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1. articol de pe dcmedical.ro
13 mai 2019
Aparat dentar, adulti si copii: 5 semne vizibile ca ai nevoie de unul
Si adultii, nu doar copiii, pot purta aparat dentar pentru corectarea unor problemeZambetul perfect, muscatura corecta,
igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata - acestea sunt principalele avantaje ale
purtarii unui aparat dentar la adulti, nu doar la copii, arata dr. Georgiana Bordei, medic stomatoloc specializat in
ortodontie si ortopedie dento-faciala.Medicului ortodont Georgiana Bordei spune ca s-a indus in societate teza falsa
conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic."Dantura se poate
indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive
estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel
care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara,
corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara,
ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica dr
Georgiana Bordei.Totodata, specialistul arata si ca ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o
serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea
de tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea
pierderii osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si,
desigur, imbunatateste considerabil digestia.De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar?Dr Georgiana
Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semne care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic
ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt;daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti;daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea mica;daca
partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in
totalitate partea de jos, ocluzie adanca;daca avem spatii intre dinti.Ce implica un consult ortodontic?In general, este bine
ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru a
stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un consult clinic, in
urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a doua
intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur, se va
explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele.
La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica
doctorul Georgiana Bordei.Cum se alege aparatul dentar potrivit?Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau
Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care se
monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il
doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt
dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul
ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea.
Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot
afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor transparente,
se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de
la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este
ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului", declara medicul ortodont Georgiana
Bordei.

2. articol de pe Amos News
13 mai 2019
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata -
acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie. In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o
limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei
fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui
aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea
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anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati,
rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei. Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de
avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru
scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii
osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur,
imbunatateste considerabil digestia.De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar? Doctorul Georgiana
Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic
ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar:  observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt.  daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.  daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea mica  daca
partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in
totalitate partea de jos, ocluzie adanca.  daca avem spatii intre dinti.  Ce implica un consult ortodontic? In general, este
bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru
a stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un consult clinic,
in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a
doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur,
se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri
implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea
acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei.Cum se alege aparatul dentar potrivit? Aparatele dentare pot fi fixe
(metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale
(Incognitio, etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme.
"Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in
primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se
sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite
aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele
pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte
aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de
gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic
si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta
pacientului", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. Despre doctorul stomatolog Georgiana
Bordei Georgiana Bordei este medic specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in stiinte medicale
(specializarea ortodontie) si directorul uneia dintre cele mai reputate cabinete de stomatologie din Bucuresti, OrtoClass.
A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a specializat in ortodontie, sub atenta supraveghere a unuia
dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului
adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de formare si congrese internationale de top.

3. Post de pe borceablog.com
13 mai 2019
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si
vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata - acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar,
spun specialistii in ortodontie. In opinia medicului ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in
societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic.
"Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la
ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog.
Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar
fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o
protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea
pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana Bordei. Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat
dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp,
aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari
ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de
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cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil digestia. De ce si cand avem nevoie sa
purtam un aparat dentar? Doctorul Georgiana Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de
gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar: observam ca
dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt. daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv
au migrat ceilalti dinti. daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este
prea mare sau prea mica daca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul,
daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca. daca avem spatii intre dinti. Ce implica un consult
ortodontic? In general, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de
catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. "La prima
programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si
fotografii ale arcadelor dentare. La a doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se
stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar,
ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de
aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei. Cum se alege aparatul dentar
potrivit? Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente
(Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este
eficient in felul sau pentru anumite probleme. "Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata
in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal
este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat
in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu
afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se
mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare
difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul
depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se
sincronizeze cu preferinta pacientului", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. Despre
doctorul stomatolog Georgiana Bordei Georgiana Bordei este medic specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala,
doctor in stiinte medicale (specializarea ortodontie) si directorul uneia dintre cele mai reputate cabinete de stomatologie
din Bucuresti, OrtoClass. A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a specializat in ortodontie, sub atenta
supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament
ortodontic al pacientului adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de formare si congrese internationale de
top.  sanatate, ortodontic

4. articol de pe Cronica Romana
13 mai 2019
Cinci semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata -
acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie. In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o
limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei
fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui
aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea
anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati,
rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei.Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de
avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru
scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii
osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur,
imbunatateste considerabil digestia.  De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar? Doctorul Georgiana
Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic
ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt.daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea micadaca partea
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de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in
totalitate partea de jos, ocluzie adanca.daca avem spatii intre dinti. Ce implica un consult ortodontic? In general, este
bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru
a stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un consult clinic,
in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a
doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur,
se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri
implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea
acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei.  Cum se alege aparatul dentar potrivit? Aparatele dentare pot fi fixe
(metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale
(Incognitio, etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite
probleme."Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori:
estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa
se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite
aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele
pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte
aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de
gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic
si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta
pacientului", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.  Despre doctorul stomatolog Georgiana
Bordei Georgiana Bordei este medic specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in stiinte medicale
(specializarea ortodontie) si directorul uneia dintre cele mai reputate cabinete de stomatologie din Bucuresti, OrtoClass.
A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a specializat in ortodontie, sub atenta supraveghere a unuia
dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului
adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de formare si congrese internationale de top.

5. articol de pe Replicavedetelor.ro
13 mai 2019
5 semne vizibile c avem nevoie de aparat dentar
Singura publicatie din Romania care da vedetelor dreptul la replica5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat
dentarZambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe
viata - acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spunspecialistii in ortodontie.In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. Dantura se poateindrepta la orice varsta, nu exista o limita
superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind
trimisi catre ortodont decatre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat
dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii,inchiderea anumitor
spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea
durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stopareapierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.
Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de avantaje,
precum: pastrareadintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru scad
considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sauincetinirea pierderii osoase,
ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur,
imbunatateste considerabil digestia. De ce si cand avemnevoie sa purtam un aparat dentar? Doctorul Georgiana
Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic
ortodont si sa acceptam ideeapurtarii unui aparat dentar: observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt. daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea mica daca
partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluziedechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in
totalitate partea de jos, ocluzie adanca. daca avem spatii intre dinti. Ce implica un consult ortodontic? In general, este
bine ca pacientul saefectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru
a stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. La prima programare,are loc un consult clinic, in
urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a doua
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intalnire se pune diagnosticul pe bazainvestigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur, se va
explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuriimplica ele.
La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica
doctorul Georgiana Bordei. Cum se alege aparatul dentarpotrivit? Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau
Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care
semonteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme. Tipul de aparat pe care
il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multifactori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt
dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul
ortodont ce tip de aparateste cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea.
Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele detip gutiera pot
afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor transparente,
se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare diferain functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la
cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este
carecomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului", declara medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass. Despre doctorul stomatolog Georgiana Bordei GeorgianaBordei este medic specialist in
ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in stiinte medicale (specializarea ortodontie) si directorul uneia dintre cele
mai reputate cabinete de stomatologie dinBucuresti, OrtoClass. A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a
specializat in ortodontie, sub atenta supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In continuare,
aobtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de
formare si congrese internationale de top.

6. articol de pe dcnews.ro
13 mai 2019
5 semne vizibile ca ai nevoie de un aparat dentar
Medicului ortodont Georgiana Bordei spune ca s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic.Dr Georgiana Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semne
care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui
aparat dentar. VEZI ARTICOLUL INTEGRAL PE DCMEDICAL.RO

7. articol de pe clubdesanatate.ro
13 mai 2019
Aparat dentar: semne clare ca ai nevoie, cum decurge consultul ortodontic
FOTO: 123rf.com / Aparat dentar: semne clare ca ai nevoie, cum decurge consultul ortodontic       Daca ar fi sa
enumeram avantajele purtarii aparatului dentar specialistii ar spune zambet perfect, muscatura corecta, igiena mai
buna, digestie si vorbire imbunatatita, dar si dinti sanatosi pe viata. Georgiana Bordei, medic ortodont, este de parere
ca in societate s-a indus o teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui
aparat ortodontic.   "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general, pacientii adulti se
prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont de catre medicul
stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea anumitor
probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea corecta
de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare
si stoparea pierderii osoase", explica specialistul. Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre
un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor
interdentare si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte,
stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o
muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil digestia. Aparatul dentar: de ce si cand avem nevoie sa
purtam Specialistul sustine ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un
medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar: observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt. daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti. daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea mica daca
partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in
totalitate partea de jos, ocluzie adanca. daca avem spatii intre dinti. Cum se desfasoara un consult ortodontic? Chiar
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daca acesta nu a fost indicat de catre medicul dentist, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic. Astfel,
specialistul stabileste daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un
consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor
dentare. La a doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de
tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate
exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece
la montarea acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei. Cum alegem aparatul dentar potrivit? Aparatele dentare pot
fi fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau
linguale (Incognitio, etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite
probleme. "Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori:
estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa
se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite
aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele
pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte
aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de
gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic
si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta
pacientului", declara medicul ortodont Georgiana Bordei.

8. articol de pe Adevarul
13 mai 2019
Stomatolog:"Dantura se poate indrepta la orice varsta". Semne ca ai nevoie de aparatdentar
Dintii perfectaliniati nu sunt doar o problema de estetica, ci si una de sanatate aorganismului. Muscatura corecta, igiena
dentara mai buna, digestia si vorbireaimbunatatite sunt doar cateva avantaje pe care le aduce o dantura perfecta,
explicaspecialistii in ortodontie.Cel mai bine este sa ne indreptam dintii daca este cazul, atunci cand suntem copii. Dar,
nu este tarziu nici daca am devenit adulti, dau asigurari stomatologii specializati in ortodontie."Dantura se poate indrepta
la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie
din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va
ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea
muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea
unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre
un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, scaderea
incidentei cariilor si a depunerilor de tartru, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau
incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura
incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil digestia.De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat
dentar?Potrivit dr. Georgiana Bordei afirma ca sunt cel putin cinci semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este
timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar.Astfel, dintii nealiniati este
primul semnal. Daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti, daca oasele maxilare nu
sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea mica sau daca partea de sus
nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in totalitate
partea de jos, ocluzie adanca sunt alte semnale ca ar trebui sa ne punem aparat dentar. Avem nevoie de el chiar si
atunci cand avem spatii intre dinti, mai spune ortodontul.Cum decurge un consult ortodontic"La prima programare, are
loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa faca niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor
dentare. La a doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de
tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate
exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece
la montarea acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei.Aparatele dentare pot fi fixe - metalice, ceramice sau Safir,
invizibile de tipul unor gutiere transparente - Inivisalign sau Clear Aligner - sau linguale - Incognitio -, care se monteaza
pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il doreste
pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa
se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce
tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu,
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aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea.
De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de
catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni -
4-6 - pana la cativa ani - 2-3. Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca
recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului", conchide medicul ortodont Georgiana
Bordei.Daca apreciezi acest articol, te asteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook,
printr-un Like mai jos: stomatolog:

9. articol de pe romaniaexpres.com
13 mai 2019
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar"De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar ?", " Ce
implica un consult ortodontic ?" sau " Cum se alege aparatul dentar potrivit ?"Zambet perfect , muscatura corecta ,
igiena mai buna , digestie si vorbire imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata - acestea sunt principalele avantaje ale
purtarii aparatului dentar , spunspecialistii in ortodontie .In opinia medicului ortodont Georgiana Bordei , directorul
OrtoClass , s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul
unui aparat ortodontic . Dantura se poateindrepta la orice varsta , nu exista o limita superioara. In general, pacientii
adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont decatre
medicul stomatolog . Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea
anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara , corectarea muscaturii ,inchiderea anumitor spatii edentate ,
deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati , rezolvarea durerilor articulatiei
temporo-mandibulare si stopareapierderii osoase " , explica medicul ortodont Georgiana Bordei .Medicul ortodont 
Georgiana BordeiTotodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie
de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp , aparitia cariilorinterdentare si depunerea de
tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii
osoase , ameliorarea contracturilormusculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur,
imbunatateste considerabil digestia .De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar ?Doctorul Georgiana
Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic
ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar :observam ca dintii nu sunt aliniati , adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt.daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect , adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea micadaca
partea de sus a dintilor nu acopera deloc partea de jos , adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus
a dintilor acopera in totalitate partea de jos , ocluzie adanca .daca avem spatii intre dinti .Ce implica un consult
ortodontic ?In general, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de
catre medicul dentist , pentru a stabili daca dantura este bine aliniata si dacamuscatura este corecta . La prima
programare, are loc un consult clinic , in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si
fotografii ale arcadelor dentare . La adoua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor , ca mai apoi sa se
stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar,
ce tipuri de aparate dentare exista si cat costa un aparat dentar . La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un
anumit model de aparat dentar , se poate trece la montarea acestuia" ,explica doctorul Georgiana Bordei .Cum se
alege aparatul dentar potrivit ?Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere
transparente ( Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale ( Incognitio , etc), care se monteaza peinterior. Fiecare tip
de aparat dentar este eficient in felul sau pentru anumite probleme.Tipul de aparat dentar pe care il doreste pacientul
este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada
aparatul, financiaretc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de
aparat dentar este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afectavorbirea . Spre
exemplu, aparatele dentare fixe , montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar aparatele dentare de interior si
aparatele dentare de tip gutiera pot afecta vorbirea . De cealaltaparte, unele aparate dentare nu se mai pot da jos , iar
alte aparate dentare , de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in
functie de gravitatea sicomplexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de
diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodontsa se sincronizeze cu
preferinta pacientului" , declara medicul ortodont Georgiana Bordei , directorul OrtoClass .Despre doctorul stomatolog 
Georgiana Bordei Medicul stomatolog Georgiana BordeiGeorgiana Bordei este medic specialist in ortodontie si
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ortopedie dento-faciala , doctor in stiinte medicale ( specializarea ortodontie ) si directorul uneia dintre cele mai reputate
cabinete destomatologie din Bucuresti , OrtoClass . A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a specializat
in ortodontie , sub atenta supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti dinRomania . In continuare, a obtinut titlul
de doctor in tratament ortodontic al pacientului adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de formare si
congrese internationale de top .In caz ca doriti sa aflati mai multe despre toate aceste lucruri, mai jos va lasam datele de
contact ale doctorului ortodont Georgiana Bordei . Cristina Cojucar Toma Managing Director ReplicaVedetelor Events
www.ReplicaVedetelorEvents.ro E-Mail: cristina@replicavedetelor.ro , Tel: +40 0721 659 514

10. articol de pe Capital
13 mai 2019
Avertisment pentru cei cu probleme dentare! Cand avem nevoie de aparat dentar
Avertisment extrem de important al specialistilor pentru cei cu probleme dentare. Zambetul perfect, muscatura corecta,
igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata - acestea sunt principalele avantaje ale
purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie.In opinia medicului ortodont Georgiana Bordei, directorul
OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul
unui aparat ortodontic. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general, pacientii
adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont de catre
medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea
anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea
corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei
temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.Totodata, specialistul
afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor
naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei
protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor
musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil
digestia.De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar?Doctorul Georgiana Bordei afirma ca sunt cel putin 5
semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii
unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt.daca avem dinti pierduti
de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta
dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea micadaca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica
avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca.daca avem
spatii intre dinti.Ce implica un consult ortodontic?In general, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic
chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este bine aliniata si daca
muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze
niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a doua intalnire se pune diagnosticul pe baza
investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce
presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca
pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica doctorul Georgiana
Bordei.Cum se alege aparatul dentar potrivit?Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de
tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care se monteaza pe
interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il doreste
pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa
se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce
tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu,
aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea.
De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de
catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni
(4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca
recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului", declara medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass.Georgiana Bordei este medic specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in
stiinte medicale (specializarea ortodontie) si directorul uneia dintre cele mai reputate cabinete de stomatologie din
Bucuresti, OrtoClass. A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a specializat in ortodontie, sub atenta
supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament
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ortodontic al pacientului adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de formare si congrese internationale de
top.

