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Se mere på

www.erlingbonnesen.dk

Stem personligt på

Arbejdspladser og erhverv
er nøglen til fremtiden

Sundhed og ældrepleje i verdens-
klasse med velfærdsteknologi

Unge sikres topklasseundervisning
og erhvervsmuligheder

3. fynske motorvejsspor og
lavere brotakster over Storebælt

Odense–Svendborgbanen
fremtidssikres

Ansvarlig økonomi med
investering i fremtiden

på hele Fyn og øerne

Tirsdag den 6. september 2011 9

FaaBOrg: Paradentose er en
ganskealvorlig tandkødslidelse,
der kan resultere i tab af tænder,
hvis man ikke forebygger i tide.

Det sætter Faaborgklinik
kerne, Raadhusgaarden 5, Faa
borg, fokus på med to gratis in
formationsaftener på mandag
og tirsdag 13. og 14. september
klokken 19.

 Paradentosekannuforebyg
ges og behandles mere effektivt
med laserbehandling, og det vil
vi gerne give en uforpligtende
orientering om, siger tandlæge
Kaspar Hermansen.

Kort fortalt erparadentose in
fektioni tandkødslommerne,og
bakterierne æder stille og roligt
knoglen rundt om tænderne,

der i værste tilfælde ender med
at falde ud.

Det er vigtigt, at man er
opmærksom på de alllerførste
tegn på paradentose, som er
blødende tandkød, når man
børster tænder og spiser grove
og hårde ting

 Paradentose, der også kal
des de lange tænders sygdom,
rammer ikke kun ældre, og selv
omhyggelig tandbørstning er
ikke altid tilstrækkeligt til at
holde bakterierne fra døren.
Hvis tandkødslommerne er
meget dybe, kan tandbørsten
ikke nå derned, og det er her,
laserbehandlingen kan gøre en
forskel. Lasterstrålerne når helt
ned i bundne af tandkødslom

men og dræber baktierne og
desinficerer tandkødet. Der
med kan man forebygge, at
paradentosen forværres. Man
kan ikke genskabe det knogle,
der allerede er forsvundet. Og
hvis først knoglen først er værk,
og tanden faldetud, erdet svært
at lave nye løsninger, forklarer
Kaspar Hermansen.

Efter informationsmødet er
der mulighed for individuel
rådgivning af klinikken spe
cialduddannede tandlæger og
tandplejere samt tilbud om
gratis røntgenfotografering. Af
hensyn til planlægningen beder
Faaborgklinikkerne om tilmel
ding på team@clinics.dk eller
telefon 62613402.

Infomødeomparadentose

FaaBOrg:HeliosTeatret skal
skaffe en million kroner meget
snart, hvis biografen skal fort
sætte.

Om kort tid digitaliseres alle
biograffilmnemlig,oghvis ikke
det lykkesbiografdirektørNiels
Kaisouat stabledemangepenge
på benene, må byens biograf
lukke.

 Derfor holder vi et møde

på torsdag klokken 18, hvor vi
dels vil fortælle om biografens
støtteforening, Helios Teatrets
Venner, dels om selve digitali
seringen, forklarerNielsKaisou.

Han håber på meget stor op
bakning fra byens borgere.

 Det er vigtigt, at byen bak
ker op omkring byens biograf
og viser interesse ved at melde
sig ind. Et medlemskab koster

200kroneromåret inklusive tre
gratis film, de der, der kommer
tilmødetpå torsdag,kanogså se
”DekaldtehendeSarah”ganske
gratis, siger Niels Kaisou.

Han søger diverse fonde om
støtte til digitaliseringen og har
blandt andet fået 200.000 kro
ner fraDetdanskeFilminstitut,
men der er lang vej igen.

Helios Teatret holder
møde omdigitalisering


