
Áno, je to možné. Pri úraze, pri
ktorom sa zub kompletne vybije aj
s koreňom, existuje určitá šanca,
že môže opätovne prirásť. Koreň

však treba vložiť späť na pôvodné miesto
dostatočne zavčasu a okolitá kosť nesmie byť
veľmi polámaná. Pre vašu dcérku však už
musíme hľadať iné riešenie. Teraz jej
môžeme vyhotoviť malú vyberaciu protézku,
ktorá bude nahrádzať oba vybité zúbky až
do osemnásteho roku života. Potom sa dajú
vsadiť implantáty, ktoré chýbajúce zuby 

plne funkčne a esteticky nahradia. 
Druhou možnosťou bude obrúsiť 
najlepšie po dva vedľa stojace zuby
a vyhotoviť mostík.

Vo vašom prípade ide o difúzne
vypadávanie vlasov, alopécia
difúzna, alebo o mužské plešivenie,
androgénna alopécia, ktoré súvisí

s hormonálnymi zmenami. Niekedy práve
antikoncepcia pomáha riešiť vypadávanie
vlasov, no váš prípad to zrejme nie je.
Nepíšete, koľko máte rokov a či ste okrem
gynekologického absolvovali aj
dermatologické, endokrinologické
a psychologické vyšetrenie. Endokrinológ sa
zameriava na možné ochorenie štítnej žľazy,
ktoré niekedy býva príčinou vypadávania
vlasov, psychológ vás dôkladne vyšetrí
v súvislosti so stresom, ktorý tiež uvádzate
ako možnú príčinu. Zhrniem to: Ak
nebudete mať ďalšie, špeciálne vyšetrenia,
ktoré napríklad potvrdia alebo vyvrátia
hnisavé ložiská vo vašom tele, a ak vám
presne nestanovia hladinu hormónov
z pohľadu endokrinológa a gynekológa,
ťažko sa k liečbe alebo prerušeniu užívania
antikoncepcie vyjadriť.

Osemročná dcéra si pri bicyklovaní vyrazila oba predné horné zuby, žiaľ, už trvalé.
Aké sú možnosti pri nahradení zubov umelými? Počula som, že keby sme doniesli ko-
rene zubov k zubárovi včas, vraj do pol hodiny, dali by sa ešte zachrániť a vložiť späť
do ďasna. Je to pravda?

MUDr. Aurel DUCKO

Vybila si zuby

Vlasy sa mi veľmi preriedili. Asi rok užívam antikoncepciu a mám dojem, že to je,
možno okrem stresu, hlavná príčina. Po konzultácii s gynekológom som viackrát zme-
nila druh, no nezlepšilo sa to. Mala by som ju prestať užívať úplne alebo sa môj pro-
blém dá riešiť inak? Čo mám robiť? 

MUDr. Hana ZELENKOVÁ, CSc.
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Vypadávajú mi vlasy
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