ΤΟ «EXTREME MAKE OVER» ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ
To «extreme make over» κηα Ακεξηθαληθή εθπνκπή, εηζέβαιε ηειεπηαία ζηελ
ηειενπηηθή δσή καο θαη βιέπνπκε πνιιά λεαξά θπξίσο άηνκα ,λα απνδεηνύλ
θαιπηέξεπζε όρη κόλν ηνπ ζώκαηνο ηνπο αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο ςπρνζύλζεζεο ηνπο
απν απηή ηελ κεηακόξθσζε. Μηα πιεηάδα εηδηθώλ: πιαζηηθώλ ρεηξνπξγώλ,
νδνληηάηξσλ, νθζαικίαηξσλ, δεξκαηνιόγσλ εθαξκόδεη ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο γηα
λα αιιάμεη ην ζώκα αιιά θαη ηελ ςπρνινγία ησλ ππνςεθίσλ.
Σε όηη αθνξά ηηο νδνληηαηξηθέο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο, κπνξεί λα ιερζεί όηη
επηηπγράλεηαη ε πιένλ «extreme» αιιαγή από όιεο ηηο εηδηθόηεηεο. Καη απηό δηόηη
είλαη εθηθηό αθόκε θαη λα θηηάμνπκε ην ηέιεην ρακόγειν, αξρίδνληαο κε άδεην
ρακόγειν(ρσξίο δόληηα).
Εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ άκεζα θαη λα αιιάμνπλ δξακαηηθά ην ρακόγειν
είλαη βαζηθά νη όςεηο θαη νη ζηεθάλεο από πνξζειάλε , ε ιεύθαλζε όισλ ησλ άιισλ
δνληηώλ ή θαη ε άκεζε ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ζε ειιείςεηο δνληηώλ.Επίζεο ε
αληηθαηάζηαζε παιαηώλ εκθξάμεσλ καύξνπ ζθξαγίζκαηνο(ακάιγακα) κε ην λέν
πιηθό ρξώκαηνο δνληηνύ, ηελ ξεηίλε.
Όςεηο πνξζειάλεο νλνκάδνληαη ιεπηά θύιια πνξζειάλεο(0,2-1 mm), πνπ ν
νδνληίαηξνο εθαξκόδεη θαη ζπγθνιιά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ δνληηώλ, ώζηε
λα βειηησζεί ε εκθάληζή ηνπο .
Η ζεξαπεπηηθή απηή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηνξζώζεη έλα επξύ θάζκα
αηζζεηηθώλ νδνληηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ, όπσο ηελ ιεύθαλζε κεκνλσκέλσλ
απνρξσκαηηζκέλσλ δνληηώλ, ην θιείζηκν δηαζηεκάησλ κεηαμύ δνληηώλ, ηελ
δηόξζσζε ελόο "ζηξαβνύ" ρακόγεινπ, ηελ απνθαηάζηαζε ειιείπνλησλ γσληώλ ή
ηκεκάησλ ηνπ δνληηνύ θαη ηελ δεκηνπξγία ελόο λεαληθνύ θαη ειθπζηηθνύ ρακόγεινπ.
Οη όςεηο πνξζειάλεο κπνξνύλ λα αληέμνπλ νπιάρηζηνλ 10 ρξόληα, όηαλ
αθνινπζεζνύλ ζσζηά νη νδεγίεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο.
Δελ είλαη επώδπλε δηαδηθαζία, ε ρνξήγεζε ηνπηθήο αλαηζζεζίαο πεξηνξίδεηαη ζε
πνιύ επαίζζεηνπο αζζελείο, θαη ζπλήζσο δελ είλαη απαξαίηεηε. Τν θύξην
πιενλέθηεκα ησλ όςεσλ, είλαη όηη ε πξνεηνηκαζία ηνπ δνληηνύ πνπ ζα δερηεί κία όςε
πνξζειάλεο απαηηεί ιηγόηεξν ηξόρηζκα, ή θαη θαζόινπ ζε ζρέζε κε απηό πνπ ζα
απαηηνύζε κία ζήθε πνξζειάλεο. Ελα αθόκα πιενλέθηεκα ησλ όςεσλ πνξζειάλεο
είλαη όηη κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε δύν νδνληηαηξηθέο επηζθέςεηο, κεηά από δύν
έσο επηά κέξεο.
Η ιεύθαλζε ησλ δνληηώλ είλαη κία άιιε αηζζεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
επηηπγράλεηαη ν απνρξσκαηηζκόο ηεο αδακαληίλεο (ζκάιην) θαη ηεο νδνληίλεο.
Οη αηηίεο πνπ έρνπκε ζθνύξα δόληηα είλαη πνιιέο.. Οη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ε
ειηθία, ε θαηαλάισζε νπζηώλ πνπ αθήλνπλ ζηίγκαηα (θαθέο, ηζάη, θόια, θαπλόο),
ηξαύκα, εθθύιηζε ηνπ λεύξνπ ηνπ δνληηνύ, θαη παιαηέο νδνληηθέο εξγαζίεο. Τέινο, ε
θαηαλάισζε ηεηξαθπθιηλώλ ή ππεξβνιηθήο δόζεο θζνξίνπ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ
δνληηώλ, κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη απνρξσκαηηζκό ησλ δνληηώλ.
