USTNI WELLNESS VESEL . . . za zdrav in sproščen družinski nasmeh
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sistema. Pri njegovi
proizvodnji in uporabi v
industriji ga
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VARNO ODSTRANJEVANJE
AMALGAMSKIH ZALIVK

Delo z Hg amalgamskimi zalivkami sodi v področje obravnave z nevarnimi snovmi, zato
zahteva ustrezno zaščito pacientov, osebja in okolja. Avtorji, raziskovalci in terapevti, ki
delujejo v okviru Mednarodne Akademije za Oralno medicino in Toksikologijo IAOMT, so
1. julija 2016 dokončno izoblikovali in objavili smernice protokola za varno odstranjevanje
amalgamskih zalivk, t.i. SMARTprotokol (Safe Mercury Amalgam RemovalTechnique), kot
osnovno izhodišče za varno odstranjevanje Hg amalgama iz ustne votline.

VARNO ODSTRANJEVANJE
Hg AMALGAMSKIH ZALIVK
po SMART protokolu IAOMT
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V času bolezni in še
posebej v času nosečnosti
in dojenja Hg amalgamskih
zalivk NE ODSTRANJUJEMO.

Priprava in informiranje pacienta pri odstranjevanju amalgamskih zalivk

Izločanje Hg iz telesa je lahko zelo dolgotrajno, odvisno od stopnje obremenitve telesa s
težkimi kovinami in okoljskimi toksini. Priporočamo nadzorovano razstrupljanje v sodelovanju z
bioresonančninim ali drugim izkušenim terapevtom.
V času razstrupljanja si zagotovite zadostno količino mineralov in vitaminov tako, da uživate
sveže stisnjene zelenjavne in sadne sokove ter popijete dovolj čiste vode.
Priporočamo nadzorovano uživanje različnih pripravkov za vezavo in izločanje težkih kovin iz
telesa kot je alga Chlorella Vulgaris (klorela) in glutation. Za dvig super antioksidanta
glutationa priporočamo prehranska priporočila https://www.healthline.com/health/
glutathione-benefits
Pomembno:
• Tablete zaužijete po priporočilih proizvajalca, enakomerno razporejene preko dneva z
zadostno količino vode.
• Ob sočasnem uživanju C vitamina, zaužijete klorelo ločeno, v razmaku vsaj ene ure.
Priporočamo liposomski C vitamin.
Doziranje:
OBDOBJE

KOLIČINA

1 mesec pred posegom

5 tablet na dan (~10g)

1 teden pred posegom

10 tablet na dan (~20g)

1 teden po posegu

10 tablet na dan (~20g)

preostale 3 tedne

5 tablet na dan (~10g)
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Varnostni ukrepi pri odstranjevanju Hg amalgamskih zalivk v ordinacĳi

ZAŠČITA PACIENTA
• neprepustna zaščita izpostavljenih delov kože in obleke
• izpiranje in pitje mešanice aktivnega oglja in alge klorele v prahu pred in po posegu
• vdihovanje medicinskega kisika s pomočjo dihalne maske
• zaščita ustne votline z nitrilno opno, premazano z žveplom obogateno kremo
• uporaba zaščitnega nastavka na sesalcu (Clean up)
• uporaba dodatne visokozmogljive sesalne naprave ob pacientovih ustih (IQ Air Dental Hg)
• uporaba karbidnega svedra za odstranjevanje amalgama in UZ instrumenta
• izdatno vodno hlajenje obravnavanega zoba
• v času zračenja prostora po odstranitvi Hg amalgamske zalivke pacient zapusti prostor
• izvajanje priporočenega protokola za sistemsko podporo in razstrupljanje

ZAŠČITA TERAPEVTA IN ASISTENTKE
• neprepustna zaščita izpostavljenih delov kože in obleke
• uporaba nitrilnih zaščitnih rokavic
• uporaba celoobrazne plinske maske s filtri za zaščito
pred Hg hlapi
• izvajanje protokola za sistemsko podporo in
razstrupljanje

Delite sporočilo o SMART
protokolu varnega
odstranjevanja Hg
amalgamskih zalivk z
vašimi prijatelji in družino,
da bodo tudi oni izbrali
SMART za zaščito
njihovega zdravja.

ZAŠČITA OSTALIH PROSTOROV V ORDINACIJI IN VAROVANJE OKOLJA
• uporaba vzdrževanega amalgamskega separatorja v zobozdravniškem stolu*
• izvajanje prisilnega prezračevanja prostora (prezračevalni sesalni sistem, ventilator,
ustvarjen prepih z odprtimi okni)
• ionizacija zraka v prostoru
• ustrezno vzdrževanje zaščitnih oblek, opreme in površin v ordinaciji
• pravilno skladiščenje in odvoz amalgamskih odpadkov v skladu s predpisi

Vaš zobozdravnik je SMART
Gregor Vesel, DDS
Based on scientific research, the IAOMT has developedrigorous
recommendations for removing existing dental mercury amalgam fillings to
assist in reducing the potential negative health outcomesof mercury exposure
to patients, dental professionals, dental students, office staff, others, and the
environment. The IAOMTʼs recommendationsare known as the Safe Mercury
Amalgam Removal Technique (SMART). Dentists who have obtained SMART
certification from the IAOMT have successfullycompletedcoursework related
to mercury and the safe removal of amalgam fillings.

https://iaomt.org/for-patients/search/vesel-gregor-dds/

Certifikat združenja IAOMT
Več informacij dobite na www.theSMARTchoice.com

USTNI
WELLNESS

VESEL
...
za zdrav in sproščen
družinski nasmeh

Obogateni z dolgoletnimi izkušnjami,
izobraževanji doma in v tujini, kot ekipa s
tradicijo in znanjem, soustvarjamo
verodostojno strokovno jedro.

Sledite zanimivim vsebinam
na naših socialnih omrežjih!
Ustni Wellness Vesel
@ustniwellnessvesel

Z izkušenim zobozdravstvenim timom, ki ga
sestavljajo zobozdravniki, ustni higieniki,
zobni tehniki, specialisti čeljustne ortopedije
(ortodontije), endodontije, maksilofacialne
kirurgije in implantologije ter
parodontologije z boleznimi obzobnih tkiv,
si prizadevamo uresničiti pacientove želje in
potrebe.
V Ustnem Welnessu Vesel nas z obiskovalci
povezujejo naše srčne asistentke. Cilj naših
celostnih obravnav je povrniti zdrav,
dopadljiv in sproščen nasmeh.

Več o našem delovanju preberite na naši spletni strani, ali pa nam pišite na naš
elektronski naslov.
www.veselnasmeh.si | informacĳe@veselnasmeh.si

