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Każdego stać na luksus
Wielu osobom luksus kojarzy się najczęściej
z posiadaniem rzeczy materialnych, korzystaniem
z drogich usług i rozrywek, możliwością pozwalania
sobie na zakup produktów, na które przeciętny
człowiek nie może sobie pozwolić.
Czy jednak myślenie, że mam niewiele pieniędzy,
więc muszę kupować tanie rzeczy, jest do końca
dobrym kierunkiem?

Profimed
ul. Radziejowicka 124 Kałęczyn, Grodzisk
Mazowiecki
telefon: (22) 758-24-10
www.profimed.com
biuro@profimed.com

zwiększenia efektu wybielania czy komfortu używania. Obecnie pojawiły się na rynku
kosmetyki dentystyczne, którymi warto się
zainteresować ze względu na ich wysoką jakość, dużą wydajność i bezpieczeństwo dla
naszego organizmu.

wych czy pielęgnacyjnych nie bie-

duktu. Nie zdajemy sobie sprawy, że nasz

Marka SWISSDENT to międzynarodowa firma

rzemy pod uwagę faktu, czy jest

dzisiejszy zakup będzie miał wpływ na to,

z siedzibą w Zurychu, Szwajcarii. Stworzona

to naprawdę produkt zdrowy i sku-

ile w przyszłości przyjdzie nam wydać na

w 2006 roku przez doktora stomatologii Vac-

teczny.

wizyty u dentysty, a to – jak wiadomo

lava Velkoborsky. Przez wiele lat dr Velkobor-

Warto więc przemyśleć sprawę ro-

– są duże wydatki. Kupując tanie kosmetyki

sky specjalizował się w stomatologii kosme-

bienia zakupów naprawdę rozsąd-

do higieny jamy ustnej, musimy się liczyć

tycznej, nie tylko w praktyce, ale także

nych, aby rzeczy, które nabywamy,

z ich niekoniecznie wysoką jakością

w badaniach. W szczególności posiadł szero-

były porządne, bezpieczne i zdrowe,

i skutecznością, nie mówiąc już o substan-

ką wiedzę na temat proce-

w pełni spełniające nasze oczekiwa-

cjach chemicznych w nich zawartych w celu

dur wybielania zębów.

nia jako konsumenta, niekoniecznie
te najtańsze.
Tematem, który pozostawia niestety
Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie do

wiele do życzenia w naszym społeczeństwie,

końca, ponieważ to, co kupujemy, świadczy

jest higiena osobista. W tej branży zwracamy

o traktowaniu naszej osoby przez siebie sa-

uwagę na zakup produktów pielęgnacyjnych

mych i o dbaniu o nasz organizm. Dzisiejszy

do twarzy i ciała, ale bardzo po macosze-

rynek handlowy nastawiony jest na produkcję

mu traktujemy wybór produktów do higieny

tanich wyrobów dla wszystkich, z czym nie-

jamy ustnej.

stety wiąże się ich jakość i wydajność.

Pasty do zębów, szczoteczki, płyny do płu-

Kupując tanią rzecz, nie myślimy o jej trwa-

kania ust to zakup szybki, często bez czy-

łości, a w przypadku produktów żywnościo-

tania etykiety czy sprawdzenia marki pro-
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wę z zapotrzebowania na łagodną, minera-

nia delikatną metodę rozjaśniania i czyszcze-

Dystrybutorem marki w Polsce jest firma

popularne metody wybielania

lizującą i jednocześnie wybielającą pastę do

nia zębów w efektywny sposób.

PROFIMED, www.profimed.com.

zębów dają negatywne efekty

zębów, tak więc w 2005 roku zajął się wynale-

Wszystkie produkty Swissdent:

Produkty są do nabycia w sieci sklepów Alma

uboczne, takie jak nadwrażli-

zieniem formuły, która używając najnowszych

- mają w swoim składzie koenzym Q10, który

(wybrane punkty) oraz on line:

wość czy uszkodzenia szkliwa.

technologii oraz wiedzy dentystycznej, stwo-

stymuluje odnowę komórek i chroni przed za-

www.profimed.com

Co więcej, większość past wy-

rzy pastę najlepszą z najlepszych dostępnych

paleniem dziąseł,

Jeśli tylko zechcemy to stać nas na luksus

bielających obecnych na rynku

składników. Rezultatem tych starań była wyso-

- mają fluor na poziomie 1180 ppm gwaran-

i to w najlepszym i najzdrowszym wydaniu.

jest bardzo abrazyjna i rysuje

kiej jakości, luksusowa pasta z innowacyjnym

tujący efektywną ochronę przed próchnicą,

szkliwo, powodując jego znisz-

składem, która została później opatentowana.

- są bez SLS – laurylosiarczan sodu to deter-

czenia w przyszłości. W teorii

Pasta była zamierzonym prezentem dla pa-

gent, który może powodować afty,

większość popularnych past

cjentów dra Velkoborsky’ego, ale stała się

- mają niski współczynnik ścieralności (14-

do zębów, które można znaleźć

szybko popularna i było na nią ogromne za-

40 RDA, zwykłe pasty wybielające mają ten

w supermarketach i aptekach jest

potrzebowanie, dlatego dr Velkoborsky na-

współczynnik na poziomie 120-200!) zapew-

bazowana na recepturach z lat 60.

zwał ją SWISSDENT EXTREME. W 2006

niający nieabrazyjną metodę czyszczenia

Dr Velkoborsky zdawał sobie spra-

roku utworzył osobną firmę do produk-

zębów.

Dr Velkoborsky wiedział, że

cji i sprzedaży tych past do zębów. Dzi-

Podczas użycia pasty Swissdent niezbyt

siaj SWISSDENT zatrudnia szeroką gamę

mocno się pienią, co świadczy o bardzo ni-

specjalistów w dziedzinie rozwoju inno-

skiej zawartości chemicznych substancji pie-

wacyjności produktów dentystycznych

niących.

i ma kilka patentów na swoje produkty.