Η ιεύθαλζε ησλ δνληηώλ ελδείθλπηαη ζρεδόλ ζε όινπο. Ωζηόζν, ελδέρεηαη λα
ππάξμνπλ θάπνηεο πεξηπηώζεηο, όπνπ ε ζεξαπεία λα κελ είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθή.
Γεληθά, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζσζηόο θαη επαγγεικαηηθόο θαζαξηζκόο ησλ
δνληηώλ πξηλ από ηελ ιεύθαλζε. Επίζεο, όιεο νη ππάξρνπζεο ειιαησκαηηθέο εξγαζίεο
επηβάιιεηαη λα δηνξζσζνύλ πξηλ από ηελ δηαδηθαζία ιεύθαλζεο.
Τν ιεπθαληηθό πιηθό ππάξρεη κε ηελ κνξθή δειέ θαη ηνπνζεηείηαη ζε έλα ιεπηό
λάξζεθα, ν νπνίνο πξνζαξκόδεηαη γύξσ από ηα δόληηα ζαο. Καζώο ην ελεξγό
ζπζηαηηθό ηνπ δειέ (hydroxen peroxide) δηαζπάηαη, ελεξγό νμπγόλν εηζέξρεηαη κέζα
ζηελ αδακαληίλε θαη ζηελ νδνληίλε θαη μεπιέλεη ηηο ρξσκαηηθέο νπζίεο.

Εξεπλεηηθέο θαη θιηληθέο εξγαζίεο έρνπλ δείμεη όηη ε ρξήζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο
ιεύθαλζεο δνληηώλ (hydroxen peroxide) ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ νδνληίαηξνπ είλαη
αζθαιέοο γηα ηα δόληηα θαη ηα νύια. Μόλν ην ρξώκα ησλ δνληηώλ αιιάδεη
(ιεπθαίλεη), έλσ ε ζύλζεζε ηνπ δνληηνύ παξακέλεη αλαιινίσηε.
Τα απνηειέζκαηα είλαη ζπλήζσο θαλεξά από ηελ πξώηε θηόιαο εθαξκνγή. Σπλήζσο,
όκσο θαίλνληαη κεηά από 10-14 εκέξεο.Κάπνηνη αζζελείο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ
πξνζσξηλή επαηζζεζία ζηα δόληηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Ωζηόζν, ηα
ζπκπηώκαηα απηά εμαθαλίδνληαη πάληα 1-3 εκέξεο κεηά από πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο
δηαδηθαζίαο ιεύθαλζεο.
Τα δόληηα ζα είλαη πάληα πην ιεπθά από πξίλ. Ωζηόζν, θάπνηνη αζζελείο ελδέρεηαη λα
ζειήζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ ζεξαπεία γηα 1-2 εκέξεο, ζπλήζσο κία ή δύν θνξέο
εηεζίσο. Απηό είλαη εηδηθόηεξα ρξήζηκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερίδνπλ λα
θαηαλαιώλνπλ νπζίεο όπσο θαθείλε ή πξνηόληα θαπλνύ.
Η πιένλ «extreme» αιιαγή όκσο κπνξεί λα γίλεη εάλ έλα άηνκν έρεη ράζεη έλα , δύν ή
όια ηνπ ηα δόληηα, θαη ρακνγειώληαο δελ θαίλνληαη δόληηα. Τόηε αλαιακβάλεη ν
εκθπηεπκαηνιόγνο νδνληίαηξνο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ίδηα κέξα εκθπηεύκαηα θαη
αζηξαθηεξό ρακόγειν . Απηό πξνππνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζε 6-8 εκθπηεπκάησλ ζην
θόθθαιν ηεο άλσ ή θάησ γλάζνπ κε ηνπηθή αλαηζζεζία θαη ηελ ιήςε απνηππσκάησλ
από ηα λέα εκθπηεύκαηα πνπ είλαη ζπλήζσο κεηαιιηθά. .Ο νδνληνηερλίηεο πνπ
πεξηκέλεη κπνξεί ζε ιίγεο ώξεο λα παξαδώζεη νινθαίλνπξγηα αζηξαθηεξά δόληηα πνπ
θνιινύληαη ζηα εκθπηεύκαηα. Απηό επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα αηζζάλεηαη άλεηα από
ηελ πξώηε κέξα.Απηή είλαη ε πιένλ ζύρξνλε άπνςε ζηελ νδνληηαηξηθή αιιά θαη ε
πιένλ αθξηβή...
Σηελ αιιαγή ηνπ ρακνγέινπ κπαίλεη θαη ε νξζνδνληηθή κε κεγάιεο ζπλαηόηεηεο
αιιαγήο ,αιιά ράλεη ζηελ …εθθίλεζε γηαηί γηα λα παξαδόζεη ηελ «extreme» αιιαγή
ηεο, ρξεηάδεηαη κήλεο.Τα δόληηα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ κέζα ζην θόθθαιν κε ξπζκό
έλα ρηιηνζηό ην κήλα ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε έηζη ελώ είλαη ε πιένλ ζπληεξεηηθή
θαη βηινγηθή ηαηξηθή ,νη αλππόκνλνη δελ ηελ πξνηηκνύλ.Ζνύκε ζηελ επνρή ησλ
“fastfood” αιιαγώλ…
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