
A chipek és a robotok ...
Emlékszem arra a chips reklámra, aminek a gyakran ismételt 
szlogenje így hangzott: „Azok a régi jó dolgok…”.

Ma egy olyan felgyorsult világban élünk, amikor a fejlődés 
ütemét szinte lehetetlen követni és ez a rohamos innováció az 
élet minden területén megjelenik. Nincs ezzel másként a 
fogorvoslás sem. Már betörtek a mindennapi rutinellátásba a 
legújabb anyagok és technológiák, de mellettük még mindig 
a régi jó dolgokra alapozzuk ellátásunkat.

- És ez sokáig így marad még?
- Vagy az innovatív megoldások rövid időn belül kiszorítják a  
hagyományos eljárásokat és anyagokat?
- És ha így lesz, akkor milyen rövid időn belül?

Ezekre a kérdésekre ma talán nehéz válaszolni, illetve csak 
részben lehetséges. Egészen biztos, hogy a digitális és 
automatizált munkafolyamatok térhódítása uralkodóvá válik 
a fogászatban is, de ennek pontos idejét nem tudjuk még 
megbecsülni sem. És ennek mi az oka? Ha egy hasonlaton 
keresztül szeretném megközelíteni a kérdést, akkor 
megpróbálok párhuzamot vonni a digitális fogászat és az 
autóipar között, még ha elsőre kicsit erőltetettnek is tűnhet.
Évekkel ezelőtt megmosolyogtuk még az elektromos és 
hibrid autók ötletét és szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy 
valaha ezek nagymértékben elterjednének. És hol tartunk 
ma? Számos európai országban már a hagyományos benzin 
és dízelüzemű autók vészharangját kongatják és az önvezető 
elektromos autók rohamos térhódítását készítik elő. A 
realitás valahol a két véglet között van. Az elektromos autók 
mellett elsősorban a környezetvédők érvelnek. De azzal is 
tisztában kell lennünk, hogy a korunk nagy ellensége, a 
járművek szén- dioxid-kibocsátása sem zéró a tisztán 
elektromos járművek esetében, mert a korrekt és alapos 
vizsgálat beleveszi az elektromos áram előállításának, 
szállításának kérdését, veszteségeit és környezeti hatásait is, 
s ez az úgynevezett &quot;well-to- wheel&quot; (forrástól a 
kerekekig) vizsgálat az egyetlen elfogadható, valós módszer 
a hagyományos és villanyautó összehasonlítására. Reális 
becslések szerint a tisztán elektromos járművek még nem 
tudják kiszorítani a belső égésű motorral rendelkezőket, és 
2035-re is közel 70%-ra becsülik a hagyományos motorok-
kal ellátott autók arányát.

És valahogy így van ez a fogászatban is. Vegyük például a 
lenyomatvételt. Ez az egyik leggyakoribb, mindenki által 
ismert és alkalmazott beavatkozás. Természetesen már ennek 
is van digitális változata, és a gyártók nem is annyira titkolt 
szándéka szerint hamarosan ki is szorítja a jelenlegi 
lenyomatanyagokat és módszereket. De ez eddig nem 
következett be és várhatóan még évekig nem is fog. Ennek 
oka lehet a digitális technika kiforratlansága, tökéletlensége. 
De elterjedésének jelenlegi magas beruházási költségei is 
gátat szabnak. És amikor a költségeket említjük, nem csak a 
scanner árát értjük alatta. Hiszen ha scannert veszünk, akkor 
a labort is rákényszerítjük egy 3D nyomtató vásárlására, 
infrastruktúra fejlesztésére, technikai centrumok 
kialakítására. Ez pedig már tetemes beruházás, aminek 
megtérülése jelenleg csak bizonyos esetekben biztosítható.

Ezért értékelem nagyra, ha egy autógyártó napjainkban a 
hagyományos benzinmotor fejlesztésébe kezd és legalább 
ennyire nagyra értékelem azt a fogászati anyaggyártót is, aki 
lenyomatanyag fejlesztésre és gyártásra adja a fejét.

Az előbbire nem akarok példát mondani, de az utóbbira 
példaként a VOCO-t tudom felhozni. Termékpalettájában 
évekig nem volt jelen a lenyomatanyag. Az elmúlt évben 
azonban megjelent kínálatukban egy addíciós szilikon 
lenyomatcsalád. Ez azért is érdekes, mert ezzel szinte 
párhuzamosan indult az intaroralis scannerük piaci 
bevezetése is.  A V-Posil nevű termékcsalád tagjai között 
megtaláljuk az alaplenyomatot és korrekciós fázist is, a mai 
kor követelményeinek megfelelően akár gépi keverésű 
kiszerelésben is elérhető. A különböző viszkozitású anyagok 
kombinálása pedig szinte minden indikációs területen 
biztosítja az alkalmazhatóságot. Mindezek mellett a termék 
rendkívül jó hidrofiliciási mutatóval rendelkezik, és gyors 
kötési ideje is felhasználóbaráttá teszi..

A V-Posil termékkel a VOCO a nagymúltú és kiváló terméket 
gyártók sorához csatlakozott és új lenyomatanyag családja is 
valószínűen elnyeri a felhasználók tetszését.
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