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PROCERA KORONA –
A FOGPÓTLÁS TÖKÉLETES MEGOLDÁSA
A Procera AllCeram egy olyan fogászati rendszer, mely hosszútávú megoldásként teljesíti a legigényesebb esztétikai követelményeket is.
MIKOR AJÁNLJUK?
Abban az esetben van szükség Procera koronára, ha van olyan koronája,
amelynél látható a fémszegély, illetve rendkívül szembetűnően látszik egy
fogpótlásról, hogy az nem saját fog, ha elszíneződött, töredezett a foga, vagy
nagy tömés található a fogban, illetve – nem utolsósorban – ha szeretné szebbé varázsolni mosolyát.
MIÉRT A TÖKÉLETES VÁLASZTÁS?
Természetes hatású és esztétikus! A Procera rendszerének újdonsága, hogy
teljes egészében nélkülözi a fémet a koronák előállításához. A hagyományos
koronák esetén egy fémvázra égetik a porcelánréteget, és az íny közelében
az elvékonyodó porcelánon keresztül látszódhat az alatta lévő fém, ami esztétikailag kedvezőtlen. A Procera a hagyományos fémösszetevőket egy különleges ötvözettel, cirkónium-oxiddal váltja ki. Az így készülő váz fehér színű,
tehát rendkívül esztétikus. A fényáteresztő képessége hasonló a saját fogakéhoz, így gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni a Procera AllCeram pótlásokat a valódi fogaktól.
Megbízható! A váz ezredmilliméternyi pontosságú, elkészítése teljes egészében számítógép által vezérelt, így az emberi tévedés lehetősége kizárt. Egy
háromdimenziós szkenner letapogatja a fogorvos által levett mintából készített gipszmintát, majd az így nyert adatokat interneten keresztül az USA-ban
működő Procera központnak továbbítják. Az itt elkészített vázra – az előre
kiválasztott fogszín alapján – már itthoni fogtechnikai laboratóriumban készül
a porcelánleplezés.
Biokompatibilis, nem allergizál! A Procera AllCeram pótlások nem tartalmaznak semmilyen fémet. Ez azt jelenti, hogy az allergia kockázata gyakorlatilag
kizárt. Kedvező tulajdonságainak köszönhetően, és megfelelő szájhigiénia mellett, az íny tökéletesen egészséges marad a koronák, illetve hidak körül.

MI TÖRTÉNIK, HA PROCERA KORONÁT VÁLASZT?
A koronák elkészítésnek első lépése a fogak előkészítése, a csiszolás és
a lenyomatvétel. A fogpótlás árának 50%-át ekkor kell fizetni.
A végleges korona, vagy híd elkészülési ideje általában hét munkanap.
Ám addig sem marad fog nélkül, ideiglenes koronákat kap.
A második alkalommal történik a fogak próbája, amelynek során Ön ellenőrizheti a fogak alakját, méretét és a fogszínt.
A fényre égetés, azaz a végleges kidolgozás ezek után készül az itthoni
fogtechnikai laborban. Ezt követően a kész pótlást az előkészített fogakra
ragasztjuk.
Ne felejtsen a pótlás elkészülte után is rendszeresen kontrollvizsgálatra,
professzionális fogkőlevételre jönni!
Procera - A tökéletes mosoly garanciája!