Linia past wybielających to ich 4 rodza-

Sekretny przepis SWISSDENTu to spe-

je: Extreme (pasta silnie wybielająca), Gen-

cjalne połączenie nowoczesnej technolo-

tle (pasta dla osób z bardzo wrażliwymi dzią-

gii z naturalnymi enzymami.

słami), Pure (pasta idealna do remineralizacji

Bromelina i papaina, pozyskiwane z ana-

szkliwa i ochrony przed próchnicą) oraz Cry-

nasów i papai usuwają płytkę nazębną

stal (regenerujący krem do zębów na noc).

w sposób naturalny z powierzchni zębów,

Oprócz tego w asortymencie Swissdent

zachowując się podobnie jak peeling en-

znajdziemy specjalistyczne szczoteczki do

zymatyczny.

zębów (ich kształt łyżeczki idealnie pasu-

Czynnikiem odpowiedzialnym za wła-

je do wypukłych konturów zębów, są delikat-

ściwy proces wybielania jest nadtlenek

ne dla dziąseł, przez co nie ma potrzeby doci-

wapnia i Oxygard. Przy pomocy najnow-

skania włókien do zębów), płyny do płukania

szych technologii, nadtlenek wapnia zo-

ust (wybielające i odświeżające) oraz spraye

stał zmikronizowany (zmniejszony), co

do higieny jamy ustnej (podtrzymujące efekt

zapewnia efektywne dotarcie do tych

wybielania z trwałością do 3 godzin).

przestrzeni, które będą czerpać z tego

Nowością jest dwufazowy marker wybielający

korzyści. Mikronizacja umożliwiła uży-

Whitening Pen, łatwy w użyciu i bardzo sku-

wanie znacznie mniejszych ilości czynni-

teczny.

ków wybielających w pastach (mniej niż

Ceny produktów to zakres od 30-80 zł.

0,1%!), niż ma to miejsce w tradycyjnych

Marka obecna jest na wielu europejskich ryn-

pastach wybielających. Unikatowa, opa-

kach i cieszy się wielkim powodzeniem wśród

tentowana formuła SWISSDENT zapew-

klientów.
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bierania i odwirowywania krwi pacjenta oraz
wykonywania fibryny uzyskać można jeszcze
skuteczniejszy czynnik A-PRF, który jest źródłem kolagenu, elastyny, płytkowych czynników wzrostu oraz dodatkowo zawiera leukocyty uwalniające kolejne czynniki wzrostu.
Czynnik ten odpowiada za przyspieszanie gojenia ran i odtwarzanie struktur tkankowych.

Agn i e sz k a L a skus

Komórki macierzyste MSC
Dzięki innowacyjnym technikom możliwe jest

Komórki macierzyste używane są w bardzo wielu
dziedzinach medycyny. Od niedawna są także
źródłem nieocenionych możliwości w stomatologii.
W terapiach kombinowanych wspólnie z innymi
materiałami wszczepialnymi dają spektakularne
rezultaty w leczeniu regeneracyjnym.

dziś pobieranie nie tylko komórek macierzystych embrionalnych z zarodka, komórki jajowej czy krwi pępowinowej ale też z dorosłych
tkanek każdego organizmu. Pochodzą one
ze szpiku kostnego, krwi obwodowej, tkanki tłuszczowej lub błony maziowej stawów.
Procedura ich pobierania jest w pełni bezpieczna dla pacjenta. W leczeniu stomatolo-

Klinika Stomatologiczna TRIO-DENT
ul. Polna 3, Warszawa
telefon: (22) 826-20-64, 509 510 291, 501 143 721
www.triodent.com.pl
www.triodent.medserwis.pl
klinika@triodent.com.pl

gicznym uzyskany ze szpiku materiał, zawierający komórki macierzyste, jest poddawany

rzeniu tkanki bliznowatej, zmniejszają infek-

następnie zabiegom oczyszczania i koncen-

cje, przyspieszają zrost, są często stosowane

tracji i zagęszczony jest podawany w leczo-

w już istniejących martwicach tkanek.

Rozwój stomatologii to nie tylko nowe ge-

Wszczepy kostne

ne miejsce. Komórki mnożą się i przejmu-

neracje materiałów do estetyki, protetyki,

Kość, która często potrzebna jest przy odbudo-

ją funkcję chorych lub nieobecnych struktur.

W leczeniu chirurgicznym, implantologicznym

ortodoncji czy stomatologii zachowawczej.

wach w leczeniu chirurgicznym, implantologicz-

Dzięki nim znacząco poprawia się odbudowa

i periodontologicznym najlepiej sprawdza się

To także materiały i nowoczesne metody za-

nym i periodontologicznym pobierana jest od

tkanki kostnej i tkanek miękkich, wspomaga

technika terapii kombinowanych. Lepsze go-

awansowanego leczenia regeneracyjnego

pacjenta z różnych rejonów anatomicznych. Jej

ich unaczynienie, gojenie, zmniejsza się licz-

jenie i regeneracja tkanek uzyskana tą tech-

dziąseł i tkanki kostnej w jamie ustnej pa-

pochodzenie od człowieka zapewnia najkorzyst-

ba chirurgicznych – pozabiegowych powikłań.

niką to zawsze lepszy efekt czynnościowy,

cjentów. Postęp medycyny regeneracyjnej

niejszy z punktu widzenia leczenia skład. Najle-

Komórki macierzyste zapobiegają także two-

estetyczny i funkcjonalny dla pacjenta.

w ostatnich latach wykazał, iż nowe możliwo-

piej gdy jest to kość własna, jednak w przypad-

ści w stomatologii to nie tylko syntetyczne,

ku braku zgody pacjenta na pobieranie własnej,

odzwierzęce lub pochodzące z banku tkan-

stosuje się kość ludzką z banku tkanek. Tylko

kowego materiały wszczepialne (stosowane

taka tkanka ma w sobie poza minerałami tak-

np. w leczeniu parodontozy, w leczeniu chi-

że najważniejszy w gojeniu kolagen i to jest jej

rurgicznym, implantologicznym) ale przede

znacząca przewaga nad innymi wszczepami al-

wszystkim materiały autogenne, pochodzące

loplastycznymi czy heterogennymi.

od samego pacjenta! To tzw. „złoty standard”
w leczeniu, ponieważ sam pacjent może być

Fibryna bogatopłytkowa PRF, A-PRF

dla siebie źródłem nieocenionych możliwości

PRF to fibryna bogatopłytkowa dająca najlep-

leczenia. Jest to wartość sama w sobie do-

sze wyniki unaczynienia, gojenia i terapii rege-

datkowo obniżająca koszty leczenia.