11. articol de pe infopress.tv
13 mai 2019
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata -
acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie.In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei, , s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot
corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In
general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre
ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru
corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate,
deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei
temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.Totodata, specialistul
afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor
naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei
protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor
musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil
digestia. De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar?Doctorul Georgiana Bordei afirma ca sunt cel putin 5
semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii
unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt.daca avem dinti pierduti
de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta
dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea micadaca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica
avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca.daca avem
spatii intre dinti.Ce implica un consult ortodontic?In general, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic
chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este bine aliniata si daca
muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze
niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a doua intalnire se pune diagnosticul pe baza
investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce
presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca
pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica doctorul.Cum se alege
aparatul dentar potrivit?Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere
transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de
aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere
personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul,
financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este
cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe,
montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta
parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre
pacient. Perioada de purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6)
pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea
medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului",

12. articol de pe Suceava News
13 mai 2019
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei 5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata -
acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie. In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei , directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o
limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei
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fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui
aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea
anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati,
rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei. Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de
avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru
scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii
osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur,
imbunatateste considerabil digestia. De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar? Doctorul Georgiana
Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic
ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar: observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt. daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti. daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea mica daca
partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in
totalitate partea de jos, ocluzie adanca. daca avem spatii intre dinti. Ce implica un consult ortodontic? In general, este
bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru
a stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un consult clinic,
in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a
doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur,
se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri
implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea
acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei. Cum se alege aparatul dentar potrivit? Aparatele dentare pot fi fixe
(metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale
(Incognitio, etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme.
"Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in
primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se
sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite
aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele
pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte
aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de
gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic
si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta
pacientului", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. Despre doctorul stomatolog Georgiana
Bordei Georgiana Bordei este medic specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in stiinte medicale
(specializarea ortodontie) si directorul uneia dintre cele mai reputate cabinete de stomatologie din Bucuresti, OrtoClass.
A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a specializat in ortodontie, sub atenta supraveghere a unuia
dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului
adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de formare si congrese internationale de top.

13. articol de pe 7aprilie.ro
13 mai 2019
Medicul ortodont Georgiana Bordei si cele 5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia sivorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata -
acestea suntprincipalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie. In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o
limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei
fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui
aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea
anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati,
rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei.Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar decatre un pacient adult vine cu o serie de avantaje,
precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitiacariilor interdentare si depunerea de tartru scad
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considerabil, realizarea uneiprotezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinireapierderii osoase,
ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor decap provocate de o muscatura incorecta si, desigur,
imbunatateste considerabildigestia. De ce si cand avemnevoie sa purtam un aparat dentar? Doctorul Georgiana Bordei
afirma ca sunt cel putin 5 semnale caretrebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si
saacceptam ideea purtarii unui aparat dentar: observam ca dintii nusunt aliniati, adica nu sunt unul in continuarea
celuilalt. daca avem dinti pierdutide mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti. daca oasele maxilare nusunt
pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este preamare sau prea mica daca partea de sus
nuacopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, dacapartea de sus acopera in totalitate
partea de jos, ocluzie adanca. daca avem spatii intredinti.             Ce implica un consult ortodontic? In general, este bine
ca pacientul sa efectueze un controlortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist,pentru a
stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura estecorecta. "La prima programare, are loc un consult clinic, in
urma caruia pacientuleste trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii alearcadelor dentare. La a doua
intalnire se pune diagnosticul pe bazainvestigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur,se va
explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, cetipuri de aparate exista si ce costuri implica ele.
La a treia intalnire, dacapacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montareaacestuia",explica
doctorul Georgiana Bordei. Cum se alege aparatul dentar potrivit? Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau
Safir),invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligneretc) sau linguale (Incognitio, etc), care se
monteaza pe interior. Fiecare tipde aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il
doreste pacientul este o alegerepersonala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primulrand, cat de tare sunt
dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal esteca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul
ortodont cetip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparatedentare pot afecta vorbirea.
Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior,nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot
afectavorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alteaparate, de tipul gutierelor transparente, se
pot da jos de catre pacient.Perioada de purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului sipoate fi de la
cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde dediagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca
recomandarea mediculuiortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului", declara medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass.            Despre doctorul stomatologGeorgiana Bordei Georgiana Bordei este medic
specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in stiinte medicale (specializarea ortodontie) si directorul uneia
dintre cele mai reputate cabinete de stomatologie din Bucuresti, OrtoClass. A absolvit facultatea de stomatologie in anul
2006 si s-a specializat in ortodontie, sub atenta supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In
continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului adult, continuandu-si cercetarile si studiile la
cursuri de formare si congrese internationale de top.   valiivan.art

14. articol de pe ziarulnational.md
13 mai 2019
Explicatiile medicului ORTODONT: Cinci semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Explicatiile medicului ORTODONT: Cinci semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentarZambetul perfect, muscatura
corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata - acestea sunt principalele
avantaje ale purtarii aparatului dentar, spunspecialistii in ortodontie. In opinia medicului ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta
cu ajutorul unui aparatortodontic. Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general,
pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, eifiind trimisi catre ortodont de
catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea
anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara,corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea
corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor
articulatieitemporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.Totodata,
specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum:
pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilorinterdentare si depunerea de tartru scad considerabil,
realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea
contracturilormusculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste
considerabil digestia.De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar?Doctorul Georgiana Bordei afirma ca sunt
cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam
ideea purtarii unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt.daca avem
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dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect,
adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea micadaca partea de sus nu acopera deloc partea de
jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie
adanca.daca avem spatii intre dinti.Ce implica un consult ortodontic?In general, este bine ca pacientul sa efectueze un
control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este bine
aliniata si dacamuscatura este corecta. La prima programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este
trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a douaintalnire se pune diagnosticul
pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce
presupune purtarea unui aparat dentar, cetipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca
pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica doctorul
GeorgianaBordei.Cum se alege aparatul dentar potrivit?Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau Safir),
invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care se
monteaza peinterior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il
doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt
dispusi sa se vada aparatul, financiar etc.Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul
ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea.
Spreexemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot
afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alteaparate, de tipul gutierelor transparente,
se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de
la cateva luni (4-6) pana lacativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este
ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului", declara mediculortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass.

15. articol de pe secundatv.ro
13 mai 2019
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata -
acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie.     In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o
limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei
fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui
aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea
anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati,
rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica Georgiana Bordei. Totodata,
specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum:
pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru scad considerabil,
realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea
contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste
considerabil digestia.     De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar?  Doctorul Georgiana Bordei afirma ca
sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam
ideea purtarii unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt.daca avem
dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect,
adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea micadaca partea de sus nu acopera deloc partea de
jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie
adanca.daca avem spatii intre dinti.  Ce implica un consult ortodontic?   In general, este bine ca pacientul sa efectueze
un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este
bine aliniata si daca muscatura este corecta. "La prima programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul
este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare. La a doua intalnire se pune
diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica
pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a
treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica
doctorul Georgiana Bordei.   Cum se alege aparatul dentar potrivit?   Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice
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sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc),
care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme. "Tipul de aparat
pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de
tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu
medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta
vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip
gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor
transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului
si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta
pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului", declara
medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.   Georgiana Bordei   Georgiana Bordei este medic
specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in stiinte medicale (specializarea ortodontie) si directorul uneia
dintre cele mai reputate cabinete de stomatologie din Bucuresti, OrtoClass. A absolvit facultatea de stomatologie in anul
2006 si s-a specializat in ortodontie, sub atenta supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti din Romania. In
continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului adult, continuandu-si cercetarile si studiile la
cursuri de formare si congrese internationale de top.

16. articol de pe Ziarul Profit
13 mai 2019
Aparat dentar: semne clare ca ai nevoie
Daca ar fi sa enumeram avantajele purtarii aparatului dentar specialistii ar spune zambet perfect, muscatura corecta,
igiena mai buna, digestie si vorbire imbunatatita, dar si dinti sanatosi pe viata. Georgiana Bordei, medic ortodont, este
de parere ca in societate s-a indus o teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu
ajutorul unui aparat ortodontic . "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general,
pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont de
catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea
anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea
corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei
temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica specialistul.Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui
aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai
mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei
fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a
durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil digestia.Aparatul dentar: de
ce si cand avem nevoie sa purtamSpecialistul sustine ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca
este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt
aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt.daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat
ceilalti dinti.daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare
sau prea micadaca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca
partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca.daca avem spatii intre dinti.Cum se desfasoara un
consult ortodontic?Chiar daca acesta nu a fost indicat de catre medicul dentist, este bine ca pacientul sa efectueze un
control ortodontic. Astfel, specialistul stabileste daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta."La prima
programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si
fotografii ale arcadelor dentare. La a doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se
stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar,
ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de
aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei.Cum alegem aparatul dentar
potrivit?Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente
(Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este
eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata
in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal
este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat
in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu
afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se
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mai pot da jos, iar alte aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare
difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul
depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se
sincronizeze cu preferinta pacientului", declara medicul ortodont Georgiana Bordei.

17. articol de pe sursadesanatate.ro
14 mai 2019
Vreti un zambet frumos? Cum trebuie alese aparatele dentare
Chiar daca aparatul dentar va poate incomoda, strangeti din dinti si purtati-l, pentru ca acesta va poate reda zambetul
de odinioara si veti putea manca mai bine, veti avea o digestie mai buna, dar mai ales o dantura sanatoasa.Medicul
ortodont Georgiana Bordei ii incurajeaza si pe adulti sa faca asa ceva, intrucat dantura se poate corecta la orice varsta,
nu doar atunci cand suntem copii. Dantura se poate indrepta oricand. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont
fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi la noi de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este
cel care va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi alinierea dentara,
corectarea muscaturii, inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara,
ridicarea unor dinti inclinati. De asemenea, acesta ajuta la rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si
stoparea pierderii osoase , explica dr. Bordei.Totodata, specialistul considera ca purtarea unui aparat dentar de catre un
adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor
interdentare si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte,
stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o
muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil digestia.Probabil ca va intrebati de ce si cand avem nevoie
sa purtam un aparat dentar. Ei, bine, specialistii sustin ca exista cel putin cinci semnale care trebuie sa ne dea de gandit
ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar.In primul rand, pacientul
observa ca dintii nu sunt aliniati corespunzator. Desigur, se poate intampla ca in cazul in care avem dinti pierduti de mult
timp, in locul respectiv sa fi migrat ceilalti dinti. Apoi, daca distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea
mica, este, iar, un semnal de alarma. La fel se intampla si daca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica
avem o ocluzie deschisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca.Ce trebuie
sa facetiDe obicei, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic, chiar daca acesta nu i-a fost indicat de
catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta. La prima
programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si
fotografii ale arcadelor dentare. La a doua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se
stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar,
ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de
aparat, se poate trece la montarea acestuia , a completat dr. Bordei.In ceea ce priveste aparatele dentare, acestea pot fi
fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau
linguale (Incognitio etc), care se monteaza pe interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite
probleme.Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala, luata in functie de mai multi factori:
estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa
se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite
aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele
pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte
aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera in functie de
gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3). Totul depinde de diagnostic
si, desigur, de preferinta pacientului , a mai spus medicul ortodont.

18. articol de pe zi-de-zi.ro
15 mai 2019
Cinci semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Cinci semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentarZambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si
vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata - acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar,
spunspecialistii in ortodontie.In opinia medicului ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in societate
teza falsa conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic. Dantura
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se poateindrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din
motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre ortodont decatre medicul stomatolog. Medicul ortodont
este cel care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea
dentara, corectarea muscaturii,inchiderea anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare
ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stopareapierderii osoase",
explica medicul ortodont Georgiana Bordei.Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un
pacient adult vine cu o serie de avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia
cariilorinterdentare si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare
corecte, stoparea sau incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilormusculare si chiar a durerilor de cap
provocate de o muscatura incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil digestia.De ce si cand avem nevoie sa
purtam un aparat dentar?Doctorul Georgiana Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de
gandit ca este timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar:observam ca
dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt.daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv
au migrat ceilalti dinti.daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este
prea mare sau prea micadaca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul,
daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca.daca avem spatii intre dinti.Ce implica un consult
ortodontic?In general, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de
catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este bine aliniata si dacamuscatura este corecta. La prima
programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si
fotografii ale arcadelor dentare. La a douaintalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se
stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar,
cetipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de
aparat, se poate trece la montarea acestuia", explica doctorul GeorgianaBordei.Cum se alege aparatul dentar
potrivit?Aparatele dentare pot fi fixe (metalice, ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente
(Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale (Incognitio, etc), care se monteaza peinterior. Fiecare tip de aparat este
eficient in felul sau pentru anumite probleme.Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata
in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc.Ideal este
ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in
cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea. Spreexemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu
afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se
mai pot da jos, iar alteaparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de purtare difera
in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana lacativa ani (2-3). Totul depinde
de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu
preferinta pacientului", declara mediculortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.

