
2009. OKTÓBER 20. HEGYVIDÉK

12  www.hegyvidekujsag.eu

EGÉSZSÉG

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, (06 30) 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

A teljes fogatlanság tökéle-
tesen megoldható fogsor se-
gítségével, azonban annak 
funkciókészsége és kényelme 
annak stabilitásától függ. A 
mini implantátum segítségével 
egyszerűen megoldható a tel-
jes fogsor tökéletes rögzítése. 
Felejtse el a fogsorragasztót, és 
érezze úgy, mintha újra saját fo-
gai lennének!

ÚJDONSÁG
A VITALCENTER FOGÁSZATI 

RENDELŐHÁLOZATBAN: 
TARTÓS PROTÉZISRÖGZÍTÉS

A billegő fogsor még a legjobb 
pillanatokban is elronthatja 
örömünket, legyen szó evésről, 
beszélgetésről vagy sportolás-
ról. A VitalCenter fogászati há-
lózat egy új technológiát alkal-
mazva biztosítja a stabilan ülő 
fogsort, mely sosem csúszik el. 
A protézis mozgása által oko-

zott kellemetlenségek meg-
szűntével a páciensnek érezhe-
tően javul életminősége, hiszen 
felszabadultabban nevethet, 
beszélgethet és sportolhat a 
beavatkozást követően, vala-
mint bármit ehet, még olyan 

dolgokat is, ami korábban ne-
hézségeket okozott.

Az IMTEC Sendax MDI mini 
fogimplantátum behelyezése 
egyetlen kezelést igényel, nor-
mál helyi érzéstelenítés mel-
lett. Alsó protézis esetén az 
implantátum maximum 2 óra 
alatt beépíthető. Akár még új 
fogsor készítésére sincsen szük-
ség. A mini implantátumok már 
közvetlenül a kezelést követő-
en terhelhetőek. További elő-

nyük, hogy olyan pácienseknek 
is megfelelő, akik nem viselik 
el a hagyományos beültetési 
operációt, vagy akiknek az áll-
csontja nem bírja el a nagyobb 
implantátummal járó megter-
helést.

A VitalCenter fogorvosai az 
implantátumot speciális, haj-
szálpontos technológiával és 

minimális be-
avatkozással 
fúrják be az 
állcsontba. Ez 
a felettébb kí-
méletes beül-
tetési eljárás 
feleslegessé 
teszi a hóna-
pokig tartó 
g y ó g y u l á s i 
fázist.

A Vital-
Center Háló-
zat Budapes-
ten há rom 
h e l y s z í n e n 
várja páci-
enseit. Nagy 
tudású, ki-
tűnő fogor-
vosaik a leg-
mo d er neb b 

fogászati esz-
közökkel dolgoznak a szakma 
minden területén. Az IMTEC 
mini fogimplantációról és a 
VitalCenter egyéb szolgáltatá-
sairól érdeklődni lehet az alábbi 
helyszíneken:

VITALCENTER MOM PARK:
+36 1 202 3830

VITALCENTER MARGITSZIGET:
+36 1 340 4518

VITALCENTER FIESTA:
+36 1 328 0547

Az idősek védettebbek
Nyakunkon az új típusú influenza

Az őszi-téli hónapok az influenzás 
megbetegedések időszaka. Évről 
évre így van ez, az idei szezonban 
azonban új vírus jelent meg. Az új 
influenzáról előző lapszmáunkban 
a XII. kerületi tiszti főorvos adott 
tájékoztatást, ezúttal a Budai 
Tüdőközpont orvosait kérdeztük a 
megelőzésről és a kezelésről.

