az implantációs fúrót, hogy az 
implantátumok eddig elképzelhetelen precizi-
tással kerülnek a helyükre.  Előnyei a szokásos 
módszerekkel szemben, hogy könnyebb, szebb 
és jobb fogpótlást lehet készíteni. A beültetés 
ötször rövidebb ideig tart; az ínyt fel sem kell 
vágni, így varrni sem. Vérzés-, fájdalom-, duzza-
nat- és utópanasz mentes a gyógyulás. Az eddig 
elkerülhetetlen csontpótlások fele-kétharmada 
szükségtelenné válik. A fogpótlás akár előre el-
készülhet, s implantációkor azonnal behelyez-
hető, mert nincs szükség gyógyulási időre sem.
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