19. articol de pe alba7.ro
15 mai 2019
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
Zambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata -
acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar, spun specialistii in ortodontie. In opinia medicului
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass, s-a indus in societate teza falsa conform careia, odata deveniti adulti,
dintii nu se mai pot corecta cu ajutorul unui aparat ortodontic."Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o
limita superioara.In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei
fiind trimisi catre ortodont de catre medicul stomatolog.Medicul ortodont este cel care ne va ajuta la montarea unui
aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara, corectarea muscaturii, inchiderea
anumitor spatii edentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara, ridicarea unor dinti inclinati,
rezolvarea durerilor articulatiei temporo-mandibulare si stoparea pierderii osoase", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei.Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient adult vine cu o serie de
avantaje, precum: pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare si depunerea de tartru
scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte, stoparea sau incetinirea pierderii
osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura incorecta si, desigur,
imbunatateste considerabil digestia. De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat dentar? Doctorul Georgiana
Bordei afirma ca sunt cel putin 5 semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este timpul sa consultam un medic
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ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar:observam ca dintii nu sunt aliniati, adica nu sunt unul in
continuarea celuilalt.daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat ceilalti dinti.daca oasele
maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare sau prea micadaca partea
de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in
totalitate partea de jos, ocluzie adanca.daca avem spatii intre dinti. Ce implica un consult ortodontic? In general, este
bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de catre medicul dentist, pentru
a stabili daca dantura este bine aliniata si daca muscatura este corecta."La prima programare, are loc un consult clinic,
in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si fotografii ale arcadelor dentare.La a doua
intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se stabileasca planul de tratament si, desigur, se va
explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica
ele.La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece la montarea acestuia",
explica doctorul Georgiana Bordei. Cum se alege aparatul dentar potrivit? Aparatele dentare pot fi fixe (metalice,
ceramice sau Safir), invizibile de tipul unor gutiere transparente (Inivisalign sau Clear Aligner etc) sau linguale
(Incognitio, etc), care se monteaza pe interior.Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite
probleme."Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori:
estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar etc.Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa
se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite
aparate dentare pot afecta vorbirea.Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele
pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea.De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte
aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient.Perioada de purtare difera in functie de
gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4-6) pana la cativa ani (2-3).Totul depinde de diagnostic
si, desigur, de preferinta pacientului.Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta
pacientului", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Georgiana Bordei este medic specialist
in ortodontie si ortopedie dento-faciala, doctor in stiinte medicale (specializarea ortodontie) si directorul uneia dintre cele
mai reputate cabinete de stomatologie din Bucuresti, OrtoClass.A absolvit facultatea de stomatologie in anul 2006 si s-a
specializat in ortodontie, sub atenta supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti din Romania.In continuare, a
obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului adult, continuandu-si cercetarile si studiile la cursuri de
formare si congrese internationale de top.

20. articol de pe gds.ro
16 mai 2019
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar
5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentarZambetul perfect, muscatura corecta, igiena mai buna, digestia si
vorbirea imbunatatita, inclusiv dinti sanatosi pe viata - acestea sunt principalele avantaje ale purtarii aparatului dentar,
spunspecialistii in ortodontie. Vestea buna este ca dantura se poate indrepta la orice varsta, asa ca si adultii pot capata
zambetul perfect.In societate s-a indus ideea conform careia, odata deveniti adulti, dintii nu se mai pot corecta cu
ajutorul unui aparat ortodontic. Medicul ortodont Georgiana Bordei infirma insa aceasta teorie."Dantura se poate
indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive
estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisicatre ortodont de catre medicul stomatolog. Medicul ortodont este cel
care ne va ajuta la montarea unui aparat dentar pentru corectarea anumitor probleme, cum ar fi: alinierea dentara,
corectareamuscaturii, inchiderea anumitor spatii dentate, deschiderea corecta de spatii pentru o protezare ulterioara,
ridicarea unor dinti inclinati, rezolvarea durerilor articulatiei temporomandibulare sistoparea pierderii osoase, explica
medicul ortodont Georgiana Bordei. Totodata, specialistul afirma ca purtarea unui aparat dentar de catre un pacient
adult vine cu o serie de avantaje, precum:pastrarea dintilor naturali pentru cat mai mult timp, aparitia cariilor interdentare
si depunerea de tartru scad considerabil, realizarea unei protezari sau a unei fatetari ulterioare corecte,stoparea sau
incetinirea pierderii osoase, ameliorarea contracturilor musculare si chiar a durerilor de cap provocate de o muscatura
incorecta si, desigur, imbunatateste considerabil digestia.De ce si cand avem nevoie sa purtam un aparat
dentar?Doctorul Georgiana Bordei afirma ca sunt cel putin cinci semnale care trebuie sa ne dea de gandit ca este
timpul sa consultam un medic ortodont si sa acceptam ideea purtarii unui aparat dentar: dacaobservam ca dintii nu sunt
aliniati, adica nu sunt unul in continuarea celuilalt, daca avem dinti pierduti de mult timp si in locul respectiv au migrat
ceilalti dinti; daca oasele maxilare nu suntpozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si mandibula este prea mare
sau prea mica; daca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie deschisa sau, opusul, daca
parteade sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca; daca avem spatii intre dinti.Ce implica un consult
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ortodontic?In general, este bine ca pacientul sa efectueze un control ortodontic chiar daca acesta nu i-a fost indicat de
catre medicul dentist, pentru a stabili daca dantura este bine aliniata si dacamuscatura este corecta. "La prima
programare, are loc un consult clinic, in urma caruia pacientul este trimis sa realizeze niste investigatii radiologice si
fotografii ale arcadelor dentare. La adoua intalnire se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca mai apoi sa se
stabileasca planul de tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat
dentar,ce tipuri de aparate exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit
model de aparat, se poate trece la montarea acestuia, explica doctorul GeorgianaBordei.Cum se alege aparatul dentar
potrivit?Aparatele dentare pot fi fixe, invizibile, de tipul unor gutiere transparente sau linguale, care se monteaza pe
interior. Fiecare tip de aparat este eficient in felul sau pentru anumite probleme."Tipul de aparat pe care il doreste
pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori: estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa
se vada aparatul, financiar etc.Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip
de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite aparate dentare pot afecta vorbirea. Spreexemplu,
aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele pe interior si cele de tip gutiera. De cealalta parte,
unele aparate nu se mai pot da jos, iar altele, de tipulgutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient. Perioada de
purtare difera in functie de gravitatea si complexitatea cazului si poate fi de la cateva luni (4 - 6) pana la cativa ani (2 -
3).Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este ca recomandarea medicului ortodont sa
se sincronizeze cu preferinta pacientului, declara medicul ortodont GeorgianaBordei.

21. articol de pe Amos News
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, foarte multe probleme
dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe
cresterea si dezvoltarea oaselor .  "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica
faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre
dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate
dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda
pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp. "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.

22. Post de pe florentindraganescu.blogspot.com
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda? Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre
ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.In
opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului,
deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor ."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa
le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere.
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Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare,
daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera
deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti
pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara
medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru
copii? Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt
mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp."Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in
perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata.
Totodata, sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat
cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti
sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din
exterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este
posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la
finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive,
aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si
dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in
functie de fiecare tip de aparat.

23. articol de pe secundatv.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.    Georgiana Bordei  In opinia medicului,
foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se
poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor . "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in
considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi:
daca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de
sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii
inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge
cu micutul lor la ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont
Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.   Ce tip de aparat dentar se recomanda pentru copii?   Medicul ortodont
recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci
purtarea lor necesita mai putin timp. "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere,
rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe
cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe
anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie
ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in
functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa
necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.

24. articol de pe dcnews.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului,
deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa
le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere.
Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare,
daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera
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deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti
pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara
medicul ortodont Georgiana Bordei.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont
recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci
purtarea lor necesita mai putin timp."Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere,
rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe
cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe
anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie
ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in
functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa
necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.

25. articol de pe alba7.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, foarte multe probleme
dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe
cresterea si dezvoltarea oaselor .    "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica
faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere.   Acestea ar fi: daca nu apar spatii
intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in
totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori.   Acestea
sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la
ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass. Ce tip de aparat dentar recomanda medicul pentru copii? Medicul ortodont recomanda
pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp.   "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata.   Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata.  
Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani.Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia.Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.Citeste si  5 semne vizibile ca avem nevoie de aparat dentar

26. articol de pe replicaonline.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au
o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si
dezvoltarea oaselor . "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie
sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii de lapte,
daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos,
daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre
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semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe alte
semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul
OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii? Medicul ortodont recomanda pentru
tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita
mai putin timp. "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat. F.B.marti, 11 iunie 201944

27. articol de pe rador.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
valiivan.art Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti
dintii permanenti (12 ani), explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, foarte multe probleme
dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe
cresterea si dezvoltarea oaselor ."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul
ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii
de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii
de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul. valiivan.artCe tip de aparat dentar
recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite
pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp."Toate problemele dentare
si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar
contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau
mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor
necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt
lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera
de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul
ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre
varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de
catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi modifica pozitia.Dr. Tanase Tasente

28. articol de pe desteptarea.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre
ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dinti permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.In
opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului,
deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor .Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa
le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere.
Acestea ar fiaca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare,
daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul,daca dintii superiori nu supra-acopera
deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti
pentru a merge cu micutul lor laortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramicaCe tip de
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aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar
aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp.Toate
problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai
stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata,sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa
varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi
rezolvate usor, ci vornecesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate
pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomaliacare trebuie tratata, timpul de
tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparatea
medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul tratamentului, se pun conteniile care trebuie mentinute pana
spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost
indicate de catre medic, atunci recidiva poateapare si dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la
1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de fiecare tip de aparat.

29. articol de pe infopress.tv
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani).In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de
dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor ."Sunt cateva semne, pe
care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in
perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si
cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii
superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i
responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o
radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei. Ce tip de aparat dentar recomanda medicul
ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece
rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp."Toate problemele dentare si osoase se
rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu
trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu,
atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita
extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe
dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7
luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont 
Georgiana Bordei.In general, la finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de
18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre
medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot
ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de fiecare tip de aparat.

30. articol de pe radiocluj.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Foto: Instagram, valiivan.artIncepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa
ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, foarte multe
probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni
pe cresterea si dezvoltarea oaselor.Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica
faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu aparspatii intre
dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate
dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintiisuperiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
darmulte alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica. ( medic ortodont Georgiana Bordei)Ce tip de
aparat dentar recomanda medicul ortodont pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar
aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp.Toate
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problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai
stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata,sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa
varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi
rezolvate usor, ci vornecesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata.Multe dintre modelele noi de aparate
pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de
tratament difera de la 6-7 lunipana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate, explica 
Georgiana Bordei.In general, la finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de
18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fostindicate de catre
medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot
ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de fiecaretip de aparat.Foto: Instagram: valiivan.artRedactia/Georgiana
Bordei, medic ortodontFoto: Instagram: valiivan.art/Georgiana Bordei

31. articol de pe bucurestifm.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
valiivan.artIncepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti
dintii permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, foarte multe
probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni
pe cresterea si dezvoltarea oaselor. valiivan.art"Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare,
care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar
spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in
totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea
sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la
ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodont pentru copii?Medicul ortodont
recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci
purtarea lor necesita mai putin timp. valiivan.art"Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada
de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata.
Totodata, sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat
cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti
sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din
exterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este
posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la
finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive,
aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si
dintii isi modifica pozitia.Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in
functie de fiecare tip de aparat.

32. articol de pe uzp.org.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de
catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana
Bordei. In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rez...

33. articol de pe doctorulzilei.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda? Explicatiile medicului ortodont
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda? Explicatiile medicului ortodontAparatul dentar la copii. Incepand cu varsta
de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani),
explica medicul ortodontGeorgiana Bordei.In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte
usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor
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.Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu
copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu aparspatii intre dintii de lapte, daca distanta intre
partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt
degetelul, daca dintiisuperiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile
care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont, darmulte alte semne sunt vizibile
doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei.Ce tip de aparat dentar recomanda
medicul ortodont pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti,
deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp.Toate problemele dentare si osoase
se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu
trebuie mentinute pe viata. Totodata,sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu,
atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vornecesita
extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe
dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomaliacare trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7
luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont 
Georgiana Bordei.In general, la finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de
18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fostindicate de catre
medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot
ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de fiecaretip de aparat.

34. articol de pe News Bucovina
11 iunie 2019
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei: Aparatul dentar la copii este o necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.      In opinia medicului, foartemulte probleme
dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare acopilului, deoarece atunci se poate interveni pe
cresterea si dezvoltareaoaselor .          "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica
faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre
dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate
dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass.       Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii? Medicul ortodont
recomandapentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarecerezultatele sunt mult mai rapide, deci
purtarea lor necesita mai putin timp."Toate problemele dentare siosoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere,
rezultateletratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuiementinute pe viata. Totodata, sunt multe
cazuri in care copilul este adus dupavarsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea simulte
anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesitaextractii de dinti permanenti sau chirurgie
ortognata. Multe dintre modelelenoi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile dinexterior, iar in
functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratamentdifera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa
necesite asocierea cumai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat. ( Adelina Cristina Ciobanu )

35. articol de pe News Bucovina
11 iunie 2019
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei: Aparatul dentar la copii este o necesitate sau moda?
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei: Aparatul dentar la copii este o necesitate...Explicatiile medicului
ortodont Georgiana Bordei: Aparatul dentar la copii este o necesitate sau moda?Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui
vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica renumitul
medic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in
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perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor .Sunt cateva
semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la
ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu aparspatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea
superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul,
daca dintiisuperiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui
sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont, darmulte alte semne sunt vizibile doar pe o
radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar
recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite
pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp.Toate problemele dentare si
osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar
contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata,sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau
mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci
vornecesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt
lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomaliacare trebuie tratata, timpul de tratament difera
de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul
ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre
varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fostindicate de
catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei,
pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de fiecaretip de aparat. ( Adelina Cristina Ciobanu )

36. articol de pe Cronica Romana
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului Georgiana Bordei, foarte
multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate
interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor ."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care
indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar
spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in
totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea
sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la
ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass.  Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii?  Medicul ortodont
recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci
purtarea lor necesita mai putin timp."Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere,
rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe
cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe
anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie
ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in
functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa
necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.

37. articol de pe acasa.ro
11 iunie 2019
Aparatul dentar pentru copii: moda sau necesitate? Ce spun medicii!
Sanatatea copilului  #aparat dentar copil #aparat dentar #beneficii aparat dentar  Aparatul dentar pentru copii: moda sau
necesitate? Ce spun medicii! Copiii, ca si adultii, tebuie sa mearga cu regularitate la medicul stomatolog. Acestia trebuie
sa mearga la medic inca din primii ani de viata, inainte de a erupe dintii permanenti. Copiii, ca si adultii, tebuie sa
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mearga cu regularitate la medicul stomatolog. Acestia trebuie sa mearga la medic inca din primii ani de viata, inainte de
a erupe dintii permanenti.Potrivit medicului ortodont Georgiana Bordei, copiii terbuie sa mearga periodic la medicul
stomatolog incepand cu varsta de 6 ani. Si asta, deoarece la acea varsta foarte multe probleme dentare au o rezolvare
foarte usoara, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor."Sunt cateva semne, pe care
parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor
de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara
este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu
supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze
pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie
panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda
medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti,
deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp."Toate problemele dentare si osoase
se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu
trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu,
atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita
extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe
dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7
luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont 
Georgiana Bordei.In general, la finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de
18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre
medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1.200 lei, pot
ajunge pana la 1.900 lei si difera in functie de fiecare tip de aparat.

38. articol de pe Suceava News
11 iunie 2019
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, foarte multe probleme
dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe
cresterea si dezvoltarea oaselor . "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul
ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii
de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii
de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei ,
directorul OrtoClass. Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii? Medicul ortodont recomanda
pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp. "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.

