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Az aminfluorid tartalmú szájhigiénés készítmények al-
kalmazása a dentális prevenció területén 50 évvel ez-
előtt indult. A kerek évfordulót nagyszabású szimpó-
ziummal ünnepelte a svájci GABA cég. A rendezvény 
főszervezői Baerbel Kiene, a cég tudományos vezető-
je, illetve az operatív teendőkért felelős Andrew Craven 
voltak, akiknek köszönhetően a színvonalas program 
rendkívül szervezetten zajlott.

A teljes napot felölelő rendezvény levezető elnöke 
prof. Thomas Attin, a fogászati prevenció jeles képvise-

lője, a zürichi egyetem tanszékvezetője volt. A 30 per-
ces előadásokat kizárólag meghívott előadók tartották, 
Magyarországról és Kelet-Európából egyedüli felkért 
előadóként Dr. Madléna Melinda szerepelt. 

Az előadások három egymást követő szekcióban hang-
zottak el:
Flavio Haner–Ursula Kinter-Trüb:
History of dental healthcare: a gABA perspective

Elmar Hellwig:
mode of action of AmF-containing products in situ

Joachim Klimek:
Bildung und Bedeutung von Kalzium-fluorid auf dem 
schmelz

Matthias Petzhold:
Physical diagnostics of fluoride interaction with human 
dental tissue

Melinda Madléna:
Clinical experiences with amine fluorides – focusing on 
Hungarian studies

Elmar Reich:
Managing Caries Lesions in Germany over 50 years

Bob ten Cate:
Biofilms: recent advances/future challenges

Carolina Ganss:
Polyvalente Metallkationen und Biopolymere – inno-
vative Wirksoffe zur Erosionprävention und -therapie

Az előadásokat követő plenáris ülésen a résztvevők 
kér déseket tettek fel az előadóknak, illetve lehetőség 
volt az elhangzottak kommentálására mind az előadók, 
mind a közönség részéről. A közönség szintén meg-
hívottakból állt, hazánkból Dr. Pinke Ildikó, Dr. Szőke  
Judit és prof. Nagy Gábor vehetett részt, prof. Bánóczy 
Jolán, aki aminfluoridokkal kapcsolatos számos hazai 
kutatás vezetője volt a bevezetésüktől kezdve, más el-
foglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.

A rendezvényen ott volt prof. Marthaler és prof. König 
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is, akik az elsők között végeztek kutatásokat aminfluorid 
tartalmú szájápolószerek vonatkozásában.

A szimpózium jól összefoglalta és értékelte az amin-
fluorid alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit az 
amin fluorid tartalmú szájápoló szerekkel végzett eddi-
gi tu dományos vizsgálatok eredményei alapján. Az el-
hangzottak további perspektívákat vetettek fel a jövő-
beni kutatásokkal kapcsolatban.

A szimpózium egyben ünnepélyes lezárását is jelen-
tet te a GABA cég eddigi szervezeti működésének, bár 
tevékenységének iránya és célja továbbra is a fogá-

szati prevenció területén belül marad, szervezetileg  
a Colgate-tel együttműködve történik majd.

A szervezők a meghívottak részére teljes körű ellátást 
és kiszolgálást biztosítottak, a hazai előadó felkérése 
pedig nagy megtiszteltetést jelentett a magyar fogor-
vostudománynak.

Dr. Madléna Melinda
egyetemi docens