neracyjnej. Dzięki odpowiedniej technice po-

Agnieszka Laskus
Specjalista periodontologii i stomatologii ogólnej.
Certyfikowany implantolog (z tytułem naukowym MSc w tej dziedzinie).
Jest współwłaścicielem kliniki stomatologicznej Trio-Dent w Warszawie,
gdzie na co dzień przyjmuje pacjentów. Od 2013 roku jest fundatorem
i wiceprezesem fundacji Dr Laskus.
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Profesjonalny zestaw
do wybielania zębów
Kosmetyk iWhite Instant

Przeznaczenie:
Nakładki iWhite są produktem prze-

iWhite jest łatwym w użyciu, bezpiecznym

znaczonym do stosowania w przypad-

produktem do wybielania zębów. Dzięki uni-

ku: przebarwień zębów, tworzenia płytki

kalnej technologii wytwarzania powłoki

nazębnej, palenia (kontrola odkładania ka-

z krystalizowanego wapnia ten innowacyj-

mienia nazębnego), spożywania barwiących

ny jednoetapowy system pozwala na uzyska-

pokarmów i napojów (np. czerwonego wina,

nie natychmiastowego, naturalnego efektu

kawy, itp.), przebarwień szkliwa, w przypad-

wybielającego.

ku uszkodzenia zębów np. w wyniku mechanicznych technik usuwania przebarwień.

Zawartość: gotowe do użycia nakładki
z żelem, 10 x 0,8 g

CENA: ok. 100 PLN

Działanie:

Dla zwiększenia i utrzymania efektu

• natychmiastowy efekt

rozszerzyliśmy naszą ofertę o następu-

• 10 gotowych do użycia nakładek wypełnio-

jące produkty:

nych żelem
• klinicznie dowiedziona skuteczność

Wybielająca pasta do zębów

i bezpieczeństwo

iWhite Instant

• aż do 8 odcieni bielsze zęby!

• idealne wybielanie dzięki zastosowaniu PAP

które ciężko jest umyć zwykłą szczoteczką

i mikrokryształków

i hamuje tworzenie się płytki nazębnej.

CENA: ok. 30 PLN

Działanie:
• natychmiastowy efekty wybielający

Pasta iWhite Instant przeznaczona jest do
Stosowanie:

skutecznego i głębokiego wybielania zębów.

Wybielający płyn do płukania ust

• usuwanie płytki nazębnej i zapobieganie jej

Nakładki iWhite są przeznaczone do stosowa-

Jest całkowicie bezpieczna dla szkliwa i dzią-

iWhite Instant

powstawaniu

nia w warunkach domowych. Wystarczy

seł. Dodatkowo hamuje rozwój bakterii w ja-

20 minut dziennie, aby uzyskać natychmia-

mie ustnej, przez co zapobiega powstawaniu

Wybielający płyn do płukania ust iWhite In-

stowy efekt wybielenia zębów aż do 8 odcie-

płytki nazębnej.

stant zapewnia bielszy uśmiech i mocne zęby.

• idealne wybielanie dzięki zastosowaniu pap

Dzięki niebieskiemu barwnikowi covarine, efekt

ni. Produkt można stosować przez 5 kolej-

• wzmocnienie zębów
CENA: ok. 30 PLN

nych dni, dzięki czemu rezultat będzie jeszcze

Działanie:

widoczny jest już po pierwszym użyciu. Tak jak

lepszy, lub aplikować raz na jakiś czas dla

• wybiela powierzchniowe i głębokie przebar-

poprzednie produkty płyn jest bezpieczny za-

Producent: Sylphar N.V., Belgia

odświeżenia efektu. Higienicznie zapakowane

wienia

równo dla szkliwa jak i dla dziąseł. Jednak płyn

Wszystkie produkty są do nabycia na

jednorazowe nakładki w uniwersalnym rozmia-

• ochrona przed powstawaniem przebarwień

iWhite działa nie tylko wybielająco. To idealny

stronie www.iwhite.pl lub w dobrych

rze wypełnione są aktywnym żelem.

• odbudowa szkliwa

środek przeciwbakteryjny. Dociera do miejsc,

aptekach.
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lorem przypominają szkliwo zębów. W efekcie w uśmiechu widać praktycznie tylko cienkie druciki, biegnące wzdłuż łuków zębowych.
Tzw. aparaty estetyczne kosztują kilka tysięcy więcej, ale ich wygląd nie przekłada się
absolutnie na efekt terapeutyczny. Lecze-

I wona Gnac h- Ole jn i c z ak

nie trwa tyle samo, zamki ceramiczne bywają jednak bardziej delikatne i nie jest to mój
ulubiony materiał przy trudnych wadach, dla-

Gwiazdy znane z pierwszych stron gazet, pacjenci z całej Polski i zagranicy
przyjeżdżają do wrocławskiej kliniki Unident Union Dental Spa na leczenie
ortodontyczne. Jak magnes działają informacje o szybkim leczeniu wad zgryzu
i spektakularnej poprawie wyglądu twarzy. A wszystko to BEZ USUWANIA ZĘBÓW!

tego doradzam zamki metalowe.
Od lat na rynku funkcjonują także systemy
nakładkowe. Kiedy się je stosuje?
Nakładki, przypominające silikonowe szyny
do wybielania i wymieniane średnio co
2-4 tygodnie, sprawdzają się jednak w przypadku niedużych wad, z niewielkimi stłoczeniami zębowymi. A i przy małych wadach

Autorska metoda dr Iwony Gnach-Olejniczak,

Zapytaliśmy dr Iwonę Gnach-Olejniczak

Jakie jeszcze mody panują w świecie

efekt medyczny bywa gorszy, ponieważ pa-

członka International Association for Orthodon-

o przyczyny rosnącą popularność lecze-

ortodoncji?

cjenci zdejmują nakładki na dłużej, gubią je,

tics, święci triumfy, ponieważ mimo delikatnych

nia ortodontycznego wśród dorosłych.