39. articol de pe emigrantul.it
11 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
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Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?Explicatiile medicului ortodont Georgiana BordeiIncepand cu varsta de 6
ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica
renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte
usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor
.Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu
copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu aparspatii intre dintii de lapte, daca distanta intre
partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt
degetelul, daca dintiisuperiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile
care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont, darmulte alte semne sunt vizibile
doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Ce tip de aparat
dentar recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate
fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp.Toate problemele
dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp,
iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata,sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani
sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci
vornecesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt
lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de anomaliacare trebuie tratata, timpul de tratament difera
de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul
ortodont G eorgiana Bordei .In general, la finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre
varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fostindicate de
catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei,
pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de fiecaretip de aparat.E-Mail: cristina@replicavedetelor.ro

40. articol de pe realnews.ro
12 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda? Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.  In opinia medicului, foarte multe probleme
dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe
cresterea si dezvoltarea oaselor ."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul
ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii
de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii
de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda
pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp.  "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.Text si foto: Plus CommunicationIonut ZAGONEANU

41. articol de pe garbo.ro
13 iunie 2019
Explicatiile medicului ortodont: Aparatul dentar la copii -necesitate sau moda?
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Explicatiile medicului ortodont: Aparatul dentar la copii -necesitate sau moda?Foarte multe probleme dentare au o
rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si
dezvoltarea oaselor .Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au
erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica medicul ortodont Georgiana Bordei (foto).In opinia medicului, foarte multe
probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni
pe cresterea si dezvoltarea oaselor .Sunt cateva semne pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica
faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu aparspatii intre
dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate
dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintiisuperiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
darmulte alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodont pentru copii?Medicul ortodont recomanda
pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp.Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata,sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vornecesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomaliacare trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont.

42. articol de pe universulargesean.ro
13 iunie 2019
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei. Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, foarte multe probleme
dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe
cresterea si dezvoltarea oaselor."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul
ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii
de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii
de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodont pentru copii?Medicul ortodont recomanda
pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp. "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.

43. articol de pe clubdesanatate.ro
13 iunie 2019
Georgiana Bordei, medic ortodont: aparatul dentar la copii - necesitate sau moda?
FOTO: 123rf.com / Georgiana Bordei, medic ortodont: aparatul dentar la copii - necesitate sau moda?       Inca de la
varsta de 6 ani, un copil ar trebui sa faca prima vizita la specialistul ortodont si, de asemenea, dupa ce i-au erupt toti
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dintii permanenti. Mai exact, in jurul varstei de 12 ani, informeaza medicul ortodont Georgiana Bordei. Specialistul
mentioneaza ca foarte multe probleme dentare au o rezvolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului,
deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor.  "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa
le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere.
Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare,
daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera
deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti
pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara
medicul ortodont Georgiana Bordei. Ce tip de aparat dentar este recomandat copiilor? Pentru tratamentul copiilor,
medicul ortodont recomanda doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp. "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia.

44. articol de pe centruldeparenting.ro
15 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda? Explicatiile unui medic ortodont
Incepand cu varsta de 6 ani ar trebui vazut prima oara un copil de catre medicul ortodont, si nu dupa ce i-au erupt toti
dintii permanenti, adica in jurul varstei de 12 ani, explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In opinia sa, foarte multe
probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni
in cresterea si dezvoltarea oaselor."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica
faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre
dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate
dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass, intr-un comunicat de presa.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodont pentru
copiiMedicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt
mult mai rapide, deci purtarea lor necesita mai putin timp. "Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in
perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata.
Totodata, sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat
cresterea si multe anomalii descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti
sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din
exterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este
posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la
finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca, din diverse motive,
aceste contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si
dintii isi pot modifica pozitia.Costurile pentru tratament pot porni de la 1.200 lei, pot ajunge pana la 1.900 lei si difera in
functie de fiecare tip de aparat.

45. articol de pe Adevarul
16 iunie 2019
Aparatul dentar la copii, intre necesitatesimoda
Medicul Georgiana Bordei explica semnele pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare pentru a se prezenta cu cei
mici la ortodont in perioada lor de crestere, cand este nevoie de aparat dentar si cand acesta este doar o moda aparuta
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printre copii.Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt
toti dintii permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, foarte multe
probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni
pe cresterea si dezvoltarea oaselor . "Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica
faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre
dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate
dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar
cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont,
dar multe alte semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru copii?Medicul ortodont recomanda
pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt mult mai rapide, deci purtarea lor
necesita mai putin timp."Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la 1900 lei si difera in functie de
fiecare tip de aparat.Daca apreciezi acest articol, te asteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de
Facebook, printr-un Like mai jos: aparat dentar  ortoped  dentist  moda  necesitate  recomandari  semne

46. Post de pe ziarmedical.ro
24 iunie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
ZiarMedical.ro - ZiarMedical.ro - Luam pulsul sanatatii | Stiri medicale | Sfaturi medicale - geanaionut Aparatul dentar
pentru copii. Cand si de ce? Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu
dupa ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica medicul ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, foarte
multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare Continuarea articolului Aparatul dentar la
copii: necesitate sau moda? poate fi citita pe ZiarMedical.ro. Articole de la acelasi autor: geanaionut   Sanatatea
copilului

47. Post de pe calarasiunu.wordpress.com
18 iulie 2019
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei? Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice
un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa,
toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia
medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani, trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam
un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o
atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze.
De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata
prima saptamana dupa aplicare, restrictii alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor
componente ale aparatului care pot jena obrazul sau limba. "Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta
este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si
mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca
jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in
special adultii, apeleaza la montarea aparatului in vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile
atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta,
ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au
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mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,
directorul OrtoClass. Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei  Sanatate

48. articol de pe Curentul
18 iulie 2019
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
valiivan.art  Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa
raspunsul este diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece
vacanta, explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse
intre 6-12 ani, trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor
avea restrictii alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la
vorbire, daca aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste
12 ani si adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
obrazul sau limba."Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim
mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul
care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim
nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in
vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea
aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si
sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si
discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei,

49. articol de pe Amos News
18 iulie 2019
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este
diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica
renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani,
trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii
alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca
aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si
adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
obrazul sau limba. "Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim
mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul
care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim
nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in
vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea
aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si
sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si
discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.

50. articol de pe romaniaexpres.com
18 iulie 2019
Este sau nu indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Este sau nu indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei , insa raspunsul este
diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si loculunde acesta isi petrece vacanta, explica
renumitul medic ortodont Georgiana Bordei .In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani,
trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei vor avea
restrictiialimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire ,
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daca aparatul se desprinde in timpul vacantei, este posibil sa ii jeneze.De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si
adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toatadurata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
obrazul sau limba.Medicul ortodont Georgiana BordeiAvantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este
fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si
avem timp sa neobisnuim cu periajul care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza,
avem timp sa ne adaptam fara sa fim nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multepersoane, in special
adultii, apeleaza la montarea aparatului in vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci
cand sunt liberi. Personal, indic a plicarea aparatelor incazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca
acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si sa nu apara accidente neplacute in concediu , iar adultii de obicei au mai
multa grija sipot controla mai bine mancare a si discomfortul " , declara medicul ortodont Georgiana Borde i, directorul
OrtoClass.Despre doctorul stomatolog Georgiana Bordei Medicul stomatolog Georgiana BordeiGeorgiana Bordei
este medic specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala , doctor in stiinte medicale ( specializarea ortodontie ) si
directorul uneia dintre cele mai reputate cabinete destomatologie din Bucuresti , OrtoClass . A absolvit facultatea de
stomatologie in anul 2006 si s-a specializat in ortodontie , sub atenta supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti
dinRomania . In continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului adult, continuandu-si
cercetarile si studiile la cursuri de formare si congrese internationale de top .In caz ca doriti sa aflati mai multe despre
toate aceste lucruri, mai jos va lasam datele de contact ale doctorului ortodont Georgiana Bordei . Cristina Cojucar
Toma Managing Director ReplicaVedetelor Events www.ReplicaVedetelorEvents.ro E-Mail: cristina@replicavedetelor.ro
, Tel: +40 0721 659 514

51. articol de pe rador.ro
18 iulie 2019
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
valiivan.art Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa
raspunsul este diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece
vacanta, explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei. valiivan.artIn opinia medicului, in cazul copiilor cu varste
cuprinse intre 6-12 ani, trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada
vacantei: vor avea restrictii alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor
discomfort la vorbire, daca aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul
copiilor peste 12 ani si adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa
aplicare, restrictii alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale
aparatului care pot jena obrazul sau limba."Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca
suntem liberi sa ne obisnuim mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem
timp sa ne obisnuim cu periajul care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem
timp sa ne adaptam fara sa fim nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii,
apeleaza la montarea aparatului in vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand
sunt liberi. Personal, indic aplicarea aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa
aiba timp sa se obisnuiasca cu el si sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija
si pot controla mai bine mancarea si discomfortul", precizeaza medicul ortodont.

52. articol de pe universulargesean.ro
18 iulie 2019
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei. Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este
diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica
renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani,
trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii
alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca
aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si
adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
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obrazul sau limba."Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim
mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul
care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim
nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in
vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea
aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si
sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si
discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.

53. articol de pe arad24.net
18 iulie 2019
VEZI AICI explicatiile specialistului: Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
VEZI AICI explicatiile specialistului: Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?Multi romani intreaba
daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este diferit in functie de varsta
pacientului, personalitatea sa, toleranta si loculunde acesta isi petrece vacanta, explica renumitul medic ortodont 
Georgiana Bordei. In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani, trebuie luati in calcul
urmatoriifactori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii alimentare si nu vor
putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort lavorbire, daca aparatul se desprinde
in timpul vacantei, este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si adultilor aplicarea unui
aparat fix in vacanta implica o jenamoderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii alimentare care se mentin pe
toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena obrazul sau limba.
"Avantajulmajor atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim mai repede si mai
usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cuperiajul care necesita mai
mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim nevioti sa mergem la
serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, inspecial adultii, apeleaza la montarea aparatului in vacanta, deoarece
tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea aparatelor in
cazulcopiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si sa nu apara
accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si potcontrola mai bine mancarea si
discomfortul", a declarat medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.

54. articol de pe Suceava News
18 iulie 2019
Explicatiile medicului ortodont Georgiana Bordei Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este
diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica
renumitulmedic ortodont Georgiana Bordei. In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani,
trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii
alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca
aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si
adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
obrazul sau limba. "Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim
mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul
care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim
nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in
vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea
aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si
sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si
discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei , directorul OrtoClass.

55. articol de pe telegrafonline.ro
18 iulie 2019
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Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este
diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica
renumitulmedic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani,
trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii
alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca
aparatul se desprinde in timpul vacantei, este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si
adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
obrazul sau limba. Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim
mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul
care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim
nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in
vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea
aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si
sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si
discomfortul , declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.

