
Посмішка як в Голлівуді

                       

Ефект «Голлівудської усмішки» можна досягти різними способами, але найчастіше для
отримання абсолютно рівних білосніжних з легкої прозорістю передніх зубів
використовуються вініри.

Ефект «Голлівудської усмішки»

Вініри – це тонкі керамічні або порцелянові пластинки товщиною 0,3-0,5 мм, які
приклеюються до передньої поверхні зуба за допомогою найсучасніших матеріалів,
завдяки їм платівка міцно утримується на зубі, а тонкий фарфор стає надзвичайно
міцним. Вініри здатні змінити форму, колір, дефект положення зуба і досягти
прекрасного косметичного ефекту.

У яких випадках застосовуються вініри?

ненормальна форма зубів;
для маскування пломб, відрізняються за кольором від зуба і реставрації сколів;
ненормальний колір зуба, що відрізняється від кольору інших зубів;
для коректування діастеми – щілини між зубами;
неправильне положення зубів в зубному ряду (розвороти, наповзання один на один і
т.д.).
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Установка вініров відбувається протягом двох візитів до стоматолога:

під час першого – з зуба знімається тонкий шар емалі і робиться високоточний відбиток із
підготовленого зуба, після чого в лабораторії виготовляється керамічна емалева
накладка, так званий вінір;
при повторному візиті пацієнта, стоматолог приміряє вкладку і вклеює її на підготовлене
місце зуба. Кордон між вставкою і зубом ретельно полірується.

Два візиту, кілька годин спілкування зі стоматологом і стоматологічним обладнанням та
зуб як новий!

Протипоказання для виготовлення вінірів:

нездорові зуби;
ослаблені зуби;
зуби з недостатньою кількістю емалі;
бруксизм (звички сильно стискувати зуби або скреготати ними);
не повністю прорізалися зуби;
прямий прикус.

Вініри, в порівнянні з іншими видами стоматологічних реставрацій, мають дві основні
переваги:

на них не залишаються плями при вживанні в їжу продуктів, що володіють
фарбувальними властивостями (кава, чай та ін);
володіючи повною прозорістю, керамічні вініри забезпечують повну схожість з
натуральним зубом.

Як доглядати за винирами?
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Зуби з винирами потрібно два рази в день чистити зубною щіткою і зубною ниткою, так
як скупчення зубного нальоту може викликати карієс у тих частинах зуба, які незакриті
вініром. Вініри не можуть витримувати великі навантаження, тому не можна гризти нігті,
горіхи, насіння – це може призвести до зміщення або поломці вініра. Вінір при
правильному догляді, в тому числі і професійному, може служити десять і більше років.

Зовнішній вигляд Ваших зубів стане таким, про яке Ви мріяли все життя, а Ваша посмішка
стане просто чарівною!
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