Osoby publiczne, którym zależy na wyglą-

nie zgłaszają się systematycznie na zmianę

dzie, są w stanie zainwestować w techno-

płytek. Kolejna moda w świecie „niewidzial-

sił zastosowanych w systemach samoligaturujących i braku ekstrakcji, daje niesamowitą po-

Czy to już moda?

logię, która sprawi, że aparat będzie niewi-

nej” ortodoncji to aparaty lingwalne, czyli ję-

prawę wyglądu całej twarzy. Pacjenci widzą, że

Z jednej strony tak, ale z drugiej oczekiwa-

doczny. Dlatego aparaty samoligaturujące

zykowe. Zamki są przyklejane od wewnętrznej

po zdjęciu aparatu mają ładniejszy profil, peł-

niom pacjentów bliżej jednak do medycyny

występują w wersji ceramicznej, to znaczy,

strony zębów, dzięki czemu leczenie ortodon-

niejsze usta, odmłodzone rysy twarzy, uśmiech

niż mody. Dla pacjentów wcale nie najważ-

że stosuje się zamki porcelanowe, które ko-

tyczne można ukryć przed światem.

wypełniony harmonijnym uzębieniem bez tzw.

niejszy jest wygląd aparatu. Nie dopytu-

czarnych korytarzy. Stosowana w klinice orto-

ją, czy aparat będzie miał kolorowe gumki,

doncja estetyczna to ważny filar Dental Face

kryształowe zamki, zwłaszcza że gumki

Liftingu®, metody opatentowanej w Polsce

i inne dodatkowe elementy są stosowane

przez założycielkę Unident Union Dental Spa.

w aparatach starego typu. A najskuteczniej-

– Tam gdzie inni usunęliby zęby, my rozszerza-

sze są obecnie ascetyczne aparaty bezligatu-

my łuki i tworzymy harmonijny uśmiech, po-

rowe (np. Damon, 3M), które składają się tyl-

prawiając profil twarzy pacjenta – podkreśla dr

ko z zamków przyklejanych na powierzchnię

Gnach-Olejniczak.

zębów i cienkiego, metalowego drutu, który

Leczenie ortodontyczne pomaga także w pro-

jest wklikiwany w zamek. Ten niklowo-tyta-

wadzonych w klinice terapiach schorzeń sta-

nowy drut aktywowany ciepłem to jedno

wów skroniowo-żuchwowych. Klinika specja-

z największych odkryć ortodoncji. Technologia

lizuje się również w likwidacji uporczywych

opracowana na potrzeby programów kosmicz-

bólów głowy, karku, pleców, które są kon-

nych NASA pozwala nam dziś leczyć wady

sekwencją wad zgryzu. Ortodoncja wreszcie

zgryzu szybko i komfortowo. Za takie rozwią-

jest także często włączana w terapię chorób

zania warto płacić, nie zaś za nic nieznaczące

przyzębia (tzw. paradontozy).

ozdoby, kryształki i kolorowe gumki.

Iwona Gnach-Olejniczak
Lekarz stomatolog z 24-letnim doświadczeniem, od kilkunastu lat praktykująca implantologię
i ortodoncję. Jako jedna z pierwszych lekarzy w Polsce zdobyła AKREDYTACJĘ IMPLANTOLOGICZNĄ
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ oraz MINISTERSTWA
ZDROWIA, uznawane za najwyższe wyróżnienie wśród implantologów. Członkini Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej i Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz
International Association of Orthodontics i European Association for Osseointegration. Założycielka
wrocławskiej kliniki UNIDENT UNION Dental Spa, w której stosuje zaawansowane techniki medyczne.
Zwolenniczka interdyscyplinarnego leczenia, oferująca autorskie formy terapii, łączące stomatologię
zachowawczą z implantologią, ortodoncją, stomatologią estetyczną i medycyną estetyczną. Opatentowała
w Polsce metodę Dental Face Liftingu®. Stomatolog gwiazd. Zdobywczyni tytułu najlepszej kliniki
stomatologicznej w Polsce w konkursie TOP Design 2010. Ekspert aktywnie współpracujący z mediami.
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Ale znów pojawia się przeszkoda. Aparaty

Czy w trakcie leczenia ortodontycznego

lingwalne nie zawsze są w stanie wyelimi-

usuwa się zęby?

nować leczenie ekstrakcyjne i nie dają tak

Odradzam, ponieważ usunięcie zębów oznacza

spektakularnej ekspansji łuków zębowych.

zawsze spłaszczenie profilu, co dla zdecydowa-

Wymagają też większej dbałości o higienę.

nej większości pacjentów oznacza pogorszenie wyglądu. Uśmiech staje się węższy, a więc

Dlaczego dorośli w ogóle zakładają

mniej atrakcyjny. Generalnie współczesna orto-

aparaty?

doncja rozbudowuje łuki zębowe, tak by zmie-

Dla zdrowia. Rozumieją, że nieleczona wada

ścić w nich wszystkie zęby, a nie usuwa zęby,

zgryzu to wiele powikłań: od próchnicy i cho-

aby dostosować je do zbyt wąskich łuków.

rób przyzębia przez uszkodzenia mechaniczne
zębów, po zaburzenia żucia i patologie sta-

Jak długo trwa leczenie?

wów skroniowo-żuchwowych, a nawet wady

Przeciętnie leczenie trwa 12-18 miesię-

postawy i bóle kręgosłupa. Ale coraz popu-

cy. Wszystko zależy jednak od rodzaju wady

larniejsza jest też ortodoncja przedimplanto-

zgryzu oraz kompetencji lekarza, bo apa-

logiczna i przedprotetyczna. Nieodtworzone

rat jest tylko narzędziem w jego ręku. Ciężko

na czas braki, zwłaszcza trzonowców, powo-

przecież uwierzyć, że za sukces chirurga od-

dują wędrowanie zębów i zmiany w położe-

powiada skalpel. Tak samo jest z ortodoncją

niu żuchwy względem szczęki. Pojawiają się

– specjaliści wykorzystują najlepsze systemy,

problemy w zgryzie, który wcześniej był pra-

ale bez doświadczenia, wiedzy i umiejętności

widłowy. Zakładamy aparat, by odtworzyć

żaden – nawet najlepszy – aparat nie poradzi

prawidłowy stosunek szczęki względem żu-

sobie z wadą.
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Leczenie kanałowe
pod mikroskopem
Super promocja
dalej trwa!
Proponujemy
Państwu najtańsze
leczenie kanałowe
pod mikroskopem
w Krakowie!