56. articol de pe Adevarul
20 iulie 2019
Dintii drepti, un moft sau o necesitate?
Cei mai multi dintre noi nu au norocul unordinti drepti de la natura. In acesteconditii, igiena dentara corecta se pastreaza
mai greu, muscatura nu este niciea asa cum ar trebui, iar in cazuri mai grave, pot aparea probleme digestive side
articulare a cuvintelor. Vestea buna este ca ne putem indrepta dintii laorice varsta, chiar daca am ratat startul in
copilarie.Admiram fara doar si poate o persoana cu dinti albi, stralucitori, ca in reclame. Si ne gandim ca ne-ar sta bine
si noua sa zambim cu toata gura. Ei bine, chiar daca in copilarie parintii au considerat ca dintii strambi fac parte din
farmecul nostru si au neglijat aceasta problema, putem sa-i indreptam si la varsta adulta. Pentru ca dintii perfect aliniati
nu sunt doar o chestiune de estetica, ci si una de sanatate orala, atrag atentia ortodontii.Muscatura incorecta, igiena
dentara deficitara, problemele digestive si de vorbire sunt toate dezavantaje ale unei dentitii altfel fata de cum ar trebui.
Si nu sunt singurele."Dintii strambi dau in primul rand probleme functionale""Estetica este si ea importanta, dar dintii
strambi dau, in primul rand probleme functionale", afirma dr. Anca Vereanu, medic primar stomatolog, specialist in
chirurgia dento-alveolara si implantologie orala.Potrivit specialistului, relatia dintre arcade este stricata de existenta
dintilor strambi, astfel ca muscatura nu mai este corecta, ceea ce va duce, in timp, la probleme in articulatia
temporo-mandibulara, adica acea articulatie care leaga mandibula de craniu. "Astfel, vor aparea zgomote in articulatie
atunci cand mancam, pocnituri care se aud si de catre cei langa care stam. Ceea ce este mai grav, este ca pot aparea
migrene pe care pacientii nu le pun pe seama unei muscaturi incorecte si pe care le trateaza incorect prin administrarea
pe termen lung a unor antalgice sau antiinflamatoare care nu vor rezolva problema." Probleme dentare in cascada"
Aproape jumatate din populatie se confrunta cu problema danturii inestetice. Adica a dintilor strambi, inghesuiti sau a
maxilarului ori a mandibulei proeminente. O alta problema a dintilor este si dantura inegala. In cazul acestor persoane,
riscul de a forma placa bacteriana, precum si riscul aparitiei cariilor sunt mai mari, din cauza ca dintii sunt fie strambi, fie
intre ei nu exista spatii libere, iar periajul este ineficient. Dintii drepti sunt mai usor de curatat, desigur", completeaza dr.
Oana Alexandra Omer, medic dentist specialist ortodontie. Daca apar cariile, si apar inevitabil daca avem dinti strambi,
apare si gingivita. "Peste 50% din pacientii tratati au grave probleme in ceea ce priveste cariile si afectiunile gingiei.
Explicatia vine din imposibilitatea de a avea o igiena dentara corecta in cazul malpozitiei dintilor. Aproape toti necesita
aparat dentar, nu doar pentru corectarea estetica a danturii, dar si pentru prevenirea altor probleme, cea mai grava
dintre ele fiind parodontoza", apreciaza dr. Omer.Desi parodontoza este o boala ereditara, de cele mai multe ori, pozitia
nefireasca a dintilor poate conduce la gingivita, primul pas al bolii paradontale. "Lipsa interventiei in corectarea pozitiei
dintilor poate duce chiar la pierderea acestora. Daca dintii sunt inghesuiti sau unii peste altii este foarte greu sa
recuperezi zona aceea, pentru ca nu o poti tine curata. In felul acesta, evolutia bolii este rapida si conduce la pierderi
dentare. Mai mult, un dinte pierdut din cauza parodontozei este greu de inlocuit, deoarece apare problema erodarii
osului, prin urmare, in afara de implant, va fi nevoie si de aditie de os. Daca este vorba despre un stadiu avansat al bolii
parodontale, riscul este unul real, inclusiv pierderea implantului" mai spune stomatologul.Muscatura inegala duce la o
masticatie deficitara si asa apar, in timp, problemele digestive . "Alte efecte ale masticatiei deficitare sunt oboseala
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musculara, migrene care pot avansa la stadiul cronic, dureri ale fetei sau ale gatului."Dinti prea lati, maxilar prea micIn
cele mai multe cazuri, dintii cresc strambi inca din copilarie, dupa ce pierdem dintii "de lapte", pentru ca tot mai multi
copii au maxilare mici si dinti lati. "Dintii fiind prea lati nu incap pe un maxilar prea mic, si de aceea ei se inghesuie unul
pe altul ca sa erupa. Cel mai bine este ca in acest moment al dentitiei mixte, cand inca nu au cazut toti dintii temporari,
dar au erupt si o parte din dintii definitivi, sa ducem copilul la un medic specialist ortodont pentru a evalua corect situatia
si a indica daca este cazul un aparat mobil pentru largirea maxilarelor, astfel incat sa aiba loc dintii. Varsta optima este
in jur de 7 ani-8 ani", potrivit dr. Anca Vereanu. Dintii temporari pierduti mai devreme din pricina cariilor afecteaza si ei
dentitia definitiva pentru ca dintii care urmeaza sa erupa nu mai gasesc spatiu suficient si nu se aliniaza perfect. "Erup
fie inghesuiti, fie in alte pozitii", potrivit dr. Anca Oltean, medic primar ortodont."Probleme pot aparea la eruptia
precoce"In principiu, un aparat dentar mobil ar trebui pus atunci cand au erupt cel putin molarii de sase ani si incisivii
centrali, mai spune medicul ortodont. Dar, varsta nu mai este un criteriu fix, atrage atentia dr. Anca Vereanu. "Pentru ca
acum exista copii cu eruptie precoce care au la varsta de 5 ani si jumatate dinti permanenti erupti si de asemenea
eruptii intarziate, copii de 7-8 ani care au inca toti dintii temporari. Probleme pot aparea la eruptia precoce, deoarece
dintii permanenti apar prea repede si maxilarele nu au crescut inca suficient ca sa faca loc dintilor mai mari care vin. Si
asa apar inghesuirile."Extractia anumitor dinti pentru a face locDaca nu am beneficiat de aparat dentar la varsta
copilariei nu este tarziu nici la varsta adulta. "Dantura se poate indrepta la orice varsta, nu exista o limita superioara. In
general, pacientii adulti se prezinta la ortodont fie din motive estetice, fie din motive functionale, ei fiind trimisi catre
ortodont de catre medicul stomatolog", afirma medicul ortodont Georgiana Bordei.Cu un amendament, insa. "Singurul
dezavantaj este ca indreptarea dintilor inghesuiti nu se poate face decat daca exista loc. Si acesta trebuie facut prin
extractia anumitor dinti. Sunt putine cazurile la care nu este necesara extragerea unor dinti laterali pentru a alinia de
exemplu frontalii incalecati. De aceea, este important ca, atunci cand parintele observa la copilul lui ca dintii sunt strambi
sau incalecati, sa se duca la ortodont si sa incurajeze copilul sa poarte aparat mobil, evitandu-se astfel extractiile
dentare necesare cand se pune aparatul mai tarziu", completeaza dr. Vereanu.Pe langa aliniere dentara si muscatura
corecta, un aparat dentar ajuta si la inchiderea spatiilor dintre dinti, la ridicarea unor dinti inclinati, la deschiderea de
spatii pentru o protezare ulterioara, precum si la stoparea pierderilor osoase. "Aparatele mobile se pot purta unu-trei ani,
iar aparatele fixe, de la sase luni la doi ani", mai spune dr. Vereanu.Semne care trebuie sa ne dea de ganditPotrivit
medicului Georgiana Bordei, sunt cateva semne pe care o persoana adulta ar trebui sa le ia in considerare si sa
mearga la medicul ortodont. Primul semn ar fi existenta dintilor nealiniati. "Daca avem dinti pierduti de mult timp si in
locul respectiv au migrat ceilalti dinti, daca oasele maxilare nu sunt pozitionate corect, adica distanta dintre maxilar si
mandibula este prea mare sau prea mica sau daca partea de sus nu acopera deloc partea de jos, adica avem o ocluzie
dechisa sau, opusul, daca partea de sus acopera in totalitate partea de jos, ocluzie adanca sunt semnale ca ar trebui sa
ne punem aparat dentar. Avem nevoie de el chiar si atunci cand avem spatii intre dinti", mai spune ortodontul. ;Ce
presupune purtarea unui aparat dentarAparatul dentar fie ca este fix, fie ca este mobil are nevoie de ingrijire speciala.
"Daca este mobil, atunci igienizarea lui trebuie facuta dimineata si seara cu solutii speciale. Daca este fix, pacientul este
invatat tehnici de periaj cu periute speciale, dusuri bucale" detaliaza dr. Anca Oltean, medic primar ortodont.Alimentatia
este influentata si ea de purtarea aparatelor fixe. Astfel, se recomanda evitarea alimentelor crocante care pot dezlipii
braketii nuci, alune, covrigi precum si a celor lipicioase care sunt greu de curatat. Marul se taie si se mesteca pe
masele. "Cu aparatele mobile nu este indicat sa se manance, restrictiile de alimentatie fiind mai mult pentru purtatorii de
aparate fixe", mai spune dr. Oltean.Cum gasim ortodontul potrivitUn medic ajunge ortodont dupa absolvirea facultatii de
stomatologie si, ulterior, parcurgerea rezidentiatului in aceasta specialitate. Apoi, dupa trei ani, se sutine un examen
pentru a deveni medic specialist ortodont."Ortodontia este o specialitate care necesita multa experienta si
recomandarea ar fi sa cautati un ortodont cu cazuistica complexa, cu experienta si care sa va stea la dispozitie cand
apar probleme. De asemenea, este important sa alegeti un medic care sa fie constant in acelasi loc de munca,
clinica/cabinet, deoarece tratamentele se intind pe mai multi ani si medicilor ortodonti nu le place sa preia cazuri
incepute de alti colegi. Este un parteneriat pe ani de zile care necesita seriozitate atat din partea medicului, dar si din
partea pacientului", recpmanda dr. Anca Vereanu.Investigatii radiologice si plan de tratamentLa prima programare la
ortodont, pacientul beneficiaza de un consult clinic, ii sunt facute investigatiile radiologice si fotografii ale arcadelor
dentare. "La a doua intalnire, se pune diagnosticul pe baza investigatiilor, ca, mai apoi, sa se stabileasca planul de
tratament si, desigur, se va explica pacientului pe larg ce presupune purtarea unui aparat dentar, ce tipuri de aparate
exista si ce costuri implica ele. La a treia intalnire, daca pacientul s-a decis la un anumit model de aparat, se poate trece
la montarea acestuia", explica doctorul Georgiana Bordei.Tehnologiile pentru indreptarea danturii au evoluat foarte
mult, astfel ca noile aparate ortodontice sunt mai performante, mai durabile si mai putin incomode. Ele pot fi fixe sau
mobile, metalice, ceramice sau Safir, vizibile sau nu.Fiecare tip de aparat este eficeint pentru rezolvarea anumitor



probleme. "Tipul de aparat pe care il doreste pacientul este o alegere personala luata in functie de mai multi factori:
estetic, in primul rand, cat de tare sunt dispusi sa se vada aparatul, financiar. Ideal este ca la diagnostic, pacientul sa se
sfatuiasca impreuna cu medicul ortodont ce tip de aparat este cel mai recomandat in cazul lui, deoarece anumite
aparate dentare pot afecta vorbirea. Spre exemplu, aparatele fixe, montate pe exterior, nu afecteaza vorbirea, doar cele
pe interior si cele de tip gutiera pot afecta vorbirea. De cealalta parte, unele aparate nu se mai pot da jos, iar alte
aparate, de tipul gutierelor transparente, se pot da jos de catre pacient", explica medicul Bordei.Perioada in care aceste
aparate trebuie purtate difera in functie de gravitatea si complexitatea problemelor si se poate intinde de la cateva luni si
pana la cativa ani doi, trei, adauga aceasta. "Totul depinde de diagnostic si, desigur, de preferinta pacientului. Ideal este
ca recomandarea medicului ortodont sa se sincronizeze cu preferinta pacientului." ;Daca apreciezi acest articol, te
asteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like mai jos: dintii drepti 
stomatologie  medic dentist  dr. anca vereanu  probleme gingivale  paradontoza  muscatura incorecta  aparat dentar

57. articol de pe arges-stiri.ro
21 iulie 2019
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este
diferit in functie de varsta  pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica
renumitulmedic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani,
trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii
alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca
aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si
adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
obrazul sau limba."Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim
mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul
care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim
nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in
vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea
aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si
sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si
discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. Inaugurarea noului spital din Mioveni
este foarte aproape.Inca o sectie dotata cu aparatura moderna

58. articol de pe garbo.ro
05 august 2019
Explicatiile medicului ortodont: Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Explicatiile medicului ortodont: Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?Raspunsul este diferit in
functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta.Multi romani intreaba
daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este diferit in functie de varsta
pacientului, personalitatea sa, toleranta si loculunde acesta isi petrece vacanta, explica medicul ortodont Georgiana
Bordei (foto).In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani, trebuie luati in calcul urmatorii
factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictiialimentare si nu vor putea manca
orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca aparatul se desprinde in timpul
vacantei, este posibil sa ii jeneze.De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si adultilor aplicarea unui aparat fix in
vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii alimentare care se mentin pe toatadurata
tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena obrazul sau limba.Avantajul major atunci
cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim mai repede si mai usor cu el, ne putem
organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa neobisnuim cu periajul care necesita mai mult timp. In prima
saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim nevioti sa mergem la serviciu sau la
scoala. Foarte multepersoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in vacanta, deoarece tolereaza mult
mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea aparatelor incazul copiilor cu minim o
saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si sa nu apara accidente neplacute in
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concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si potcontrola mai bine mancarea si discomfortul", declara medicul
ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.

59. articol de pe Exploremedicinetv.ro
08 august 2019
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice un aparat dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este
diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica
renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, in cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani,
trebuie luati in calcul urmatorii factori, daca vrem sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei: vor avea restrictii
alimentare si nu vor putea manca orice, vor trebui sa acorde o atentie sporita igienei, usor discomfort la vorbire, daca
aparatul se desprinde in timpul vacantei ,este posibil sa ii jeneze. De cealata parte, in cazul copiilor peste 12 ani si
adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa aplicare, restrictii
alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale aparatului care pot jena
obrazul sau limba."Avantajul major atunci cand aplicam aparatul in vacanta este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim
mai repede si mai usor cu el, ne putem organiza mai usor programul si mesele si avem timp sa ne obisnuim cu periajul
care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim
nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in special adultii, apeleaza la montarea aparatului in
vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea
aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta, ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si
sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si
discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei, directorulOrtoClass.Sursa: Plus Communication

60. articol de pe dcnews.ro
15 august 2019
Totul despre aparatul dentar. Georgiana Bordei, ortodont: Cele mai frecvente intrebari
Esti in punctul in care stii ca ai nevoie de un aparat dentar, ai ales medicul ortodont care sa conduca tratamentul si stii
deja si ce tip de aparat dentar vrei sau ce culoare o sa fie bracketsii. Totul pare sa fie perfect pana la acest moment, dar
cu siguranta inca te nelinisteste faptul ca in urmatorii 1-2 ani vei avea un aparat care constant va incerca sa iti alinieze
dintii.Te intrebi daca o sa te doara, daca o sa ai probleme in timp ce mananci, daca vei mai putea savura burgerul
saptamanal impreuna cu prietenii si esti la un pas sa te razgandesti si sa renunti la idee. La urma urmei, poate dintii
putin strambi nu vor fi o asa mare problema.O sa te opresc aici, o sa iti raspund la cateva dintre intrebarile pe care le
poti avea si sper sa continui cu ideea cu care ai pornit, aceea de a avea o dantura mai sanatoasa si un zambet mai
frumos.Cum functioneaza un aparat dentar?Ca sa intelegi cum functioneaza aparatul dentar, este important sa fii
familiarizat cu componentele de baza ale acestora.Aparatul dentar fix este un dispozitiv ortodontic realizat din bracketsi,
inele si arcuri. Este un ansamblu de elemente care se fixeaza, se lipesc ori se prind de dinti. Poate contine unele anexe,
in functie de complexitatea tratamentului si de problemele danturii, iar asta va decide medicul ortodont inainte de
montarea efectiva a acestora.Aparatele dentare fixe sunt alcatuite din urmatoarele elemente principale: Bracketii sunt
elementele caracteristice aparatelor dentare. Acestia sunt atasati pe fiecare dinte in parte cu ajutorul unor materiale
speciale. Pot fi confectionate din metal sau ceramica. Exista si bracketi din safir pentru un efect estetic superior. "Arcul
de sarma" este reprezentat de un fir subtire de otel ce trece de la un bracket la altul aplicand presiune pe fiecare dinte.
Ligatura mentine arcul pe fiecare bracket. Ligatura este metalica. Modulul Se aplica in anumite etape ale tratamentului si
se foloseste pentru a realiza miscari dentare individuale si pentru a ghida si alinia arcadele dentare.Aparatele dentare
actioneaza prin exercitarea unei presiuni asupra dintilor, care au ca efect deplasarea dintilor in pozitiile dorite, pe baza
unor procese dinamice resorbtie si apozitieosoasa. Prin aceste doua procese de remodelare a oaselor maxilare
(disparitia unei cantitati de os si depunerea unei noi cantitati, in zone dirijate de sensul aplicarii presiunilor), se va
modifica pozitia radacinilor dentare in alveole si dintii vor fi aliniati armonios.O sa ma doara montarea si purtarea
aparatului dentar?Montarea unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se
monteaza aparat dentar pe ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care va trebui sa stai cu gura
deschisa.Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa te doara. Insa in prima saptamana dupa montaj, dantura ta
va fi putin mai sensibila si iti vom recomanda ca in cazul in care simti un disconfort sau durere sa iei un nurofen.O sa pot
manca orice vreau atunci cand port aparat dentar?Nu vei putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunti la foarte

http://www.exploremedicinetv.ro
http://www.exploremedicinetv.ro/medicina/stiri/2019-08-08-08-30-44.html
http://www.dcnews.ro
https://www.dcnews.ro/totul-despre-aparatul-dentar-georgiana-bordei-ortodont-cele-mai-frecvente-intrebari_681488.html


multe lucruri. Va trebui sa ai grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi:
migdalele, alunele, painea prajita, popcornul si chipsurile si va trebui sa ai grija si in cazul merelor sau altor fructe tari,
deoarece nu vei putea musca din ele ci vor trebui taiate in bucatele mai mici.Daca ma lovesc accidental, ce se intampla
cu aparatul si ce ar trebui sa fac mai departe?Cu siguranta si cu aparatul dentar si fara el, nu ne dorim niciunul dintre noi
sa ne lovim in zona fetei. Daca insa acest lucru se intampla acidental, sau apare orice tip de problema cu aparatul
dentar, ne poti scrie oricand pe [emailprotected] sau sa ne suni pentru a rezolva problema in cel mai scurt timp.Imi vor
ramane pete pe dinti la terminarea tratamentului?Cat timp vei respecta regulile corespunzatoare de igiena, pe care ar
trebui sa le aplici si in afara tratamentului cu aparat dentar, nu ar trebui sa observi schimbari in aspectul dintilor.Nu
purtarea aparatului dentar determina aparitia petelor pe dinti, ci lipsa unei igiene corespunzatoare in timpul
tratamentului.Cum sa imi periez dintii corect cand port aparat dentar?Mai intai incepi cu fata exterioara a dintilor (care
priveste spre buze si obraji) cu periuta in unghi drept. Recomandam utilizarea unei periute de dimeniuni mici pentru a
putea spala corect fiecare dinte. Periaza prin miscari circulare.Curata cu atentie zona dintre gingii si braketsi. inclinand
periuta in jos (si in sus in cazul dintilor de jos) folosind tot miscari circulare.Curata zona dintre braketsi si varful dintilor
orientand periuta in sus (si in jos in cazul dintilor de jos).Curata cu atentie suprafata dintilor cu care mesteci, atat la dintii
de jos cat si la cei de sus.La final curata si suprafata interioara a dintilor.Odata ce ai curatat corect dintii deasupra si
dedesubtul braketsilor cu ajutorul periutei obisnuite, vei folosi periuta interdentara pentru a curata dintii de-o parte si de
alta a braketsilor, pe sub arc. Se foloseste pentru fiecare dinte si in locurile in care periuta obisnuita nu poate curata
complet.Nu uita sa folosesti si ata dentara pentru a pastra sanatatea gingiilor si pentru a preveni aparitia cariilor
interdentare.Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar?Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul
ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora,
aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva.Cu siguranta prietenii si oamenii cu care te
vei intalni te vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca esti interesat de aspectul tau si de
sanatatea danturii tale.Vezi? Nu trebuie sa iti faci probleme daca intentionezi cu adevarat sa fii mai sanatos si sa
zambesti mai frumos, a scris Georgiana Bordei peortoclass.ro.

