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?

Azt hallottam,
hogy létezik láthatatlan fogszabályozó.
Mit jelent ez pontosan?  (P. B., 30 éves)

Hiába lesz szép
a fogsor a beavatkozás eredményeként, sokan idegenkednek a készülék viselésétől, hiszen beszéd közben is látszik. Jó tudni:

bizonyos esetekben van
lehetőség arra, hogy
a kívülállók számára
alig észrevehető módon
történjen a kezelés.
A belső fogszabályozót
például a fog belső részére rögzítik, a nyelv
felőli résznél. Egy másik
lehetőség a speciális
anyagból készített átlátszó fogszabályozó használata. A szakorvos 3D
technológia segítségével a páciens fogaira alakítja az átlátszó fogszabályozót, amely apró
módosításokat eszközöl
a fogakon. Sajnos a fent
említett fogszabályozók
viselése nem minden
esetben lehetséges,
ezért kérje fogorvosa segítségét az ön számára
ideális megoldás megtalálásához.
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A SZÍV EGÉSZSÉGE
A szerző gyakorlati
programot kínál a szívés érrendszeri betegségek megelőzéséhez és
visszafordításához.
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Vége a szívbetegségnek, Édesvíz Kiadó,
4490 Ft
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Gyermekkorom
óta gondom van
a gyakori vizelési
ingerrel. Sok módszerrel próbálkoztam,
de semmi eredmény!
Mit tehetnék?

(K. M., 35 éves)

A tünetnek nagyon sok szervi
és pszichés oka is lehet.
Az egyik gyakori és nyilvánvaló gond a nagy
mennyiségű vizelet (polyuria), melynek kiváltója olykor a túlzott folyadékbevitel, de egyes
italok, ételek (pl. kávé,

tea, sör), gyógyszerek
(vízhajtók), szív- és érrendszeri betegségek,
cukorbetegség, vesebetegség, endokrinológiai
problémák is állhatnak
a háttérben. A gyakori
vizelési inger azonban
az esetek jelentős részében nem jár együtt nagy
mennyiségű vizelet ürítésével, néha az inger
ellenére egyáltalán nem
távozik vizelet, illetve
csak kis mennyiség. Ez
többnyire a hólyaghurut következménye.
A húgyhólyag baktérium okozta gyulladásáról a gyakori vizelési inger mellett hólyagtáji és
húgycsőfájdalom, csípős-fájdalmas vizelés
és zavaros vizelet árul-

MODERN TECHNIKÁVAL A LEGKISEBBEKÉRT

Indul a 16. K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat.

Az egészségügyi dolgozók mindent megtesznek
a gyermekek gyógyításáért, különösen igaz ez akkor, ha a legkisebbekről
van szó. A korszerű műszerek pedig még tovább
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növelik munkájuk hatékonyságát. A K&H gyógyvarázs 16. alkalommal
meghirdetett műszerbeszerzési pályázatán
a kórházak, mentőállomások, gyermekmentő
alapítványok, gyermekháziorvosok és vegyes
praxisú háziorvosok olyan
új orvosi eszközöket igé-

nyelhetnek, amelyek lehetővé teszik a gyermekek
könnyebb gyógyulását.
A május 31-ig benyújtható
pályázatok elbírálásánál
idén azok az intézmények
kapnak kiemelt figyelmet,
amelyek a 0–3 év közötti
korosztály ellátását segítő
eszközökre nyújtanak be
támogatási igényt.

kodik. Ha az érintett
nem tudja teljesen kiüríteni a hólyagot, a vizelet-visszamaradás miatt
állandó vizelési inger kínozza. Sokféle betegség
vezethet vizelet-visszamaradáshoz, például
prosztatabetegségek,
húgycsőszűkület, gerincvelői betegségek stb.
Prosztata- és húgyhólyagbetegségek vizeletvisszamaradás nélkül is
kiválthatnak gyakori vizelési ingert. Nagy
mennyiségű vizeletürítéssel nem járó gyakori
vizelési ingert okozhat
húgyúti kövesség, terhesség, pszichiátriai betegség is – ám a kivizsgálást mindenképpen az
urológián kell kezdeni.