� Mi jellemzi a vírus terjedésé-
nek ütemét?
– Az új típusú H1N1 inf-

luenza már a nyári hónapok 
során megkezdte „világkörút-
ját” – mondja dr. Somogyi Éva 
gyermektüdőgyógyász. – Ter-
jedése gyorsabb a mai, felgyor-
sult közlekedés, de lassúbb a 
korszerűbb és szélesebb körben 
terjesztett és ismert óvintézke-
dések miatt, így összességében a 
korábbi világjárványokat okozó 
vírusok gyorsaságával jut kon-
tinensről kontinensre, országról 
országra.
� Mely korosztály tagjai közt 

fordul elő a legtöbb megbetege-
dés?
– Az új influenza a korábban 

szezonálisan jelentkező influ-

enzavírusoktól genetikailag na-
gyobb mértékben tér el, ezért 
immunrendszerünk kevésbé fel-
készült ellene. Az új vírustörzs 
által okozott fertőzés legnagyobb 
arányban a gyerekeket és a fiatal 
felnőtteket érinti, és a kórházi 
ápolás, illetve a szövődmények 
gyakorisága is nagyobb arány-
ban jelentkezik a felnőtt dolgozó 
lakosság körében, összehason-
lítva a korábbi világjárványokat 
okozó vírustörzsekkel. Ennek 
egy lehetséges magyarázata, 
hogy az idősebbek – a hatvan 
év felettiek – nagyobb arányban 
találkoztak a korábbi járványok 
során hasonló vírustörzsekkel, 
így részleges védettséggel rendel-
kezhetnek.
� Melyek az új influenza tü-

netei?
– Azonosak a szezonálisan 

jelentkező influenza tüneteivel. 
Láz, amely lehet magas, de eny-
he is, végtag- és izomfájdalom, 
köhögés, torokfájás, nátha, orrfo-
lyás, fejfájás, szédülés, ritkábban 
hányás, hasmenés – mindez né-
hány napos lappangási idő után. 
Sok esetben azonban csak enyhe 
légúti tünetek jelentkeznek, láz 
nélkül.
� Milyen szövődmények lép-

hetnek fel?
– A fertőzés gyakoribb szö-

vődménye lehet a másodlagos 
bakteriális hörghurut vagy tü-
dőgyulladás, ritkább esetekben 
előfordulhat mandulagyulladás, 
középfülgyulladás, agyhártya- és 
agyvelőgyulladás is – hívja fel a 
figyelmet dr. Augusztinovicz 
Mónika fül-orr-gégész. – A kró-
nikus betegségben szenvedők 
sokkal fogékonyabbak a fertőzés-
re, náluk gyakrabban jelentkez-
hetnek szövődmények, és elhú-
zódóbb lehet a betegség.

� Hogyan kezeljük a tünete-
ket?
– A mielőbbi gyógyulás ér-

dekében ágynyugalom javasolt. 
Csillapítsuk a lázat, használjunk 
orrcseppet és garatfertőtlenítőt. 
Fogyasszunk sok folyadékot, ét-
rendünk legyen könnyű és vita-
mindús. A fertőzés általában hét 
nap alatt lezajlik, tíz nap eltelté-
vel már közösségbe – munkába, 
iskolába – is mehetünk.
� Mit tehetünk a megelőzés és 

a vírus terjedésének megakadá-
lyozása érdekében?
– A vírus a tünetek kialakulá-

sát követően a legfertőzőbb, így 
amennyiben betegnek érezzük 
magunkat, maradjunk otthon. 
Ha megoldható, inkább telefo-
non értesítsük háziorvosunkat, 
ne menjünk el a rendelőbe, és mi-
nél kevesebb emberrel találkoz-
zunk. Köhögés, tüsszentés során 
mindig használjunk zsebkendőt, 
a közös használati tárgyakat, pél-
dául a kilincseket, vízcsapokat, 
telefont, rendszeresen fertőtlenít-
sük, és mossunk gyakran kezet.

Tóth-Tokaji Éva

XII., Mártonvölgy utcában,

vadonatúj, örökpanorámás, iroda-lakás 
kombinációnak kialakított, klimatizált villa, 
400 m2 hasznos területtel, minőségi kiala-
kítással, 7 teremgarázshellyel, tárolóval, 
felszíni parkolási lehetőséggel, tágas tera-

szokkal, tömegközlekedéstől 1 percre,
5500 euro/hó+ÁFA bérleti díjért kiadó
vagy 320 M Ft + ÁFA irányáron eladó.

Tel: 0670 242 2666
Email: toth.csaba@proform.hu

Dr. Tószegi Attila reumatológus fõorvos egyedi
módszerrel, az aktív reumatológia segítségével
szünteti meg a fájdalmat, és állítja vissza az ere-
deti funkciókat.

