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Nagyobb beavatkozas 
elott erdemes femal
tergla-vtzsgatatot 
vegeztetni 

.-" 

A togaszati beavatkozasok esaz 
implantaturn beultetese elott kO
Ibnbsen javasolt a temallergia

vizsgalat elvegzese azon pacien
seknel, akikne: mas fern esete
ben mar jelentkezett allergias 
reakci6. lgazolt allergiaeseten 
az egyetlen .kezelesi lehetoseg" 

a tuneteket okozo fernbol keszult 
targyak hasznatatanak melloze
se. Persze orat. bvet vagy Iulbe
val6t kbnnyen cserelnetunkemi
att - a mar beultetett irnplanta

turnt61 azonban csak fajdalmas 
eskoltsegesbeavatkozasok aran 
szabadulhatunk meg. 

ALLERGIAs PANASZOKKAL KUZD? ELOFORDULHAT,
 
HOGY A FOGPOTLASA MIATT JELENTKEZTEK ONNEL
 
A REJTELYES TUNETEK...
 

Ba'T'Ogh Katalin allergo/6gus 

Mi okozza?
 
- Az, hogy a fogaszati aller

giak elofordulasa a mai na

pig jelentosen aluldiagnosz

ti zalt, ket okra vezethetd visz

sza - mondja dr. Balogh Kata

lin, a Budai Allergiaktizpont 
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allergol6gus f6orvosa. - A be

tegseg megallapitasat bonyo

litja, hogy a fogaszatban ha sz
milt femek altai okozott aller

gias tunetek rendszerint kesei 
reakci6k, es akar evekkel a be

avatkozas utan is jelentkezhet

nek. A masik ok, hogy a fern

allergia tunetei igen szeles 

skalan mozognak, igy a bete
gek gyakran maguk sem gon

dolnak arra: a korabban beul
tetett implantatum a lninos. 

Nem mindig 
jelent megoldast 
- Az allergies reakci6k a foga

szatban hasznalt fernek ko
zul dtint6en a nikkel, a krorn, 

a kobalt, az arany, valamint 

a rez szarnlajara Irhatok, Az 

aranyr61 mar az 1980-as evek

ben kimutattak azt. hogy fo

gaszati implanraturnokban 

torteno felhasznalasa eseten 
az arra erzekenyeknel allergi

as tuneteket okozhat. Az imp

Iantaturnok epp ezert az ese

tek tobbsegeben egy korab
ban hipoallergenkent ismert 

anyag, a titanium felha szna

lasaval keszulnek, 

- Az elmult evekben azon

ban egyre tobb eset igazclta, 
hogya fogaszatban es az orto

pediaban alkalmazott, tita

niumb6l kesziilt irnplantatu
rnok is okozhatnak egeszseg

ugyi panaszokat. A leggyako 

ribb tunetek: ego, blzsergo 

erzes, szajszarazsaggal vagy 

a nelkiil, az izleles elvesztese
vel vagy mas altalanos tune 

tekkel, ugyrnint fejfajas, gyo

morhurut, su lyvesztes , izu
leti es izomfajdalmak, Aszaj

iiregi allergia jele lehet meg 

a borvorosseg , az ajakode

rna, a szajpadon lathato be

ver zesek, a sza ju regi feke
lyek, az Inygyulladas, a szaj V1 

E 
rozug fajdalmas berepedezese 
o CD 

es az ajkak korul jelentkezo	 '0 
'0 
L1.ekeern as borelvaltozasok. 


