
Munca de o vara, pentru dinti stralucitori
Un corp frumos si sanatos incepe cu o gura sanatoasa. Tinerii de astazi isi doresc mai mult decat atat.
Pentru ei, dintii frumosi trebuie sa fie neaparat albi, fara niciun pic de tartru si, in unele cazuri, atunci
cand zambesc, sa sclipeasca un cristal, un diamant sau un pierce de aur sau argint. Pentru aceste "podoabe
", sunt in stare sa munceasca non stop, sa piarda weekend-uri, iar in cazul elevilor, sa isi sacrifice vacanta
muncind. De regula, moda pietricelelor pretioase pe dinti dispare dupa 25 de ani. Dintii albi sunt insa o
cerinta pentru orice varsta. Ba, deseori, fara sa se mai gandeasca la varsta sau la bani, multi dintre sibieni
apeleaza la medicul ortodont pentru un aparat dentar. 
  
  Gura stralucitoare cu 50 de lei
  
  Stomatologii sibieni aplica pietricica pretioasa cu preturi care pornesc de la 50 de lei. Este inclusa si
podoaba in pret, dar si aplicarea ei. "Dureaza foarte putin si este o metoda non-invaziva. Se aplica in circa
15 minute. Se spala dintii, se alege locul, culoarea pietrei sau a podoabei din aur sau argint si se lipeste.
Cat de mult sta lipita, depinde de la o persoana la alta. Sunt persoane care le au de 3 sau de 5 ani ", spune
medicul stomatolog Mirela Lomota. De regula, spun specialistii, pierce pe dinti isi pun indeosebi fetele cu
varste cuprinse intre 15 si 25 de ani, dar nici barbatii nu se dau in laturi de la o dantura stralucitoare. 
  
  Moda dintilor albi
  
  Cel mai des atunci cand intra in cabinetul stomatologic, tinerii, dar si sibienii trecuti de prima tinerete ii
spun medicului ca isi doresc, in primul rand, sa aiba dintii albi. Procedura, in acest caz, este ceva mai
complicata si oarecum dureroasa. "Albirile sunt la moda. Sunt cerute albiri mai ales pe dintii devitali (din
care s-a scos nervul si dintele a devenit colorat - n. red.). Se dezobtureaza canalul si se pune o substanta
care ajuta dintele sa revina la culoarea initiala. Daca acest lucru nu da rezultate, se face fatetare cu
material foto si daca nici de data acesta nu se albeste, se aplica material ceramic sau coroana ceramica ", a
mai spus stomatologul sibian. 
  
  Şi albirile le cer mai ales fetele si de cand se poate face si acasa, este cu atat mai mult la moda. "Vin si
cer periaj, detartraj, isi pun aparate. Nimic nu e iesit din comun atunci cand isi pun in cap sa arate bine.
Ustensilele pentru albire la domiciliu se pot comanda si de pe internet, insa rezultatele nu sunt atat de
vizibile ca albirea care se face in cabinet ", a precizat dr. Lomota. Un set de albire la domiciliu poate
ajunge pana la 150 de lei.
  
  Pentru un detartraj, sibienii platesc sume cuprinse intre 50 si 100 de lei, iar pentru o albire de dinti la
cabinetul stomatologic, preturile depasesc si 350 de lei. 
  
  Uneori, dorinta de a arata bine atinge si extremele. Exista pacienti care si-au corectat barbia proeminenta
prin interventie chirurgicala, renuntand la o parte din maxilar. Altii, insa, isi alungesc dintii, daca acestia
s-au tocit odata cu trecerea timpului, iar altii isi umplu golurile dintre dinti. Orice durere inseamna un pas
spre frumusete, iar printre stomatologi exista o gluma: "Pacientul din cabinetul stomatologic simte
durerea de doua ori: inainte de anestezie si ^nainte de a plati ".
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