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Το χαμόγελο αποτελεί μεγάλο μέρος της απεικόνισης της ψυχικής μας διάθεσης. 

Κοιτάζοντας τα αγάλματα, τους Κούρους και τις Κόρες από την αρχαία Ελλάδα, 

γνωρίζουμε πόσο χαίρονταν τη ζωή κάτω από τον ήλιο οι πρόγονοί μας. Τα έργα τους 

στην αρχιτεκτονική, γλυπτική, μαθηματικά, θέατρο, φιλοσοφία, Ιατρική 

αποδεικνύουν το πόσο χαμογελούσε η ψυχή τους και πόσο ξεχείλιζε αυτή από αγάπη 

για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τι συνέβη λοιπόν από τότε; Γιατί κλειστήκαμε 

στον εαυτό μας; Γιατί χάσαμε το ενδιαφέρον μας για όλα τα ωραία και απλά 

πράγματα; Γιατί κλειστήκαμε στα σπίτια μας; Γιατί δύσκολα χαμογελάμε; Γιατί 

χάνουμε την πίστη μας; Μήπως επειδή το χαμόγελο είναι μεταδοτικό πρέπει να 

δείξουμε και το ανάλογο ενδιαφέρον στο στόμα μας; 

Γιατί χάνονται τα δόντια; Αμέλεια; Τοπικά ή συστηματικά νοσήματα; 

Παραλειτουργικές έξεις, όπως ο βρυγμός – βρουξισμός (σφίξιμο – τρίξιμο δοντιών) ; 

Ό,τι και να είναι, η πρόληψη, που δεν κοστίζει πολύ κιόλας, δείχνει το δρόμο: έγκαιρη 

διάγνωση και μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία μπορεί να φέρει την πλήρη 

αποκατάσταση του χαμόγελού μας. Δε θα αναφερθούμε στο έργο ρουτίνας του 

οδοντιάτρου. Αλλά σε αυτό του έμπειρου χειρουργού στόματος. Ειδικά όταν η 

απώλεια δοντιών είναι εκτενής απαιτείται κάτι περισσότερο από μια απλή 

πανοραμική ακτινογραφία: ένα ψηφιακό μηχάνημα λήψης CBCT (DENTAL SCAN) που 

ελαχιστοποιεί την έκθεση σε ακτινοβολία και αποδίδει με τρισδιάστατη απεικόνιση 

όλους του σκληρούς και μαλακούς ιστούς του στόματος διευκολύνοντας την ακριβή 

διάγνωση για περιοδοντίτιδα, κύστεις, όγκους στόματος, παθολογία ιγμορείου, 

κροταφογναθικών διαρθρώσεων (TMJ), κατάγματα γνάθων και δοντιών… Ένας 

εξοπλισμός – έργο τέχνης που διαθέτει μόνο ο «Απόστολος Λουκάς» στην Κύπρο.  

Το πιο σημαντικό όπλο στην εκτίμηση του οστικού υποστρώματος των γνάθων με 

εξαιρετική ακρίβεια, είναι αυτή η ψηφιακή ακτινογράφηση, ώστε να υπολογιστεί ο 

απαραίτητος αριθμός εμφυτευμάτων προς τοποθέτηση. Για παράδειγμα, σε μια 

ολικά νωδή γνάθο που απαιτεί 6-8 στον αριθμό εμφυτεύματα, μπορεί να 

πραγματοποιηθούν στην ίδια συνεδρία οι εξαγωγές των μη αποκαταστάσιμων 

δοντιών και να ακολουθήσει η εμφύτευση αυτών των βιοσυμβατών (από τιτάνιο) 

υλικών με μια εξαιρετικά ανώδυνη τεχνική. Η μικροεπέμβαση αυτή είναι αναίμακτη, 

ανώδυνη και διαρκεί περίπου (συνολικά) 1 ώρα και 15’. Πραγματοποιείται με τοπική 

αναισθησία και απαιτεί μόνο 1-2 ημέρες κατ’οίκον ανάρρωση, λόγω του ελαφρά 

αυξημένου μετεγχειρητικού οιδήματος (πρήξιμο). Αναφορικά με τον πόνο, οι 

περισσότεροι από τους ασθενείς μας λαμβάνουν μόνο ένα αναλγητικό τύπου depon. 

Μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα μία προσωρινή οδοντοστοιχία από τον οδοντίατρο 

για τους επόμενους 3-4 μήνες που απαιτούνται για την οστεοενσωμάτωση των 

εμφυτευμάτων. Στο πέρας αυτού του διαστήματος τοποθετεί ο οδοντίατρος ,μία 

ακίνητη εργασία (γέφυρα) ή επένθετη οδοντοστοιχία που «κουμπώνει» πάνω σε 

λιγότερα σε αριθμό εμφυτεύματα, είτε για λόγους κόστους, είτε για βιολογικούς 



λόγους (μικρή ποσότητα οστικού υποστρώματος) αλλά κυρίως για λόγους καλύτερης 

συντήρησης της στοματικής υγιεινής (σε υπερήλικες με συστηματικά νοσήματα).  

Κυρία 77 ετών με άμεση (μετεξακτικά) τοποθέτηση 8 εμφυτευμάτων (και προσωρινής 

τοποθέτηση ακίνητης εργασίας 4 μέρες μετά από Προσθετολόγο- περιστατικό 

άμεσης φόρτισης ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, που ακολουθεί αυστηρά μαλακή δίαιτα για 4 

μήνες). Συνολική διάρκεια επέμβασης: 1 ώρα και 45 λεπτά και χρήση μόνο ενός 

αναλγητικού. 

 

    

 

Άρρεν 85 ετών με άμεση τοποθέτηση 6 εμφυτευμάτων και ακίνητης εργασίας 

(γέφυρας με πορσελάνη, 4 μήνες μετά, από Προσθετολόγο). Συνολική διάρκεια 

επέμβασης: 1 ώρα και 25 λεπτά και χρήση μόνο 2 αναλγητικών. 

    

 

 


