
DENT2GO 
Implantátumra rögzített fogsorok a

legrövidebb időn belül
 



ÖN IS SZERET TÁRSASÁGBA JÁRNI,
MÉGSEM MER ÖNFELEDTEN NEVETNI? 

MINDIG ALAPOSAN VÉGIG KELL
GONDOLNIA, MILYEN ÉTELEKET
VÁLASSZON, HOGY KELLEMETLENSÉG
NÉLKÜL EL TUDJA AZOKAT
FOGYASZTANI?

UNJA MÁR A FOGSORRAGASZTÓ
KELLEMETLEN ÍZÉT ÉS A KÖRÜLMÉNYES
TISZTOGATÁST? 

GYAKRAN KELLEMETLENÜL FELTÖRI AZ
ÍNYÉT A FOGSOR, VAGY EGY IDEJE MÁR
BOSSZANTÓAN BILLEG? 

Van rá megoldás! 
AMENNYIBEN ÖN MŰFOGSORRAL
RENDELKEZIK, DE SZERETNE...

megfiatalodni
önfeledten nevetni
jóízűen étkezni
magabiztosságot szerezni
magán-, társasági- és az
üzleti életben egyaránt

 
AKKOR DÖNTSÖN A DENT2GO

FOGSOROK MELLETT!



Számunkra az a legfontosabb, hogy olyat adjunk,
amivel pácienseink a legboldogabbak.
Rendelőnkben több lehetőség közül választhat. 
Mérlegelje Ön az alábbi szempontok alapján, melyik a
legszerethetőbb megoldás.

A BEAVATKOZÁS MÉRTÉKE
Van lehetőség egészen kis beavatkozással,
úgynevezett mini implantátumokkal stabilizálni
akár jelenlegi műfogsorát is. A mini implantátumos
fix fogsor egy új dimenziót nyit meg a teljes
fogatlan páciensek számára. Ehhez akár meglévő
fogsorát is fel tudjuk használni. 
 
Hosszútávra tervezve hagyományos
implantátumokkal is stabilizálhatjuk kivehető
műfogsorát. Ez egy köztes megoldás a
miniimplantátumra rögzített kivehető fogsor és a
teljesen rögzített, All-on-4 tipusú, Dent2Go
implantátumra rögzített fogsor közt. 
 
Rendelőnkben arra is van lehetőség, hogy egy olyan
fogpótlást készítsünk Ön számára, ami 4 vagy 6
implantátumon stabilan és állandóan rögzül, ez a
Dent2Go implantátumos fogpótlás. . 

IDŐTÉNYEZŐ
Számunkra a legfontosabb, hogy ne hagyjuk Önt
infokolatlanul fogpótlás nélkül. Bármelyik
megoldás mellett is döntünk, egy ideiglenesen
rögzített fogsor 1 héten belül minden esetben
készül. 
 
A fix fogsor típusú, Dent2Go mini implantátumos
fogpótlások akár azonnal használhatóak is
lesznek, akár meglévő fogsora átalakításával. 
 
A hagyományos implantátumokon rögzített
kivehető, valamint rögzített fogsoroknak a
gyógyulási ideje 4-6 hónap. Ennyi idő kell ahhoz,
hogy az implantátum tökéletesen beépüljön a
csontozatba. Jó hír azonban, hogy a gyógyulási
idő alatt ideiglenes fogpótlást adunk pácienseink
számára, az implantációs műtétet követő 7 napon
belül. 

Az időtényezőt tekintve tehát a fix fogsor típusú
Dent2Go miniimplantátumos fogpótlás jár a
legkevesebb orvosi beavatkozással. A Dent2Go
implantátumos fogpótlás pedig a komplexebb
eljárásnak köszönhetően hosszú távon a
legtartósabb megoldás. 

ANYAGI LEHETŐSÉGEK
Az Ön számára legkedvezőbb ajánlatot személyes
konzultáció és állapotfelmérés után tudjuk pontosan
összeállítani! Általánosságban elmondható, hogy a
mini implantátumokkal rögzített protézis a
legköltséghatékonyabb megoldás régóta fennálló
teljes fogatlanság esetén is. 
A 4 vagy 6 hagyományos implantátumra készülő teljes
fogpótlások a kezelés összetettebb jellegéből adódóan
költségigényesebbek. Amennyiben emellett dönt,
alacsonyabb árkategóriát képvisel az
implantátumokra rögzített kivehető fogpótlás (más
néven overdenture). 
 
A skála tetején található a az All-on-4 típusú
Dent2Go implantátumos fogpótlás, mely
költségigényesebb, ugyanakkor az eredménye egy
olyan fogpótlás, mely ugyanolyan erős, mintha a
pótlás természetes fogakra készült volna. 

ANATÓMIAI ADOTTSÁGOK
A Dent2GO eljárások megoldások lehet olyanok
számára, akiknél részleges, vagy teljes
fogatlanság a kiinduló állapot és nem
szeretnének, vagy náluk nem lehetséges
komolyabb csontpótló műtétek nélkül a rögzített
implantátumos fogpótlás.



Dent2Go 
mini implantos műfogsor

Dent2Go 
Overdenture

Dent2Go 
implantátumos fogpótlás

minimális beavatkozás műtéti eljárás műtéti eljárás

azonnali használat
1 héten belül ideiglenes fogsor,
majd 4 hónap múlva elkészül a

végleges kivehető protézis 

1 héten belül ideiglenes fogsor,
majd 4-6 hónap múlva

elkészül a végleges fix protézis 
 

legkedvezőbb árú kedvező árú prémium

régóta fennálló teljes, vagy
részleges fogatlanság esetén

régóta fennálló teljes, vagy
részleges fogatlanság esetén

régóta fennálló teljes, vagy
részleges fogatlanság esetén

Dr. Kincses Zoltán vagyok. 27 éve dolgozom
fogorvosként Kiskunfélegyházán. Orvos
családban születtem és nőttem fel, így
gyerekkorom óta láttam és tapasztaltam mit
jelent betegekkel foglalkozni és gyógyítani.

1998 óta foglalkozom fogászati
implantátumok behelyezésével,
csontpótlásokkal, illetőleg implantátumokon
elhorgonyzott fogpótlások készítésével. Mára
ez kiemelt és kedvenc szakterületemmé vált,
rengeteg esettel a hátam mögött. 
  
        Elérhetőségem: +36 30 082 0800

RENDELŐNKBEN ELÉRHETŐ RÖGZÍTETT FOGPÓTLÁSOK TELJES,
VAGY NAGYFOKÚ FOGATLANSÁG ESETÉN

VÁROM ÖNT IS RENDELŐMBEN!


