
a HELBO-terápiával jó úton jár

Egészséges fogak – életre szóló egészség
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Az egyensúly helyreállítása: 
A klasszikus kezelési módszerek

A szájüregi gyulladásokat ma 
már többnyire antibiotikummal 
vagy fertőtlenítő hatású öblítő 
oldatokkal kezelik, ugyanakkor 
mindkét módszernek megvannak 
a hátrányai:

Alkalmazásakor 
fennáll annak a veszélye, hogy
-  súlyos mellékhatások lépnek fel 

pl. a gyomor- és bélrendszerben

-  kölcsönhatásba lépnek más 
gyógyszerekkel, pl. fogam-
zásgátlókkal vagy vérkerin-
gésre ható gyógyszerekkel

-  az antibiotikumokkal szem-
ben rezisztencia alakul ki 

-  megnő az allergiás panaszok 
száma

Mindezeken túl, bár a szájüre-
gi fertőzések csak testünk kis 
területét támadják meg, az an-
tibiotikumok hatása azonban a 
teljes szervezetünkre kihat.

A fertőtlenítő szájöblítők 
 csak felületileg hatékonyak, 
súlyosabb vagy nehezen ke-
zelhető fertőzések esetén nem 
nyújtanak elegendő védelmet.

A pácienseknek így gyakran 
kiegészítő, felesleges fájdalom-
mal járó (pl. műtéti) beavatko-
zásokra van szükségük.

A biztonságos és kíméletes 
HELBO-terápia segítségével 
azonban mindez elkerülhető.

A szájüregben több mint 
500 különböző baktérium 
és számos gomba található, 
amelyek az emésztőrendszer 
fontos részét képezik, mivel 
feldolgozzák a fehérjét és 
lebontják az ételmaradékot. 
Optimális esetben a 
baktériumok és a gombák 
egyensúlyban vannak, és 
mennyiségüket saját maguk 
szabályozzák.

A rendszer azonban érzékeny. 
Attól függően, hogy milyen 
az általános egészségünk, 
milyen állapotban van a 
fogazatunk, és hogy milyen 
fogászati kezelésre került sor, 
akut és krónikus fertőzések is 
kialakulhatnak. A fertőzések 
következtében felborulhat 
az egyensúly, ami kedvez a 
kórokozó baktériumok túl-
súlyba kerülésének. Gyakran 
előfordul, hogy a szájban ki-
alakult krónikus gyulladások 
az egész emberi szervezetre 
kihatással vannak. 
Ma már tudjuk, hogy a szív-
betegség, infarktus és kora-
szülés hátterében is gyulladá-
sok állhatnak.
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A HELBO-terápia: 
kíméletes és hatékony

A festék és a lézerfény együttes 
alkalmazásán alapuló HELBO-
terápia fájdalommentes, és 
gyors megoldást jelent. Mivel 
egy lokális terápiáról van szó, a 
segítségével hatékonyan el le-
het pusztítani a gyulladáskeltő 
baktériumokat és gombákat, 
továbbá ismert mellékhatást 
sem produkál. 

Az egyensúlyhoz vezető út 
három lépése:
-  A fertőzött területeket alapos 

tisztítás után kék festékoldat-
tal vonják be.

-  Ezt követően egy kíméletes 
lézerfény segítségével  
aktiválják az oldatot. 

-  A fényre aktív festékoldat és 
a lézerfény együttes alkal-
mazása révén magas reakti-
vitású oxigén keletkezik, ami 
a baktériumok és gombák 
elpusztulásához vezet. 

A kórokozó baktériumoknak 
ezzel megpecsételődik a sor-
suk, a szervezetünkben pedig 
ismét helyreáll a természetes 
és egészséges egyensúly. 
A lézerfény fájdalomcsökkentő 
és gyógyulásserkentő hatását 
tudományos vizsgálatok is 
igazolták.
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A HELBO-terápia: 
kíméletes és hatékony

Ismerje meg a HELBO-
terápia előnyeit!

Fájdalommentes
A HELBO-terápia egy alacsony 
energiájú lézer alkalmazásán 
alapul. A lézerfény nem jár 
hőtermeléssel, ugyanakkor 
fájdalomcsillapító hatása van.

Eredményes
Indikációtól függően a 
gyulladás tünetei már egy 
vagy néhány kezelés után 
enyhülnek.

Egészséges
A HELBO-terápia segítségével 
felgyorsítható a gyógyulás 
folyamata.

Gyors
Egy fog vagy terület kezelése 
csak néhány percig tart.

Hatékony
Az öblítő oldatokkal ellentét-
ben a HELBO-terápia a nehe-
zen hozzáférhető helyeken is 
hatékonyan alkalmazható.

Hatékonysága bizonyított
Több mint 50 tudományos 
szakcikkben igazolták a haté-
konyságát.

Kék – a bizalom és a 
megbízhatóság színe

Mivel a terápia a baktériumok 
intenzív megfestésével jár, a 
kezelést követően a fertőzött 
területeken és néha a szájüreg 
látható részén egy kékes színű 
felületi elszíneződés marad 
vissza, amely azonban kettő-
négy óra elteltével magától 
felszívódik.

A festék felszívódásának nincs 
ismert mellékhatása vagy aller-
gizáló hatása.