chwy i tak ustawić zęby, by móc odbudować
pełne strefy zgryzowe. Łączymy wtedy orto-

Gabinet Stomatologiczny Complex-Dent wy-

Najbardziej dokładne leczenie kanałowe

doncję z implantologią i protetyką.

posażony jest w najbardziej nowoczesny

pod mikroskopem stomatologicznym te-

sprzęt medyczny, dzięki któremu możemy za-

raz tylko 235 zł za kanał zamiast regularnej

Czy dorośli mają krzywe zęby?

gwarantować Państwu bezpieczeństwo i wy-

ceny 350 zł. RTG i znieczulenie do leczenia

Tylko ok. 20% pacjentów rozładowuje stłocze-

soką jakość świadczonych usług.

kanałowego objętego promocją GRATIS !!!!

ta zakłada aparat, mimo że zęby widoczne

Zastosowana przez nas technologia pozwala

Czas trwania promocji: do końca 2015 r.

w uśmiechu wydają się proste. Problemem

osiągnąć największą precyzję leczenia kana-

jest właśnie niewłaściwy układ żuchwy wzglę-

łowego, dostrzec nawet bardzo drobne zmia-

Umawiamy wizyty pod numerami telefonów:

dem szczęki oraz przemieszczenia i starcia zę-

ny w kanale zęba oraz precyzyjnie i skutecz-

(12) 266-24-28, kom: 605 133 556

bów, zaburzające zgryz. Ortodoncja nie jest

nie przeprowadzić procedurę wypełnienia.

więc tylko kosmetycznym zabiegiem, którego

W celu zminimalizowania dyskomfortu, jaki

celem jest oszałamiający i idealny uśmiech.

może odczuwać pacjent, podczas zabiegu

nia i prostuje faktycznie krzywe zęby. Resz-

Przede wszystkim odtwarza prawidłowy zgryz,
funkcję zębów. Pacjenci pozbywają się problemów z przyzębiem, bólów głowy wynikających ze złej pracy stawów skroniowo-żuchwowych, przestają ścierać zęby podczas
normalnej ich pracy. Poprawia się zdrowie
i samopoczucie.

UNIDENT UNION Dental Spa
Al. Kochanowskiego 20c, Wrocław
telefon: (71) 372-03-52, (71) 372-03-32,
(71) 328-12-12
www.unidentunion.com
biuro@unidentunion.com,
marketing@unidentunion.com
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stosujemy znieczulenie miejscowe. Dzięki nowoczesnej technologii, którą stosujemy, możemy wykonać zabieg nawet w ciągu jednej
wizyty.
Decydując się na zabiegi u nas oszczędzacie Państwo czas i pieniądze.

Complex-Dent Gabinet Stomatologiczny
Rozdroże 21B/1, Kraków
telefon: (12) 266-24-28
www.complexdent.pl
gabinet@complexdent.pl
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Kiedy powinniśmy pójść do logopedy?
mgr Ma łgor z ata Kuk i e łko

Terapia logopedyczna może być prowadzona

głosek syczących „s”, „z” oraz głoski „t”, „d”

w każdym wieku, w zależności od diagnozy

i „n”, na których prawidłowe brzmienie ma

i prezentowanych zaburzeń mowy.

wpływ sposób układania czubka języka
w przednim odcinku podniebienia, tuż za gór-

tania, a także pogłębiać wady zgryzu czy
5. Jaki jest wpływ wad zgryzu na rozwój

nymi siekaczami.

narządu żucia oraz powstawanie wad

Zaburzenie mechanizmów czynnościowych ję-

2. Co może niepokoić rodzica?

wymowy?

zyka występują w czynności połykania, mowy,

• opóźnienie rozwoju mowy

Wady zgryzu zaburzają rozwój całego na-

a także przenoszą się na pozycję spoczynkową

• niezrozumiała mowa

rządu żucia, zmieniają niekorzystnie wzorce

języka. Wówczas układa się w fazie spoczynko-

• brak prawidłowej wymowy głosek

czynnościowe wszystkich grup mięśniowych –

wej między dolnymi i górnymi siekaczami, ha-

• zamiany głosek w wyrazach

mimicznych, żujących i mięśni języka –

mując ich wzrost pionowy lub skracając zęby

• zbyt mały zasób słów dla danego wieku

a wraz z tym warunki pracy stawów skronio-

już wyrżnięte. Niskie układanie się języka pobu-

• nieprawidłowy zgryz

wo-żuchwowych. Utrzymując się przez wiele

dza równocześnie wzrost żuchwy ku przodowi.

• słaby słuch

lat, prowadzą do utrwalonych zmian twarzo-

Dlatego ważna jest terapia logopedyczna w celu

• wypychanie językiem zębów górnych lub

wo-szczękowych, zmian w stawach skronio-

wzmocnienia mięśni języka i jego pionizacji.

dolnych

wo-żuchwowych i przyzębiu. Zewnątrzpo-

• anomalie w budowie warg, języka oraz wę-

chodne przyczyny wad nabytych stanowią

dzidełka

około 85% wszystkich wad narządów żucia.

wady anatomiczne.

Dzielą się na:
3. Czy najpierw powinniśmy leczyć zgryz

• dysfunkcje, tj. zaburzone mechanizmy

u dziecka, a następnie podjąć leczenie

czynności, w których narząd żucia bierze

logopedyczne, czy odwrotnie?

udział, należy do nich: wadliwe pobieranie

W przypadku występującej wady zgryzu, ko-

pokarmów, oddychanie, mowa oraz nieprawi-

nieczna jest konsultacja z ortodontą oraz

dłowe ułożenie żuchwy w spoczynku

wspólnie z nim ustalenie postępowania logo-

• parafunkcje, czyli czynności o charakterze

pedycznego, które uzależnione jest od cha-

stereotypów ruchowych, nie związane z pro-

1. Czy z każdym dzieckiem powinnyśmy

rakteru i stopnia anomalii zgryzowej. Postę-

cesami fizjologicznymi, czyli nawyki

odwiedzić logopedę?

powanie logopedyczne możemy podjąć przed

• próchnicę zębów i jej zejścia, głównie w po-

Jeśli rodzice zauważą, że rozwój mowy ich

wprowadzeniem aparatu ortodontycznego, co

staci przedwczesnej utraty zębów mlecznych

dziecka przebiega nieprawidłowo, odstaje od

w znacznym stopniu przyspieszy efekt końco-

i stałych

jego rówieśników, a także kiedy dziecko nie-

wy planowanego leczenia.