61. articol de pe Libertatea pentru femei
16 august 2019
Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Multi romani intreaba daca este bine sau nu sa isi aplice aparat ul  dentar in perioada vacantei, insa raspunsul este
diferit in functie de varsta pacientului, personalitatea sa, toleranta si locul unde acesta isi petrece vacanta, explica
medicul ortodont Georgiana Bordei.  In cazul copiilor cu varste cuprinse intre 6-12 ani, pentru a hotari daca sau nu sa
aplicati aparatul dentar in perioada vacantei, trebuie luati in calcul urmatorii factori, spune medicul ortodont:daca vrem
sa aplicam un aparat dentar in perioada vacantei vor avea restrictii alimentare si nu vor putea manca orice,vor trebui sa
acorde o atentie sporita igienei,vor avea un usor discomfort la vorbire,daca aparatul se desprinde in timpul vacantei
,este posibil sa ii jeneze. Aparatul dentar in perioada vacantei la adulti si copii peste 12 aniDe cealata parte, in cazul
copiilor peste 12 ani si adultilor aplicarea unui aparat fix in vacanta implica o jena moderata prima saptamana dupa
aplicare, restrictii alimentare care se mentin pe toata durata tratamentului si desprinderea unor componente ale
aparatului care pot jena obrazul sau limba."Avantajul major atunci cand aplicam aparatul dentar in perioada vacantei
este fapul ca suntem liberi sa ne obisnuim mai repede si mai usor cu el. Ne putem organiza mai usor programul si
mesele. Avem timp sa ne obisnuim cu periajul care necesita mai mult timp. In prima saptamana dupa aplicare, daca
jeneaza, avem timp sa ne adaptam fara sa fim nevioti sa mergem la serviciu sau la scoala. Foarte multe persoane, in
special adultii, apeleaza la montarea aparatului in vacanta, deoarece tolereaza mult mai bine discomfortul primelor zile
atunci cand sunt liberi. Personal, indic aplicarea aparatelor in cazul copiilor cu minim o saptamana inainte de vacanta,
ca acestia sa aiba timp sa se obisnuiasca cu el si sa nu apara accidente neplacute in concediu, iar adultii de obicei au
mai multa grija si pot controla mai bine mancarea si discomfortul", declara medicul ortodont Georgiana Bordei. 
Lentilele de contact purtate vara  contraindicatii, pericole si sfaturi  Manichiuri de vacanta. Avem 5 propuneri pentru tine! 
Cum se intretine un aparat dentar pentru copii Sursa foto: 123rf.com

62. Post de pe borceablog.com
25 septembrie 2019
3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand ajung la ortodont
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar? Odata cu terminarea vacantei, inceperea
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scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani,
deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un
timp mult mai scurt. In acelasi timp, medicul ortodont Georgiana Bordei afirma ca, in special in aceasta perioada, la
inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu
stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul
stomatolog. "Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice,
ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot personaliza lunar, cu culorile preferate. Este
foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani
deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe
moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare,
sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass. 3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand ajung la ortodont 1. O sa ma doara
montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de
durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care
pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima
saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in care simti un disconfort sau
durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont. 2. O sa pot manca orice vreau atunci atunci cand port
aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa
aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi: migdalele, alunele, painea
prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece
nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana Bordei. 3. Vor rade prietenii de
mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu
cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput sa fie
cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor
aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau si de sanatatea
danturii sale", afirma medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. Costurile unui tratament ortodontic in
cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui aparat fix pentru adolescenti
si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei / arcada la aparatele metalice si ajung pana
la 3900lei /arcada pentru cele de Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere, preturile variaza intre 5800 lei /
arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar pentru tratatmentul
respectiv.  informatii utile

63. articol de pe Amos News
26 septembrie 2019
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?
Odata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa
a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste
pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt.In acelasi timp, medicul ortodont Georgiana Bordei afirma
ca, in special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar
copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si
cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele
dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot
personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de
crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este
mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie
mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva
zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Trei intrebari pe care si le pun micutii atunci cand
ajung la ortodont:1. O sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea unui aparat dentar este o
procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza
aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar
nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in
care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont. 2. O sa pot manca orice vreau
atunci atunci cand port aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte
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multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi:
migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau
altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana
Bordei. 3. Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul
ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora,
aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se
va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau
si de sanatatea danturii sale", afirma medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Costurile unui tratament
ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui aparat fix
pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei / arcada la aparatele
metalice si ajung pana la 3900lei /arcada pentru cele de Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere, preturile
variaza intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar
pentru tratatmentul respectiv.

64. articol de pe albinaromaneasca.ro
26 septembrie 2019
Aparatul dentar la copii: cele mai comune dileme ale celor mici
FOTO: 123rf.com / Aparatul dentar la copii: cele mai comune dileme ale celor mici   De la copiii de clasa I, pana la
adolescentii de 14-18 ani, controlul ortodontic este ideal odata cu inceputul anului scolar, deoarece problemele dentare
si osoase descoperite la aceste categorii de varste pot fi rezvolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt. Medicul
ortodont Georgiana Bordei afirma ca, mai ales la inceputul scolii si a sezonului rece, multi parinti decid sa le puna
aparat dentar copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu
fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog.  "Pentru adolescentii care au deja dantura
permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin
vizibile, pe care le pot personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa
aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar
stabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica noastra, in special cele
pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc
cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.Cu micutii la ortodont: ce dileme au? Doare
montarea si purtarea aparatului dentar?  "Montarea unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de
durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care
pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima
saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in care simti un disconfort sau
durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont. Pot manca orice atunci cand port aparatul dentar?  "Pacientul
nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de
mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi: migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si
chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din
ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana Bordei. Vor rande prietenii de mine pentru ca mi-am
pus aparat dentar?  "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului
de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor
si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea
unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau si de sanatatea danturii sale", afirma medicul
ortodont.

65. articol de pe Suceava News
26 septembrie 2019
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?
Odata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa
a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste
pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt. In acelasi timp, medicul ortodont Georgiana Bordei afirma
ca, in special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar
copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si
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cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog. "Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele
dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot
personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de
crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este
mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie
mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva
zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei , directorul OrtoClass. 3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand
ajung la ortodont 1.O sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea unui aparat dentar este o
procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza
aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar
nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in
care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont. 2. O sa pot manca orice vreau
atunci atunci cand port aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte
multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi:
migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau
altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana
Bordei. 3. Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul
ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora,
aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se
va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau
si de sanatatea danturii sale", afirma medicul ortodont Georgiana Bordei , directorul OrtoClass. Costurile unui
tratament ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui
aparat fix pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei / arcada la
aparatele metalice si ajung pana la 3900lei /arcada pentru cele de Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere,
preturile variaza intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere
necesar pentru tratatmentul respectiv.

66. articol de pe bucurestifm.ro
26 septembrie 2019
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?
valiivan.artOdata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la
copiii de clasa a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste
categorii de varste pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt.In acelasi timp, medicul ortodont 
Georgiana Bordei afirma ca, in special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa
le puna aparat dentar copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai
bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru adolescentii care au deja dantura
permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin
vizibile, pe care le pot personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa
aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar
stabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica noastra, in special cele
pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc
cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. valiivan.art3 intrebari pe
care si le pun micutii atunci cand ajung la ortodont1. O sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar?"Montarea
unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe
ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul
purtarii aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le
recomandam, ca in cazul in care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont.2. O
sa pot manca orice vreau atunci atunci cand port aparatul dentar?"Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui
nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele
foarte dure, cum ar fi: migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si
in cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici",
declara Georgiana Bordei.3. Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar?"Acum 10-15 ani, cel mai
probabil raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si
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diversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu
siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar
dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau si de sanatatea danturii sale", afirma medicul ortodont Georgiana
Bordei, directorul OrtoClass. valiivan.artCosturile unui tratament ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza
intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul.Costurile unui aparat fix pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu
dentitie permanenta, incep de la 2900 lei / arcada la aparatele metalice si ajung pana la 3900lei /arcada pentru cele de
Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere, preturile variaza intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in
functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar pentru tratamentul respectiv.

67. articol de pe alba7.ro
26 septembrie 2019
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?
Odata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa
a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste
pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt. In acelasi timp, medicul ortodont Georgiana Bordei afirma
ca, in special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar
copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si
cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele
dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot
personaliza lunar, cu culorile preferate.Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de
crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este
mult mai buna.Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie
mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva
zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. 3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand
ajung la ortodont  O sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea unui aparat dentar este o
procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza
aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa.Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu
o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in
care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont. O sa pot manca orice vreau
atunci atunci cand port aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte
multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi:
migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile.De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau
altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana
Bordei. Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi
fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora,
aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva.Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se
va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau
si de sanatatea danturii sale", afirma medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Costurile unui tratament
ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul.Costurile unui aparat fix
pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei / arcada la aparatele
metalice si ajung pana la 3900lei /arcada pentru cele de Safir.Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere, preturile
variaza intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar
pentru tratatmentul respectiv.

68. articol de pe universulargesean.ro
26 septembrie 2019
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?
Odata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa
a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste
pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt.In acelasi timp, medicul ortodont Georgiana Bordei afirma
ca, in special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar
copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si
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cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele
dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot
personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de
crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este
mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie
mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva
zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand
ajung la ortodont 1. O sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea unui aparat dentar este o
procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza
aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar
nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in
care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont.2. O sa pot manca orice vreau
atunci atunci cand port aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte
multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi:
migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau
altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana
Bordei.3. Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar
fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora,
aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se
va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau
si de sanatatea danturii sale", afirma medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Costurile unui tratament
ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui aparat fix
pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei / arcada la aparatele
metalice si ajung pana la 3900lei /arcada pentru cele de Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere, preturile
variaza intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar
pentru tratamentul respectiv.

69. articol de pe clicksanatate.ro
26 septembrie 2019
Cat costa un aparat dentar pentru copii
Odata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa
a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste
pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt.In special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de
toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de
aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru
adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir,
extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca
aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este
obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de
clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de
tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.3 intrebari pe
care si le pun micutii atunci cand ajung la ortodontO sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea
unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe
ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul
purtarii aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le
recomandam, ca in cazul in care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont.O sa
pot manca orice vreau atunci atunci cand port aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici
sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte
dure, cum ar fi: migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in
cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara 
Georgiana Bordei.Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil
raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor
acestora, aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii,
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cu care se va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de
aspectul sau si de sanatatea danturii sale", afirma medicul ortodont Georgiana Bordei.Costurile unui tratament
ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui aparat fix
pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei / arcada la aparatele
metalice si ajung pana la 3900lei /arcada pentru cele de Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere, preturile
variaza intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar
pentru tratatmentul respectiv.

70. articol de pe Ziarul Profit
27 septembrie 2019
Aparatul dentar la copii: cele mai comune dileme ale celor mici
De la copiii de clasa I, pana la adolescentii de 14-18 ani, controlul ortodontic este ideal odata cu inceputul anului scolar,
deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste pot fi rezvolvate mult mai usor si
intr-un timp mult mai scurt. Medicul ortodont Georgiana Bordei afirma ca, mai ales la inceputul scolii si a sezonului
rece, multi parinti decid sa le puna aparat dentar copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat
care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru adolescentii
care au deja dantura permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de
estetice si de putin vizibile, pe care le pot personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta
corectare a danturii sa aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut
mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica
noastra, in special cele pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt foarte usor de tolerat, iar
cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.Cu micutii la ortodont:
ce dileme au?Doare montarea si purtarea aparatului dentar?"Montarea unui aparat dentar este o procedura total
nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza aproape doua
ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il doara,
insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in care simti un
disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont.Pot manca orice atunci cand port aparatul
dentar?"Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija
cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi: migdalele, alunele, painea prajita,
popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece nu va
putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana Bordei.Vor rande prietenii de mine
pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu
cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput sa fie
cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor
aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau si de sanatatea
danturii sale", afirma medicul ortodont.

71. articol de pe descopera.ro
28 septembrie 2019
De ce este importanta corectarea danturii cu aparat in perioada de crestere a copiilor
De ce este importanta corectarea danturii cu aparat in perioada de crestere a copiilorInceperea anului scolar este si
perioada in care o parte dintre parinti decid sa le puna copiilor lor un aparat dentar. Medicul ortodont Georgiana Bordei
afirma ca multi parinti nu stiu care estetipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu
diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele dentare
de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot
personalizalunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de
crestere, ideal pana la varsta de 18 ani, deoarece rezultatul este obtinut mult mairapid, iar stabilitatea lui in timp este
mult mai buna", explica medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Intrebarile copiilor despre aparatul
dentarO sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea unui aparat dentar este o procedura total
nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade,dureaza aproape doua
ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il doara,
insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fiputin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul in care simti un
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disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", precizeaza medicul ortodont.O sa pot manca orice vreau atunci atunci
cand port aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri.
Va trebui sa aiba grija cu guma demestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi: migdalele,
alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altorfructe
tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", afirma Georgiana Bordei.Vor rade
prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi fost da. Acum
insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare sidiversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a
inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni
micutul, il vor aprecia,deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau si de
sanatatea danturii sale", mai spune medicul.In privinta preturilor, costurile unui tratament ortodontic in cazul copiilor cu
dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui aparat fix pentru adolescenti siadulti,
insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei/ arcada la aparatele metalice si ajung pana la 3900
lei/arcada pentru cele de Safir. Aparatele invizibile de tipul unor gutieresunt mai scumpe, preturile variaza intre 5800 lei/
arcada si 7700 lei/ arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar pentru tratatmentul
respectiv.