Egy szakértő
szemével

„A szájfertőzések megelőzése 
és kezelése szempontjából a 
HELBO-terápia jelenti a legha-
tékonyabb és legkíméletesebb 
alternatívát a napjainkban 
elterjedt eljárások között.”
(Dr. Jörg Neugebauer, a kölni egye-
tem és a landsbergi klinika docense)
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A HELBO-terápia 
működési elve

A fogágy baktériumok okozta 
fertőzése és gyulladása egy idő 
után újra kialakul, a fogak pedig 
idővel elvesztik tartásukat. Az 
implantátum, azaz mesterséges 
foggyökér körüli gyulladás az 
állkapocscsontra is átterjed,
aminek következménye a saját 
fog vagy az implantátum elvesz-
tése.

A parodontitis/periimplantitis 
tünetei:
– kellemetlen szájszag
–  fogínyvérzés (nemdohányzók 

esetében)
– érzékeny fogak
– fogínysorvadás
–  lehetséges fájdalom (a gyulla-

dás kezdetén még ritkán)
– szabaddá váló fognyak
– meglazult fogak

1. lépés: 
a fog/implantátum

 professzionális 
tisztítása

2. lépés: 
a festékoldat 

bejuttatása 
a fogtasakba

3. lépés: 
a felesleges 
festékoldat 

kiöblítése

4. lépés: 
a lézerfénnyel óvatosan 

megvilágítják a fogat, 
amitől elpusztulnak a 

baktériumok

Fogágygyulladás 
(parodontitis)

Implantátum körüli gyulladás 
(periimplantitis)
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Fogbélgyulladás 
(endodontitis)

A fogszuvasodás következtében 
baktériumokkal befertőzött 
fogideg például szinte elviselhe-
tetlen fájdalmat okoz. A kialaku-
ló gyulladás a későbbiekben a 
csontra is átterjedhet, a fog így 
nyomásra érzékennyé válik és 
meglazul, legrosszabb esetben 
pedig el kell távolítani.

A fogbélgyulladás (endodon-
titis) jellemző tünete a fogban 
érzett pulzáló, lüktető fájdalom.

1. lépés: 
a gyökércsatorna 

tisztítása

2. lépés: 
a festékoldat 
bejuttatása a 

gyökércsatornába

A HELBO-terápia 
működési elve

3. lépés: 
a felesleges 
festékoldat 

kiöblítése

4. lépés: 
a lézerfénnyel óvatosan 

megvilágítják a fogat, 
amitől elpusztulnak 

a baktériumok
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A terápia hatásmechanizmusa
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Fogsebészet/
sebgyógyulási zavarok

Foghúzás esetén a fogorvos 
eltávolítja a kihúzásra ítélt fogat. 
Általában a gyulladás a csont-
ban vagy a csont körül alakul ki, 
így a fogágy bakteriális fertő-
zöttsége nem szűnik meg, ami a 
felépülést hátráltató sebgyógyu-
lási panaszokat okoz.
Ha az idő múlásával az állka-
pocscsont leépült – mert pl. a 
foghiányos állapot elhúzódott 
–, a csontozat újjáépülése csak 
operatív módon lehetséges. 

Az ilyen állkapcson végzett műté-
teknél vagy a különféle általános 
megbetegedések gyógyszeres 
kezelése esetén fennáll a fer-
tőzés veszélye. Ide sorolható a 
gyökércsatorna és a fog körüli 
csont bakteriális fertőzöttsége.

1. lépés: 
szabaddá teszik 

a fertőzött 
területeket

2. lépés: 
bejuttatják a 

festékoldatot

3. lépés: 
a felesleges 
festékoldat 

kiöblítése 

4. lépés: 
a lézerfénnyel 

óvatosan 
megvilágítják a 

fogat, amitől 
elpusztulnak 

a baktériumok

A HELBO-terápia 
működési elve



A terápia hatásmechanizmusa
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Fogszuvasodás

A fogszuvasodás kezelését még 
az előtt el kell kezdeni, hogy 
fogszövetek elpusztítása során 
a folyamat átterjedne a foggyö-
keret körülvevő érzékeny részre, 
fogbélgyulladást okozva.

Törekedni kell a kezdődő fogszu-
vasodás mielőbbi megállítására, 
ha például fogszabályozó keze-
lések során nehezen tisztítható 
helyek alakulnak ki.

1. lépés: 
diagnosztizálják 

a fog mélyen 
elszuvasodott részét

2. lépés: 
eltávolítják a 

károsodott szövetet

3. lépés: 
festékoldat 
bejuttatása 

és a felesleg 
kiöblítése

4. lépés: 
a lézerfénnyel óvatosan 

megvilágítják a fogat, 
amitől elpusztulnak 

a baktériumok

A HELBO-terápia 
működési elve
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Összhangban a természetes 
egyensúllyal

A HELBO-terápiáról dióhéjban
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-  nagyobb kezelési hatékonyság 
érhető el mellékhatások nélkül

-  bármennyiszer alkalmazható 
-  kevesebb antibiotikumra van 

szükség

-  gyakran a sebészeti beavatko-
zás szükségtelenné válik 

-  kizárólag helyi szinten, tehát a 
szájüreg fertőzött részén fejti 
ki hatását

-  nem áll fenn rezisztencia 
kialakulásának veszélye

-  sebgyógyulási zavarok 
esetén fájdalommentes 
utókezelést tesz lehetővé

Összhangban a természetes 
egyensúllyal

A HELBO-terápiáról dióhéjban



Fogágygyulladás 
(parodontitis) 

Implantátum körüli gyulladás 
(periimplantitis)

Fogbélgyulladás 
(endodontitis)

Fogsebészet/sebgyógyulási 
zavarok

Fogszuvasodás
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Bővebb információ: www.helbo.de

HELBO-terápia
A HELBO-terápia keretében a következő 
fertőzéstípusok hatékony és fájdalommentes 
kezelésére van lehetőség

A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!   000484HU-20130101