– Fõorvos úr! Mit jelent az aktív reumatológia fo-
galma?

– Az aktív reumatológia mozgásszervi-reumato-
lógiai fájdalmak, ízületi mozgásbeszûkülések,
lágyrészgyulladások
gyors, hatékony és tartós
megszüntetése, gyógyítá-
sa, funkció helyreállítása
speciális, egyedi injekciós-
infiltratív eljárásokkal.

– Milyen fájdalmaknál
eredményes az aktív reu-
matológia?

– A leggyakrabban a
mozgásszervi reumatoló-
giai fájdalmaknál – mint
az izom-, ínszalag-, ínhü-
vely-, ízületitömlõ-gyulla-
dások, a kis- és nagyízületi
fájdalmaknál, funkcióbe-
szûküléseknél. Külön ki-
emelem a leggyakoribb
hát- és derékfájdalmakat!
Hajolási nehezítettség,
mozgáskötöttség, a vég-
tagokba sugárzó fájdalom
és sántítás gyakori. Az akut
és krónikus lumbágó jelle-
gû esetektõl a bordaközi idegbecsípõdésig hihetet-
len nagy a gyógyítási lehetõségem. Weblapjaimon
csaknem a teljes szakmai gyógyítási tevékenységi
kört megismerheti az érdeklõdõ beteg. A mûtétek
utáni rehabilitációs terápiákról is.

– Milyen eredmény várható?
– Az aktív reumatológia körébe tartozó fájdalmak,

mozgáskorlátozottságok megszüntetéséhez általában
három, négy, öt alkalom szükséges (a megbetegedés
jellegétõl, a panasz kezdetétõl eltelt idõig, a folyamat
kiterjedéséig sok minden meghatározó a szakember
beavatkozásánál, ami az esetek többségében már az
elsõ vizsgálattal meghatározható és véleményezhetõ),
utána a fájdalommentesség sok esetben évekig, évtize-

dekig megmarad.
– Az aktív reumatológia

egyedi, különleges eljárás-
nak számít?

– Igen. Az ízületek fel-
építésének és mûködésé-
nek alapos ismerete mel-
lett az aktív reumatológia a
nagyon finom, pontos ana-
tómiai és mozgásszervi
funkciók ismeretét igényli,
és az így precízen elvégzett
injekciózási technika bir-
tokában vezet eredmény-
re. Ennek oka, hogy a leg-
nagyobb fájdalmat egy
szövetdarab gyulladása
vagy egy ideg körülírt he-
lyen való nyomatása okoz-
za. Ezt a pontos helyet kell
tévedés nélkül megtalálni.

– Ha egy mondattal kelle-
ne összefoglalni, mit ad az ak-
tív reumatológia a betegnek?

– A fájdalomtól és mozgáskorlátozottságtól való
gyors megszabadulást, a teljes funkció-helyreállítást
és a jó ízületi terhelhetõséget – magyarul, a teljes, hi-
ánytalan funkciót, a tünet- és fájdalomnélküli pa-
naszmentességet.

A fájdalmak orvosa
A fájdalom a leggyakoribb tünet, mellyel orvoshoz fordulunk

Dr. Tószegi Attila
reumatológus szakorvos

Fájdalma csökkenését már
az elsõ kezelésnél érezni fogja!

� Derékfájdalom � Porckopás
� Vállfájdalom � Idegbecsípõdés
� Csípõfájdalom � Ínhüvelygyulladás
� Térdfájdalom � Rándulások
� Gerincfájdalom � Izom/ízületi fájdalmak

Egyedi, speciális eljárásommal
BIZTOSRA MEGYEK!
Jelentkezzen be most!

Hogy fájdalma már holnap a múlté legyen…

1023 Budapest II. kerület, Török u. 5.
Hétköznapokon 9–17 óráig

FÁJDALOMORVOS

REUMASPECIALISTA

06 (30) 267-0404
www.reuma.fplanet.hu � www.reumaspecialista.hu

� www.fajdalomspecialista.hu
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