• urazy
Język i układ zębowy stanowią nieodłączne

prawidłowo wymawia pewne głoski. Terapia logopedyczna wad wymowy dziecka jest

4. Czy osoby 19-letnie, a nawet 40-let-

elementy obwodowego układu artykulacyjne-

bardzo ważna, gdyż utrwalone wady mogą

nie mają szansę na skuteczne leczenie

go, zaburzenia wad zgryzu np. zgryzu otwar-

utrudniać dziecku przyswajanie pisania i czy-

logopedyczne?

tego wiążą się z nieprawidłową realizacją

mgr Małgorzata Kukiełko
specjalista logopedii, neurologopedii
klinicznej, a także wczesnej interwencji
logopedycznej.

Mazowieckie Centrum Stomatologii
ul. Nowy Zjazd 1, Warszawa
telefon: (22) 556-93-00
www.mcs-przychodnia.pl
sekretariat@mcs-przychodnia.pl
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ki, czyli ozębna wraz z więzadłami przyzęb-

TePe – nasz lider

w pielęgnacji jamy ustnej

nymi i kością wyrostka zębodołowego, ulegną uszkodzeniu, a potem zniszczeniu. Co za
tym idzie? Zęby są na tyle luźno osadzone, że
mogą bez większego problemu wypaść z zębodołu. Jak temu zapobiegać?
W obecnej rzeczywistości mamy dostęp do profesjonalnych marek, które dzięki swoim produktom pomogą nam uporać się z tymi problemami.
Do światowej czołówki firm o tej specjalizacji
należy mało znana jeszcze na polskim rynku

Profimed
ul. Radziejowicka 124 Kałęczyn, Grodzisk
Mazowiecki
telefon: (22) 758-24-10
www.profimed.com
biuro@profimed.com

szwedzka firma TePe.
Historia TePe zaczęła się w roku 1965, kiedy

W naszym kraju nie ma bogatej tradycji dbania
o higienę jamy ustnej, jak to jest w przypadku
innych krajów europejskich i nie tylko…

rzeźbiarz Henning Eklund opracował specjalne

cej niż 50 krajach na całym świecie.

drewniane wykałaczki do zębów we współpra-

W chwili obecnej należy do najważniejszych

cy z profesorem Uniwersytetu w Malmo. Wy-

na świecie producentów akcesoriów do higie-

kałaczka miała kształt trójkątny, który kopiuje

ny jamy ustnej.

naturalny kształt przestrzeni międzyzębowej.

Dbać o zęby, myć je dwa razy dziennie, przy-

W roku 1973 Henninguv syn Bertil Eklund

najmniej raz dziennie czyścić szczoteczką

wyprodukował pierwszą szczoteczkę do zę-

międzyzębową, nicią dentystyczną, wyka-

bów. W chwili obecnej więcej niż 25%

łaczkami lub TePe Mini Flosser – tak powinien

wszystkich szczoteczek do zębów kupowa-

wyglądać nasz codzienny rytuał. Dodatko-

nych w Szwecji pochodzi z produkcji TePe.

wą ochroną będzie użycie żelu z fluorem TePe

Początkiem dziewięćdziesiątych lat przedsta-

lub żelu do dziąseł z chlorheksydyną.

wiono pierwszą szczoteczkę międzyzębową

Warto zadbać o nasze zęby nie tylko w mo-

TePe Orginal, którą z minimalnymi zmianami

mencie, kiedy zaczynają już boleć, ale o wie-

Zazwyczaj używamy pasty do zębów, zwykłej

nego leczenia, a przede wszystkim zadbania

kształtu produkuje się do dziś. TePe Orginal

le wcześniej, aby uniknąć mało ciekawych

szczoteczki, rzadziej nici dentystycznych czy

o właściwą higienę jamy ustnej. Prawidłowy

szybko zyskała wsparcie specjalistów stoma-

doznań u dentysty.

płynów do płukania ust. Lekarze dentyści biją

kolor dziąseł to różowy, wszelkie odchylenia

tologii oraz popularność wśród ich pacjentów.

na alarm, jak duża część naszego społeczeń-

kolorów mogą świadczyć o pewnym stadium

Dlatego TePe należy do grona największych

stwa po prostu bagatelizuje temat codziennej

ich choroby. Jeśli nie czyścimy zębów prawi-

producentów szczoteczek międzyzębowych

higieny jamy ustnej. Jest to smutne zjawisko

dłowo, to płytka nazębna zaczyna się na nich

na świecie.

i niestety brzemienne w skutkach, ponieważ

gromadzić, zwłaszcza w okolicach linii dzią-

Oprócz tego w asortymencie marki są radeł-

choroby jamy ustnej takie jak zapalenie dzią-

seł. Powoduje to ich zapalenie, a dziąsła stają

ka do czyszczenia języka, szczoteczki do hi-

seł czy paradontoza rozwijają się w zabój-

się czerwone i spuchnięte.

gieny implantów i aparatów dentystycznych

czym tempie i praktycznie u każdego.

Jak rozpoznać, że coś jest nie w porządku?

oraz produkty odświeżające: płyny i żele.