72. Post de pe ebroky.com
28 septembrie 2019
De ce este importanta corectarea danturii cu aparat in perioada de crestere a copiilor
Inceperea anului scolar este si perioada in care o parte dintre parinti decid sa le puna copiilor lor un aparat dentar.
Medicul ortodont Georgiana Bordei afirma ca multi parinti nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel Source
link   Tehnologie, Aparat, copiilor, corectarea, crestere, danturii, este, importanta, in, perioada

73. articol de pe realitateadamboviteana.ro
28 septembrie 2019
De ce este importanta corectarea danturii cu aparat in perioada de crestere a copiilor
Inceperea anului scolar este si perioada in care o parte dintre parinti decid sa le puna copiilor lor un aparat dentar.
Medicul ortodont Georgiana Bordei afirma ca multi parinti nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai
bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog."Pentru adolescentii care au deja dantura
permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin
vizibile, pe care le pot personaliza lunar, cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa
aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani, deoarece rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar
stabilitatea lui in timp este mult mai buna", explica medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass. Intrebarile
copiilor despre aparatul dentarO sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar? "Montarea unui aparat dentar
este o procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade,
dureaza aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului
dentar nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in
cazul in care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", precizeaza medicul ortodont. O sa pot manca orice
vreau atunci atunci cand port aparatul dentar? "Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la
foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar
fi: migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor
sau altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiate in bucatele mai mici", afirma Georgiana
Bordei.Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar? "Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi
fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora,
aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se
va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau
si de sanatatea danturii sale", mai spune medicul.In privinta preturilor, costurile unui tratament ortodontic in cazul copiilor
cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui aparat fix pentru adolescenti si adulti,
insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei/ arcada la aparatele metalice si ajung pana la 3900
lei/arcada pentru cele de Safir. Aparatele invizibile de tipul unor gutiere sunt mai scumpe, preturile variaza intre 5800 lei/
arcada si 7700 lei/ arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar pentru tratatmentul
respectiv.

http://ebroky.com
http://ebroky.com/de-ce-este-importanta-corectarea-danturii-cu-aparat-in-perioada-de-crestere-a-copiilor/
http://realitateadamboviteana.ro
http://realitateadamboviteana.ro/de-ce-este-importanta-corectarea-danturii-cu-aparat-in-perioada-de-crestere-a-copiilor/


74. articol de pe sursadesanatate.ro
29 septembrie 2019
Aparatele dentare va ajuta la orice varsta
Copiii, dar cateodata si adultii sunt nevoiti sa poarte, de multe ori, aparate dentare, care sa le corecteze problemele cu
care se confrunta. Medicul ortodont Georgiana Bordei a declarat ca multi parinti decid sa le puna aparat dentar copiilor,
dar majoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu
diagnosticul primit de la doctorul stomatolog.Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele dentare de
ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot personaliza lunar,
cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de crestere, ideal
pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este mult mai buna.
Aparatele dentare fixe moderne, in special cele pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, sunt
foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in cateva zile , explica dr. Georgiana Bordei.Uneori, adultii sunt
reticenti atunci cand vine vorba despre aceste aparate dentare. Ei se intreaba daca montarea acestora este dureroasa
sau nu. Specialistul ii asigura ca montarea unui aparat dentar este o procedura nedureroasa, dar de durata, asa ca
trebuie sa aiba rabdare. Astfel, o sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza aproape doua
ore, timp in care pacientul va trebui sa stea cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il
doara, dar in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila, motiv pentru care se recomanda
anti-inflamatoare, dar numai in caz de durere.Ce restrictii alimentare avetiPe timpul purtarii aparatului dentar, exista si
restrictii alimentare. In primul rand, pacientii vor fi nevoiti sa renunte la guma de mestecat, bomboane sau alimentele
foarte dure, cum ar fi: migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. Nici fructele tari nu sunt recomandate,
pentru ca, purtand un astfel de aparat, va fi foarte dificil ca persoana in cauza sa muste din ele.Desigur, oamenii sunt
rezervati sa isi monteze un astfel de aparat si pentru ca nu vor ca cei din jurul sau sa rada de ei, de modul in care arata
cu asa ceva in gura.Nu va mai faceti griji de genul acesta, pentru ca nu are rost. In urma cu 10-15 ani, probabil ca
situatia ar fi fost cu totul alta. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea
tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta, prietenii si
oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca este
interesat de aspectul sau si de sanatatea danturii sale , este de parere ortodontul.In ceea ce priveste costurile unui
tratament ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta, acesta variaza, in cabinete, intre 1.200 si 1.900 lei. Costurile
cresc atunci cand vine vorba de aparatele fixe pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta.
In cazul lor, preturile pornesc de la 2.900 lei si ajung pana la 3.900 lei. Pentru cei care dispun de bani si vor un aparat
invizibil, de tipul unor gutiere, preturile variaza intre 5.800 lei/ arcada si 7.700 lei/ arcada in functie de complexitatea
cazului si de numarul de gutiere necesar pentru tratamentul respectiv.

75. articol de pe garbo.ro
30 septembrie 2019
Mami, vor rade copiii de mine la scoala fiindca mi-am pus aparat dentar?
Mami, vor rade copiii de mine la scoala fiindca mi-am pus aparat dentar?3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand
ajung la ortodontOdata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic
la copiii de clasa a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare siosoase descoperite la aceste
categorii de varste pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt.In acelasi timp, medicul ortodont 
Georgiana Bordei afirma ca, in special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa
le puna aparat dentar copiilor lor, darmajoritatea dintre ei nu stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine
cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul stomatolog.Pentru adolescentii care au deja dantura
permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice, ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin
vizibile, pe care le pot personaliza lunar,cu culorile preferate. Este foarte important ca aceasta corectare a danturii sa
aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid,
iarstabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe moderne, practicate de clinica noastra, in special
cele pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare, suntfoarte usor de tolerat, iar cei mici se
obisnuiesc cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.O sa ma
doara montarea si purtarea aparatului dentar?Montarea unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de
durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care
pacientul vatrebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima
saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le recomandam, ca in cazul incare simti un disconfort sau
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durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont.O sa pot manca orice vreau atunci atunci cand port aparatul
dentar?Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija
cu guma de mestecat, caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi:migdalele, alunele, painea prajita,
popcorn-ul si chipsurile. De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece nu va
putea musca din ele, ci vor trebui taiatein bucatele mai mici", declara Georgiana Bordei.

76. articol de pe radiometafora.ro
30 septembrie 2019
Primul impuls, atunci cand ne gandim la prosperitate, este sa consideram ca vorbim despre partea financiara. Este un
punct de vedere, insa nu complet argumentat.-; Odata cu terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment
favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa a I-a pana la
Ecaterina Cimpean 27 septembrie la 06:00- Primul impuls, atunci cand ne gandim la prosperitate, este sa consideram
ca vorbim despre partea financiara. Este un punct de vedere, insa nu complet argumentat. Prosperitatea in sine se
refera la a trai bine, cu implinire, multumire si liniste interioara pe toate cele 3 mari planuri ale existentei: sanatate, relatii,
bani. De cealalta parte, un indicator despre care se discuta tot mai des atunci cand vorbim despre prosperitatea noastra
este strans legat de "inteligenta corporala" sau, prescurtat, BQ. Aceasta reprezinta capacitatea corpului de a inmagazina
si de a-si "aminti" emotiile puternice traite in timpul experientelor de viata. Mai departe, prin somatizare, corpul nostru ne
transmite prin intermediul neplacerilor/bolilor etc. suferinte fizice, in ce "loc" nepotrivit sta prea mult mintea noastra cu
atentia. Citeste mai mult: PRODIASPORA.DE Explicatiile psihologului Laura Maria Cojocaru: Inteligenta corporala ne
ajuta sa  prosperam? Un Radio de V.I.S. (Viata,Iubire,Speranta) Ecaterina Cimpean 27 septembrie la 05:56- Odata cu
terminarea vacantei, inceperea scolii este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa a I-a
pana la adolescentii de 14-18 ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii de varste pot
fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp mult mai scurt. In acelasi timp, medicul ortodont Georgiana Bordei afirma ca, in
special in aceasta perioada, la inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat den Vezi mai
mult PRODIASPORA.DE Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am []

77. articol de pe doctorulzilei.ro
02 octombrie 2019
Cele mai importante lucruri despre viata cu aparatul dentar pe care trebuie sa le stie orice copil inainte de procedura
Cele mai importante lucruri despre viata cu aparatul dentar pe care trebuie sa le stie orice copil inainte de proceduraCe
presupune viata cu aparatul dentar? E importanta corectarea danturii in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18
ani.Toamna este un moment favorabil pentru un control ortodontic la copiii de clasa a I-a pana la adolescentii de 14-18
ani, deoarece problemele dentare si osoase descoperite la aceste categorii devarste pot fi rezolvate mult mai usor si
intr-un timp mult mai scurt.Medicul ortodont Georgiana Bordei ne spune ca, in special in aceasta perioada, la inceput
de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar copiilor lor, dar majoritatea dintreei nu stiu care
este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul
stomatolog.Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice,
ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot personaliza lunar,cu culorile preferate. Este
foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani
deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iarstabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe
moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare,
suntfoarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei.3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand ajung la ortodontO sa ma doara montarea si purtarea aparatului
dentar?Montarea unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza
aparat dentar, pe ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care pacientul vatrebui sa stai cu gura deschisa.
Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin
mai sensibila si le recomandam, ca in cazul incare simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica
medicul ortodont.O sa pot manca orice vreau atunci atunci cand port aparatul dentar?Pacientul nu va putea manca
orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat, caramelele
lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi:migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De asemenea,
va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor trebui taiatein
bucatele mai mici", declara Georgiana Bordei.Vor rade prietenii de mine pentru ca mi-am pus aparat dentar?Acum
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10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de aparate
dentare si diversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput safie cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva.
Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar
dovedeste faptul ca esteinteresat de aspectul sau si de sanatatea danturii sale", afirma medicul.La un cabinet privat,
costurile unui tratament ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul.
Costurile unui aparat fix pentru adolescenti si adulti,insemnand persoane cu dentitie permanenta, incep de la 2900 lei /
arcada la aparatele metalice si ajung pana la 3900lei /arcada pentru cele de Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul
unorgutiere, preturile variaza intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul
de gutiere necesar pentru tratatmentul respectiv.

78. articol de pe romaniaexpres.com
02 octombrie 2019
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?
Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?Care este opinia medicului ortodont 
Georgiana Bordei , directorul OrtoClass , referitoare la acest aspect?Odata cu terminarea vacantei , inceperea scolii
este un moment favorabil si pentru un control ortodontic la copiii de clasa a I-a pana la adolescentii de 14-18 ani ,
deoarece problemele dentare siosoase descoperite la aceste categorii de varste pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un
timp mult mai scurt.In acelasi timp, medicul ortodont Georgiana Bordei afirma ca, in special in aceasta perioada, la
inceput de scoala si de toamna, multi parinti se decid sa le puna aparat dentar copiilor lor, darmajoritatea dintre ei nu
stiu care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul
stomatolog .Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta , aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice,
ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot personalizalunar, cu culorile preferate. Este
foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de crestere , ideal pana la varsta de 18 ani
deoarece, rezultatul este obtinut mult mairapid, iar stabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe
moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie mixta , care sunt in perioada dedezvoltare
, sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva zile" , explica medicul ortodont Georgiana
Bordei , directorul OrtoClass .3 intrebari pe care si le pun micutii atunci cand ajung la ortodont1. O sa ma doara
montarea si purtarea aparatului dentar?Montarea unui aparat dentar este o procedura total nedureroasa, dar de durata.
O sedinta in care se monteaza aparat dentar , pe ambele arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care pacientul
vatrebui sa stea cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima saptamana
dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si ii recomandam, ca in cazul incare simte un disconfort sau durere, sa ia
un anti-inflamator" , explica medicul ortodont .2. O sa pot manca orice vreau atunci atunci cand port aparatul
dentar?Pacientul nu va putea manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija
cu guma de mestecat , caramelele lipicioase si alimentele foarte dure , cum ar fi:migdalele , alunele , painea prajita ,
popcorn-ul si chipsurile . De asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altor fructe tari , deoarece nu va
putea musca din ele, ci vor trebuitaiate in bucatele mai mici" , declara Georgiana Bordei .3. Vor rade prietenii de mine
pentru ca mi-am pus aparat dentar?Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu
cresterea numarului de purtatori de aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput safie
cool in randul tinerilor si adultilor deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor
aprecia, deoarece purtarea unui aparat dentar dovedeste faptul ca esteinteresat de aspectul sau si de sanatatea danturii
sale" , afirma medicul ortodont Georgiana Bordei , directorul OrtoClass .Costurile unui tratament ortodontic in cazul
copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1.200-1.900 lei , intreg tratamentul. Costurile unui aparat fix pentru adolescenti si
adulti , insemnand persoanecu dentitie permanenta , incep de la 2.900 lei/arcada la aparatele metalice si ajung pana la
3.900lei/arcada pentru cele de Safir . Pentru aparatele invizibile de tipul unor gutiere, preturilevariaza intre 5.800
lei/arcada si 7.700 lei/arcada in functie de complexitatea cazului si de numarul de gutiere necesar pentru tratatmentul
respectiv.Despre doctorul stomatolog Georgiana Bordei Medicul stomatolog Georgiana BordeiGeorgiana Bordei
este medic specialist in ortodontie si ortopedie dento-faciala , doctor in stiinte medicale ( specializarea ortodontie ) si
directorul uneia dintre cele mai reputate cabinete destomatologie din Bucuresti , OrtoClass . A absolvit facultatea de
stomatologie in anul 2006 si s-a specializat in ortodontie , sub atenta supraveghere a unuia dintre cei mai buni ortodonti
dinRomania . In continuare, a obtinut titlul de doctor in tratament ortodontic al pacientului adult, continuandu-si
cercetarile si studiile la cursuri de formare si congrese internationale de top .In caz ca doriti sa aflati mai multe despre
toate aceste lucruri, mai jos va lasam datele de contact ale doctorului ortodont Georgiana Bordei . Cristina Cojucar
Toma Managing Director ReplicaVedetelor Events www.ReplicaVedetelorEvents.ro E-Mail: cristina@replicavedetelor.ro
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, Tel: +40 0721 659 514