Choroby te są bardzo powszechne, jednak

Nasze dziąsła zaczynają krwawić przy czysz-

TePe nieustannie stara się podnosić świado-

można im zapobiec poprzez zachowanie pra-

czeniu zębów. Gdy płytka nazębna dalej nie

mość na temat profilaktyki próchnicy zębów,

widłowej higieny jamy ustnej. Ogromnym

zostaje usunięta, powstaje kamień nazęb-

zapalenia dziąseł i przyzębia (paradontoza),

problemem w przypadku chorób dziąseł jest

ny w okolicy linii dziąseł. Po stwardnieniu ka-

stosując szeroką gamę ergonomicznych mię-

ich bezbolesny rozwój – często idziemy do

mień zaczyna wchodzić pod tkankę miękką,

dzyzębowych szczoteczek. Akcesoria TePe

stomatologa już z zaawansowanym zapale-

bliżej korzenia zęba. Jeśli dalej nic z tym nie

przyczyniają się do poprawy zdrowia jamy

niem, które wymaga długiego i systematycz-

zrobimy, tkanki mocujące zęby w kości szczę-

ustnej i zwiększenia jakości życia ludzi w wię-
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pieczne, pod warunkiem, że umyjemy po nich
zęby. Średnio Polak wypija tylko szklankę
soku na tydzień – to zdecydowanie za mało.
Napoje zalecane: woda gazowana lub niegazowana, herbata bez cukru, soki.
Napoje niezalecane: słodkie, gazowane napoje, cola, ice-tea, napoje kleiste i syropowate
z dużą zawartością cukrów, napoje energetyczne i izotoniczne

dr Łuk a sz Wojsz w i ł ło

Informacje dodatkowe:

Za oknem coraz cieplej, zatem chętniej sięgamy
po zimne napoje. Niestety nie po wodę,
chętniej – o zgrozo! także dla naszych dzieci –
wybieramy kolorowe i gazowane napoje. Efekt
to 91% dolnośląskich siedmiolatków z próchnicą
i co szósty mieszkaniec naszego w regionu
(w wieku 35-44 l.) z kilkoma ubytkami.

Centrum Stomatologii Rodzinnej Dental Corner to klinika stomatologiczna stworzona
z myślą o wymagającym pacjencie, ceniącym
sobie komfort leczenia, nowoczesną technologię i wysoką jakość. Dental Corner jest dziś
jednym z najnowocześniejszych gabinetów
stomatologicznych na Dolnym Śląsku. Klinika
ma własną pracownię RTG i tomografii komputerowej oraz nowoczesną pracownię protetyczną. W zakresie leczenia Dental Corner
oferuje swoim pacjentom leczenie implantologiczne, ortodontyczne, stomatologię estetyczną, leczenie protetyczne, periodontolo-

Kiedy doskwiera upał, bez chwili zastanowie-

– Picie zimnych napojów to także prawdziwa

Jeśli picie wody to prawdziwa męka, jest kil-

giczne. Klinika działa także aktywnie na polu

nia sięgamy po schłodzony napój. Nie inte-

męka dla uzębienia. Gdy zafundujemy sobie

ka sposobów na to, aby zminimalizować ry-

edukacji pacjenta, prowadząc od 2014 roku

resuje nas skład, ważne, żeby szybko ugasić

dla ochłody napój prosto z lodówki – zafun-

zyko powstania próchnicy. Najpierw spró-

akcje profilaktyczne m.in. „Więcej powodów

pragnienie. Niestety chemia zawarta w więk-

dujemy także naszym zębom prawdziwy szok

bujmy przekonać się do zimnej herbaty bez

do uśmiechu”.

szości słodkich napojów tj. coca-cola, napo-

termiczny – co skutkuje pęknięciami szkliwa.

cukru czy mleka. Jeśli jednak pokusa jest nie

www.dentalcorner.pl;

je energetyczne czy choćby ice-tea zawierają

Przez nie dostają się bakterie, które powodu-

do odparcia, sięgając po oranżadę czy inny

www.facebook.com/dentalcornerpl

zgubny dla naszych zębów kwas cytrynowy

ją próchnicę – dodaje Wojszwiłło.

słodki napój gazowany, korzystajmy ze słomki. Musi być ona skierowana do tylnej części

i fosforowy. Rozpuszczają one szkliwo,
co w konsekwencji prowadzi do jego erozji

Sposób na słodkie

jamy ustnej. Tak, aby ograniczyć kontakt napoju z zębami. Zrezygnujmy też z picia „cu-

i próchnicy.
– Fatalne dla zębów są także barwniki, nie

Eksperci są zgodni – woda to najlepszy wy-

kru w płynie” na noc, bo to pożywka dla bak-

tylko odbarwiają zęby, nadając im żółty kolor,

bór. Wciąż sięga po nią jednak tylko 29%

terii. Warto też pamiętać, aby nie myć zębów

ale mogą też być przyczyną silnych reakcji

Polaków, a jedynie 6% z nas spożywa zalecaną

bezpośrednio po wypiciu słodkiego napo-

alergicznych w jamie ustnej, spowodować po-

ilość wody każdego dnia, mimo, że woda sku-

ju. Związki chemiczne w nich zawarte czę-

drażnienia dziąseł i języka – przekonuje pa-

tecznie gasi pragnienie, korzystnie wpływa na

sto niestety rozmiękczają szkliwo przekonuje

cjentów dr Łukasz Wojszwiłło.

zęby, skórę, a także wspomaga metabolizm.

dr Wojszwiłło. Także soki są mniej niebez-

Dental Corner Łukasz Wojszwiłło
ul. Bezpieczna 2, Wrocław
telefon: (71) 394-50-75
www.dentalcorner.pl
rejestracja@dentalcorner.pl
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Wybielające pasty
Pearl Drops dbają o piękny uśmiech
Coraz więcej osób pragnie mieć piękny
i śnieżnobiały uśmiech. Zęby narażone są
na powstawanie przebarwień i osadu. Dlatego
należy o nie właściwie zadbać. Jest na to sposób!
Pasty do zębów Pearl Drops posiadają unikalną
wybielającą formułę 4D. Usuwają przebarwienia
i kamień nazębny,
sprawiając, że zęby
pozostaną czyste
i widocznie bielsze.
Pasty Pearl Drops
są bezpieczne
dla szkliwa
i zapobiegają
powstawaniu
przebarwień.

Pearl Drops Pro-White

Pearl Drops Hollywood Smile

Wybielająca pasta do zębów Pearl Drops

Aż do 4 odcieni bielsze zęby w zaledwie

Pro-White zawiera profesjonalny składnik

3 tygodnie!

(perlit) o udowodnionej skuteczności,

Wybielająca pasta do zębów Hollywood Smile

używany przez dentystów do skutecznego

wykorzystuje unikalny perłowy proszek

i jednocześnie bezpiecznego wybielania

z Azji i w delikatny sposób usuwa

zębów. Udowodniono klinicznie, że usuwa

przebarwienia i płytkę nazębną ze szkliwa,

nawet najbardziej uciążliwe przebarwienia

aby przywrócić naturalną biel i blask zębów.

oraz płytkę nazębną.

Aktywny tlen potęguje biel, nie powodując
uszkodzeń zębów i ich wrażliwości.

Sposób użycia: Używaj dwa razy dziennie, aby

Pearl Drops uwolni siłę
Twojego uśmiechu!

mieć czyste i białe zęby i nadal cieszyć się

Sposób użycia: Używaj 2 razy dziennie przez

piciem kawy, herbaty czy wina.

3 tygodnie, aby odmienić swój uśmiech
i przywrócić zębom olśniewającą biel.

Cena 14,99 zł/50 ml
Cena 14,99 zł/50 ml
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Problem z jamą ustną? Przepłucz go!
Mar z e na Kor bec k a-Pac z kowsk a

farmacji. Bezalkoholowy i bez zawartości cukru Octenidol jest skuteczny w walce z grzybicą jamy ustnej, a przy tym na tyle łagodny,
że poleca się go również w terapii wspomaga-

Zdrowie jamy ustnej to nie tylko zęby bez próchnicy,
to także profilaktyka i skuteczne radzenie sobie
z innymi dolegliwościami. Paradontoza, afty, grzybica,
nieprzyjemny zapach z ust – we wszystkich tych
dolegliwościach możemy pomóc sobie w prosty sposób.
Wystarczy dobry płyn do płukania jamy ustnej.

jącej jej leczenie u pacjentów po radioterapii
– zaznacza Marzena Korbecka-Paczkowska.
Na „oddech smoka”
15-30% społeczeństwa ma problem z halitozą, czyli nieświeżym oddechem, jednak tylko
5% przypadków ma podłoże gastryczne. Nieprzyjemny zapach z ust ma raczej źródło w
jamie ustnej i towarzyszy m.in. paradontozie,
zaawansowanej próchnicy, zapaleniu migdałków oraz nieodpowiedniej higienie… języka.

Płyn do płukania jamy ustnej nie jest po pro-

ności antybakteryjnej. Bardzo szerokie spek-

możemy posmarować preparatem przeniesio-

Szacuje się, że 40% przypadków nieświeżego

stu kolejnym preparatem do codziennej hi-

trum bakteriobójcze ma bezalkoholowy Octe-

nym na patyczku higienicznym – podpowiada

oddechu jest efektem działania bakterii znaj-

gieny. Aby jego stosowanie miało sens pro-

nidol – płyn do płukania jamy ustnej na bazie

farmaceutka.

dujących się na tylnej części języka, którego

filaktyczny, warto wybrać preparat, który

octenidyny – wyjaśnia Marzena Korbecka-

skutecznie pomaga w różnych dolegliwo-

-Paczkowska.

ściach. Higiena jamy ustnej to nie tyle zabieg

nie oczyszczamy podczas mycia zębów. Nie
Na grzybicę i afty

każdy umie mechanicznie oczyszczać język.

Możliwość stosowania u dzieci ma znacze-

Wygodniejsze, ale i skuteczniejsze, jest sto-

kosmetyczny, a najskuteczniejszy sposób na

Na bolące gardło

nie zwłaszcza w przypadku leczenia grzybic

sowanie bakteriobójczego płynu do płukania

radzenie sobie z takimi chorobami, jak próch-

Specjalistyczne płukanki są coraz częściej

i aft. O rozwijającej się grzybicy mogą świad-

jamy ustnej. Pamiętajmy, że jama ustna jest

nica czy paradontoza – mówi mgr farma-

stosowane w profilaktyce oraz leczeniu infek-

czyć: żółtawy nalot na języku, na wewnętrz-

„przedsionkiem” do naszego ciała.

cji Marzena Korbecka-Paczkowska. Szczegól-

cji gardła, przede wszystkim w ich początko-

nej stronie policzków lub na podniebieniu,

Drobnoustroje chorobotwórcze mogą się

nie ważne jest zapobieganie paradontozie, bo

wym stadium, zanim bakterie lub wirusy za-

nieprzyjemny zapach z ust, trudności z prze-

z niej rozsiać po całym ciele (np. do gardła,

choroba ta, która atakuje często bez wyraź-

atakują kolejne odcinki układu oddechowego.

łykaniem. Afty to z kolei bolesne owrzodzenia

żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grube-

nych objawów, w rozwiniętej postaci jest nie-

Warto wybierać preparaty, które mają nie

błony śluzowej jamy ustnej. Obie dolegliwo-

go i odbytnicy). Dlatego odpowiednia higiena

uleczalna. Za jej przyczynę uznaje się m.in.

tylko właściwości bakteriobójcze, ale są tak-

ści pojawiają się w okresach obniżonej odpor-

jamy ustnej zakończona zastosowaniem płynu

nieusuwany kamień nazębny, efekt działania

że skuteczne w walce z wirusami i grzyba-

ności. W leczeniu grzybicy jamy ustnej i aft

o właściwościach bakterio-, grzybo- i wiruso-

bakterii. Jeśli wyeliminujemy bakterie, ryzyko

mi chorobotwórczymi. Niektóre płyny, jak np.

duże znaczenie ma dieta i suplementacja wi-

bójczych ma fundamentalne znaczenie – pod-

paradontozy znacząco zmaleje. Walkę z bak-

Octenidol, można stosować już u dzieci po-

taminowa oraz ograniczenie spożywania cu-

sumowuje Marzena Korbecka-Paczkowska.

teriami powinniśmy prowadzić codziennie po-

niżej 6 roku życia. Jeśli potrafią wypluć pre-

kru. Także grzybobójcze płyny do płukania

przez odpowiednią higienę, a więc stosując

parat, mogą po prostu przepłukiwać jamę

ust nie powinny zawierać cukru, bo to najlep-

Sprawdź więcej na: http://www.octenidyna-

preparaty do płukania ust o dużej skutecz-

ustną. Jeśli nie potrafią – bolesne miejsca

sza pożywka dla grzybów – podkreśla mgr

irodzina.pl/produkty/octenidol

ak t ua l nośc i
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Jak zrealizować marzenia,
nie nadwyrężając domowego budżetu

Sfinansujemy potrzebne usługi w każdej klinice, którą nam wskażesz.
Nie warto odkładać marzeń o pięknych zębach!
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