79. articol de pe monitorulsv.ro
09 noiembrie 2019
"Goana dupa Coroana", tema Balului Bobocilor organizat de Liceul cu Program Sportiv Suceava
sambata, 9 nov 2019 - Anul XXIV, nr. 263 (7264)"Goana dupa Coroana", tema Balului Bobocilor organizat de Liceul cu
Program Sportiv SuceavaPe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava a avut loc joi, 7 noiembrie, Balul Bobocilor
organizat de Liceul cu Program Sportiv (LPS) Suceava, care a avut ca tema Goana dupa Coroana .Spectacolul pregatit
de elevii de la LPS a cuprins multe momente artistice, muzica, dans, pantomima, mici scenete, pe langa probele la care
au fost supusi cei 20 de boboci, 10 fete si 10 baieti,adolescenti care au facut eforturi pentru a-si pune in valoare
abilitatile si pentru a impresiona juriul si publicul. Un rol important in desfasurarea balului l-au avut elevii din clasele a
XII-a,dirigintii, profesorii care s-au implicat alaturi de elevi, pentru a veni in fata publicului cu un spectacol de calitate.
Micile inconveniente legate de lipsa de experienta a elevilor in folosireamicrofoanelor, momentele moarte intre prestatia
artistica a unor elevi sau stangacii normale varstei de 15-16 ani au fost trecute cu vedere de public, care a aplaudat
elevii care au evoluat pe scena,sustinandu-i pe tot parcursul balului.Bobocii inscrisi in competitieS-au luptat pentru un
loc pe podium 10 perechi: Ana Andris, clasa a IX-a B, Sebastian Grecu, clasa a IX-a A; Petronela Todasca, clasa IX-a
A, Laurentiu Bilauca, clasa a IX-a E; Diana Puha, clasa aIX-a B, Casian Sandu, clasa a IX-a C; Delia Salamaha si
Alexandru Ionescu, clasa a IX-a A; Giulia Salup si Claudiu Antonoaie, clasa a IX-a E; Marina Cristina Badale, clasa a
IX-a E, Marian ClaudiuPopescu, clasa a IX-a A; Andreea Melnic, clasa IX-a E, Ionut Ciobotaru, clasa a IX-a D; Andreea
Pascovici, clasa IX-a E, Ianis Mihalache, clasa a IX-a B; Delia Talpau, clasa IX-a B, Gabriel Merla,clasa a IX-a C;
Francesa Denisa Mangus, clasa IX-a E, Denis Onofrei, clasa a IX-a C.Dupa ce s-au prezentat in tinute de zi in fata
publicului si, prin intermediul prezentatorilor, am aflat care este filozofia de viata a fiecarui concurent, pe scena au
urcatelevii clasei I de la LPS,care au emotionat mult spectatorii cu momentele pregatite: ,,dansul palariilor , cantec
italian , ,,Hora din Bucovina si cantecul ,,Lupii , interpretat de eleva Ana Carcale.Celor mici li s-au alaturat si elevii clasei
a XI-a E. Merita felicitate prof. invatator Anca Darea si Iustina Zaharia, dansatoare a Ansamblului Artistic Ciprian
Porumbescu Suceava, care s-au ocupatde pregatirea micilor artisti , elevi care au reusit sa smulga ropote de aplauze si
sa emotioneze.Au incantat publicul si au fost aplaudati: eleva Iuliana Tudorache, care a interpretat piesa Skyfall , eleva
Bianca Mirauta, clasa a XI-a A, impreuna cu partenerul ei de dans de la Clubul SportivInvictus Moldovita, Bogdan
Doliuc, care au prezentat un numar de Cheerleading si acrodance, moment cu care au obtinut Locul II la Campionatul
Mondial Dance World Cup Canada . Nu au lipsit scenetelerealizate de elevii clasei a XII-a F: Georgiana Bordei, Ana
Maria Strijac si Valentin Popa, street-dance cu Malina Ioana si Delia Salamaha, un scurt program latino prezentat de
dansatori ai ClubuluiBucovina Dance Studio: Fabian Doroftei, elevul clasei a XI-a A, partenera sa, Carolina Longher,
impreuna cu Alesia si Tudor.Nu a lipsit nici muzica balcanica, cu elevul clasei a XII-a E de la LPS Iosif Mandiuc, alaturi
de alti parteneri de trupa, dar nici muzica machedoneasca: ,,Un trandafir creste la firida mea , cantecinterpretat de eleva
Ana Maria Telescu, din clasa a XI-a E. Alaturi de Ana Maria Telescu au fost si elevii clasei a XII-a F, impreuna cu
prietenii lor. Bianca Cristiacu, eleva a clasei a IX-a E, s-aprezentat in fata publicului cu muzica hip-hop. Au mai fost si
alte momente artistice reusite, create de boboci, singuri sau alaturi de alti colegi de liceu, la proba de aptitudini, acolo
unde si-auaratat maiestria, impresionand juriul. Proba de seara si proba de dans, la care elevii au dansat vals, pe
melodia You Raise Me Up", a fost ultima proba punctata de juriu.Giulia Salup - Miss Boboc, Casian Sandu - Mister
BobocMiss Boboc a fost desemnata de juriu eleva Giulia Salup, care a fost incoronata Regina Balului , iar Mister Boboc
2019 a fost ales elevul Casian Sandu. Comunicativa, creativa si delicata, Giuliaconsidera ca Balul Bobocilor i-a adus
multi prieteni, i-a dat incredere in sine si s-a amuzat, de aceea nici nu a dorit sa rateze experienta acestuia. Iubeste la
nebunie muzica si dansul.Casian este o fire puternica si devotata, punand suflet si pasiune in tot ceea ce isi propune sa
realizeze. Adora fotbalul si muzica. Nu uita de persoanele dragi cu care obisnuieste sa isi petreacatimpul liber, acestea
aflandu-se pe primul loc. Se ghideaza dupa mottoul: Incearca sa fii un om de valoare si nu neaparat de succes .Juriul
concursului a desemnat-o pe Delia Salamaha, din clasa a IX-a A, Miss Talent, iar pe Laurentiu Bilauca, clasa a IX-a E,
Mister Talent. Titlul de Miss Popularitate i-a revenit Andreei Melnic,clasa IX-a E, iar titlul de Mister Popularitate a ajuns
la elevul Gabriel Merla, clasa a IX-a C.Rapperul El Nino, prestatie jalnica la Suceava, pe 1.800 de euroRapperul El
Nino, pe numele real Alin Emil Ghita, invitatul Balului organizat de LPS, platit cu 1.800 de euro, a fost nemultumit de
sistemul de sonorizare, motiv pentru care a facut o mare varza dinconcertul lui, daca putem sa-l numim concert. In fata
publicului nerabdator sa-i asculte piesele, El Nino a facut zeci de probe de microfon, i-a cerut sunetistului sa ridice
nivelul vocii din mixer,apoi sa il coboare, incepea sa cante o piesa si apoi se oprea dupa cateva acorduri, statea mai
mult cu spatele la public si, nemultumit, vocifera ca nu merge nimic..., ca nu poate sa cante in asaconditii. A iesit din
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scena, timp in care organizatorii au ales sa premieze mai intai bobocii si dupa ce se mai schimba niste cabluri, se mai
fac niste reglaje, sa revina vedeta pe scena. Asa s-a siintamplat.Sportivii l-au strigat pe El Nino, acesta a revenit pe
scena alaturi de DJ-ul care il insotea (care a avut o prestatie sub asteptari), doar ca a continuat circul. Le-a cerut mereu
spectatorilor safaca multa galagie. Tinerii s-au conformat si l-au sustinut cu urale si aplauze, doar ca vedeta a ramas la
fel de indolenta ca la inceputul concertului si s-a plans in continuare de sonorizare. Intretimp, multi platitori de bilete,
multi tineri au iesit din sala si astfel s-a incheiat un bal cu gust amar, din cauza unui mare artist care nu a reusit sa se
adapteze conditiilor din sala despectacol, desi inainte de a ajunge el pe scena au fost tineri care au cantat live si s-a
auzit destul de bine.Fara chef si cu aere de mare vedeta, El Nino a lasat o impresie foarte proasta la Suceava. A avut o
prestatie jalnica. Organizatorii considera ca este lipsa de respect pentru public sa vii si sa teplangi de sonorizare in
conditiile in care nu faci repetitii inainte de concert, nu vii mai repede la sala de spectacol sa vezi daca poti sa-ti
desfasori actul artistic in conditii optime si teplangi ca ai venit de departe si nu poti canta, ca si cum ai fi venit la Suceava
sa faci o pomana, si nu sa incasezi 1.800 de euro.

80. articol de pe romaniaregional.ro
14 noiembrie 2019
Aparatul dentar la copii!
Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii
permanenti (12 ani), explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In opinia medicului, foarte multe probleme dentare au
o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului, deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si
dezvoltarea oaselor."Sunt cateva semne, pe care parintii ar trebui sa le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa
ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere. Acestea ar fi: daca nu apar spatii intre dintii de lapte, daca
distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare, daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca
copilul a supt degetelul, daca dintii superiori nu supra-acopera deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre
semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe alte
semne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara medicul.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul
ortodont pentru copii?"Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in perioada de crestere, rezultatele
tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiile nu trebuie mentinute pe viata. Totodata, sunt multe cazuri in
care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat cresterea si multe anomalii
descoperite tarziu nu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti sau chirurgie ortognata. Multe
dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile din exterior, iar in functie de
anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este posibil sa necesite
asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explica medicul ortodont Georgiana Bordei.In general, la finalul
tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive, aceste
contentii nu sunt purtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si dintii isi
modifica pozitia.

81. articol de pe Opinia Giurgiu
23 noiembrie 2019
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?
Aparatul dentar la copii: necesitate sau moda?Incepand cu varsta de 6 ani, ar trebui vazut prima oara un copil de catre
ortodont si nu dupa ce i-au erupt toti dintii permanenti (12 ani), explica renumitul medic ortodont Georgiana Bordei.
Inopinia medicului, foarte multe probleme dentare au o rezolvare foarte usoara in perioada de dezvoltare a copilului,
deoarece atunci se poate interveni pe cresterea si dezvoltarea oaselor . Suntcateva semne, pe care parintii ar trebui sa
le ia in considerare, care indica faptul ca trebuie sa ne prezentam cu copiii la ortodont in perioada lor de crestere.
Acestea ar fi: daca nu apar spatiiintre dintii de lapte, daca distanta intre partea superioara si cea inferioara este mare,
daca dintii de sus acopera in totalitate dintii de jos, daca copilul a supt degetelul, daca dintii superiorinu supra-acopera
deloc dintii inferiori. Acestea sunt doar cateva dintre semnele vizibile care ar trebui sa-i responsabilizeze pe parinti
pentru a merge cu micutul lor la ortodont, dar multe altesemne sunt vizibile doar pe o radiografie panoramica", declara
medicul ortodont Georgiana Bordei, directorul OrtoClass.Ce tip de aparat dentar recomanda medicul ortodon pentru
copii? Medicul ortodont recomanda pentru tratamentul copiilor doar aparate fixe lipite pe dinti, deoarece rezultatele sunt
mult mai rapide,deci purtarea lor necesita mai putin timp. Toate problemele dentare si osoase se rezolva foarte usor in
perioada de crestere, rezultatele tratamentelor sunt mult mai stabile in timp, iar contentiilenu trebuie mentinute pe viata.
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Totodata, sunt multe cazuri in care copilul este adus dupa varsta de 12 ani sau mai tarziu, atunci cand deja si-a incetat
cresterea si multe anomalii descoperite tarziunu mai pot fi rezolvate usor, ci vor necesita extractii de dinti permanenti
sau chirurgie ortognata. Multe dintre modelele noi de aparate pentru copii sunt lipite pe dintisori si nu sunt vizibile
dinexterior, iar in functie de anomalia care trebuie tratata, timpul de tratament difera de la 6-7 luni pana la 2-3 ani si este
posibil sa necesite asocierea cu mai multe tipuri de aparate", explicamedicul ortodont Georgiana Bordei. In general, la
finalul tratamentului, se pun contentiile care trebuie mentinute pana spre varsta de 18-20 ani. Daca din diverse motive,
aceste contentii nu suntpurtate de pacient exact cum i-au fost indicate de catre medic, atunci recidiva poate apare si
dintii isi modifica pozitia. Costurile pentru tratament pot porni de la 1200 lei, pot ajunge pana la1900 lei si difera in
functie de fiecare tip de aparat.

82. articol de pe Libertatea pentru femei
15 ianuarie 2020
5 intrebari pentru medicul ortodont. Cum sa te informezi inainte de a-ti pune un aparat dentar
"Mami, vor rade copiii de mine la scoala pentru ca mi-am pus aparat dentar?".  Rusinea de a purta aparat dentar  apare
frecvent la copii, dar uneori si la adulti. Afla care sunt cele mai frecvente  5    intrebari pentru medicul ortodont si care
este raspunsul unui specialist.    Ar fi bine ca toti copiii sa faca un control la medicul ortodont. De la aparitia danturii
permanente si pana la 14-18 ani, problemele dentare si osoase descoperite pot fi rezolvate mult mai usor si intr-un timp
mult mai scurt. Totusi, ar fi bine sa stii dinainte raspunsul la aceste  5  intrebari pentru medicul ortodont, pe care cei mai
multi copii sau parinti si le pun.  Intrebari pentru medicul ortodont. Care este cel mai potrivit aparat?  Medicul ortodont 
Georgiana Bordei afirma ca multi parinti se decid sa le puna aparat dentar copiilor lor, dar majoritatea dintre ei nu stiu
care este tipul de aparat care se potriveste cel mai bine cu fizionomia fetei si cu diagnosticul primit de la doctorul
stomatolog."Pentru adolescentii care au deja dantura permanenta, aparatele dentare de ultima ora pot fi metalice,
ceramice sau de safir, extrem de estetice si de putin vizibile, pe care le pot personaliza lunar, cu culorile preferate. Este
foarte important ca aceasta corectare a danturii sa aiba loc in perioada de crestere, ideal pana la varsta de 18 ani
deoarece, rezultatul este obtinut mult mai rapid, iar stabilitatea lui in timp este mult mai buna. Aparatele dentare fixe
moderne, practicate de clinica noastra, in special cele pentru copii cu dentitie mixta, care sunt in perioada de dezvoltare,
sunt foarte usor de tolerat, iar cei mici se obisnuiesc cu ele in maxim cateva zile", explica medicul ortodont Georgiana
Bordei. Intrebari pentru medicul ortodont: O sa ma doara montarea si purtarea aparatului dentar?"Montarea unui aparat
dentar este o procedura total nedureroasa, dar de durata. O sedinta in care se monteaza aparat dentar, pe ambele
arcade, dureaza aproape doua ore, timp in care pacientul va trebui sa stai cu gura deschisa. Nici pe parcursul purtarii
aparatului dentar nu o sa il doara, insa in prima saptamana dupa montaj, dantura va fi putin mai sensibila si le
recomandam, ca in cazul in care simti un disconfort sau durere, sa ia un anti-inflamator", explica medicul ortodont. .
Medicul stomatolog iti explica de ce Intrebari pentru medicul ortodont: O sa pot manca orice?"Pacientul nu va putea
manca orice, dar nu va trebui nici sa renunte la foarte multe lucruri. Va trebui sa aiba grija cu guma de mestecat,
caramelele lipicioase si alimentele foarte dure, cum ar fi: migdalele, alunele, painea prajita, popcorn-ul si chipsurile. De
asemenea, va trebui sa aiba grija si in cazul merelor sau altor fructe tari, deoarece nu va putea musca din ele, ci vor
trebui taiate in bucatele mai mici", declara Georgiana Bordei. Intrebari pentru medicul ortodont: Vor rade colegii de
mine?"Acum 10-15 ani, cel mai probabil raspunsul ar fi fost da. Acum insa, odata cu cresterea numarului de purtatori de
aparate dentare si diversificarea tipurilor acestora, aparatul dentar a inceput sa fie cool in randul tinerilor si adultilor
deopotriva. Cu siguranta prietenii si oamenii, cu care se va intalni micutul, il vor aprecia, deoarece purtarea unui aparat
dentar dovedeste faptul ca este interesat de aspectul sau si de sanatatea danturii sale", afirma medicul ortodont 
Georgiana Bordei. . Ce spune stomatologul Intrebari pentru medicul ortodont: Care sunt costurile?  Costurile unui
tratament ortodontic in cazul copiilor cu dentitie mixta variaza intre 1200-1900 lei, intreg tratamentul. Costurile unui
aparat fix pentru adolescenti si adulti, insemnand persoane cu dentitie permanenta, pot incepe de la 2900 lei / arcada la
aparatele metalice si pot ajunge pana la 3900lei /arcada pentru cele de Safir. Pentru aparatele invizibile de tipul unor
gutiere, preturile variaza aproximativ intre 5800 lei / arcada si 7700 lei / arcada in functie de complexitatea cazului si de
numarul de gutiere necesar pentru tratatmentul respectiv. Este indicat sa aplicam aparatul dentar in perioada vacantei?
Sursa foto: 123rf.com
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