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Ze specjalistyczn¹ pomoc¹
ortodontyczn¹
Klinika Artdent rozszerza dzia³alnoœæ
Klinika Stomatologii,
Implantologii i Ortodoncji rozszerza
swoj¹ ofertê o specjalistyczn¹ opiekê
ortodontyczn¹ na
wysokim poziomie,
œwiadczon¹ przez
specjalistkê w swojej
bran¿y, Nataliê Czarneck¹ z Wroc³awia
AGNIESZKA BURCHACKA
iêkny uœmiech jest nasz¹
wizytówk¹. Jednak wcale
nie ³atwo zadbaæ o to, by zêby
na co dzieñ by³y lœni¹co bia³e
i proste. Z pewnoœci¹ pomo¿e
w tym znaj¹cy siê na rzeczy
specjalista - ortodonta. –
Maj¹c proste zêby, du¿o
³atwiej jest utrzymaæ je w
czystoœci, a œwiadomoœæ ³adnego uœmiechu i to, ¿e wygl¹damy atrakcyjnie – znacznie
poprawia samopoczucie –
mówi Natalia Czarnecka,
wroc³awska ortodontka, z której us³ug bêdzie mo¿na tak¿e
skorzystaæ w Kaliszu.
Wspó³pracê z profesjonalnym ortodont¹ rozpoczê³a bowiem Klinika Stomatologii, Implantologii i Ortodoncji przy
ul. Piekarskiej.

P

Kiedy wypadn¹ mleczaki
Co wa¿ne, leczenie ortodontyczne mo¿e byæ prowadzone
zarówno u dzieci, jak i u osób
doros³ych. Nie ma ¿adnych
ograniczeñ wiekowych. Warunkiem rozpoczêcia leczenia
jest wy³¹cznie zdrowa jama
ustna, czyli po prostu zdrowe
zêby i dzi¹s³a. – Dzieci z uzêbieniem mlecznym zazwyczaj

nie wymagaj¹ leczenia ortodontycznego, choæ istniej¹
pewne wady zgryzu wymagaj¹ce interwencji ju¿ w tym
okresie. Na konsultacje warto siê wybraæ, jeœli rodzice s¹
zaniepokojeni ustawieniem
zêbów dziecka lub zasugeruje im to lekarz stomatolog lub
logopeda. Kiedy rodzice
chcieliby odbyæ konsultacje z
w³asnej ciekawoœci, najlepiej
zg³osiæ siê z dzieckiem nie
wczeœniej ni¿ w 4 - 5 r. ¿.,
bowiem okres burzliwych
zmian w uzêbieniu rozpoczyna siê w 6 - 7 r. ¿. – mówi
Natalia Czarnecka.
Dobrym momentem na
skonsultowanie siê ze specjalist¹ w przypadku dziecka, jest
okres wypadania mlecznych
zêbów i wchodzenia na ich
miejsce sta³ego uzêbienia.
Doroœli tak¿e wa¿ni
Jednak nie tylko najm³odsi
pacjenci potrzebuj¹ pomocy
ortodonty. Tak¿e doroœli powinni konsultowaæ siê ze specjalist¹. Jakie objawy u osoby
doros³ej wskazuj¹ na potrzebê
ortodontycznej konsultacji? –
St³oczenia zêbów, niezadowalaj¹ca kosmetyka w postaci obrotów zêbów, szpary,
zgrzytanie zêbami, œcieranie
siê zêbów, ods³anianie siê
szyjek zêbowych czy nadmierne odk³adanie siê kamienia
– wylicza ortodontka.
Leczenia ortodontycznego
nie nale¿y siê obawiaæ. Po
wstêpnej diagnozie specjalista wykonuje panoramiczne
zdjêcia rentgenowskie uzêbienia oraz jego gipsowe modele.
Nastêpnie pacjent otrzymuje
informacjê o planie leczenia,
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jego przebiegu, stosowanych
aparatach, orientacyjnym czasie trwania leczenia oraz kosztach. – Jeœli Pacjent jest zdecydowany na podjêcie leczenia, zak³adamy specjalne gumeczki separacyjne w okolicy tylnych zêbów, a po 1-2
tygodniach zak³adamy aparat – mówi Natalia Czarnecka.
Na kolejnych wizytach ortodonta „podkrêca” aparat, a
na ostatniej wizycie aparat jest
demontowany, a zêby czyszczone z kleju. Ortodonta przygotowuje tak¿e indywidualnie
dopasowane przezroczyste
nak³adki na zêby, w których
trzeba spaæ przez pewien czas
po zdjêciu aparatu.
Nie boli
Samo zak³adanie aparatu na
zêby nie sprawia pacjentowi
bólu. – Po za³o¿eniu aparatu
mo¿liwe jest odczuwanie dyskomfortu w postaci zwiêkszonej tkliwoœci zêbów. Nadwra¿liwoœæ ta mija po 5-10
dniach. Nie boli noszenie
aparatu sta³ego, ale po wizycie aktywacyjnej mo¿e siê
pojawiæ podobna wra¿liwoœæ
zêbów jak po monta¿u. To
zjawisko normalne, œwiadcz¹ce o postêpuj¹cej korekcie
ustawienia zêbów – wyjaœnia
ortodontka.
Pamiêtajmy, ¿e leczenie ortodontyczne s³u¿y nie tylko
poprawieniu estetyki, ale
przede wszystkim zachowaniu w zdrowiu zêbów i przyzêbia. W przypadku braków
zêbowych czêsto w³aœnie leczenie ortodontyczne przygotowuje do leczenia protetycznego lub implantoprotetycznego. A jeœli praca lub tryb
¿ycia pacjenta wymagaj¹
szczególnej prezencji mo¿na
wtedy za³o¿yæ aparat z zamkami kosmetycznymi lub lingwalnymi, czyli od strony jêzyka.
Wa¿nym elementem w leczeniu ortodontycznym jest
wosk, s³u¿¹cy do zabezpieczania elementów aparatu, po to
aby nie powodowa³y podra¿nienia œluzówki jamy ustnej. –
Nie stosuje siê go zawsze, ale
tylko w uzasadnionych przypadkach. Jeœli po za³o¿eniu
aparatu czujesz, ¿e pewne jego
elementy ocieraj¹ œluzówkê
(najczêœciej s¹ to okolice
pierœcieni lub zamki na zêbach ustawionych bardzo
nieprawid³owo) nale¿y u¿yæ
wosku, naklejaj¹c go na te
elementy aparatu, które powoduj¹ te podra¿nienia. Jeœli
wosk siê zetrze (zmyje, zje)
nak³adamy go ponownie.
Wytwarza on warstwê, która
oddziela dra¿ni¹ce miejsce
od b³ony œluzowej daj¹c jej
tym samym szansê na wygojenie siê – dodaje Natalia Czarnecka.

Nowoczeœnie i solidnie
Gabinety w klinice przy ul.
Piekarskiej 11 - 13, oferuj¹ nie
tylko us³ugi ortodontyczne.
Prywatna klinika specjalizuje
siê g³ównie w leczeniu endodontycznym, czyli leczeniem
kana³owym zêbów. Co wa¿ne,
leczenie kana³owe wykonywane jest tu zazwyczaj na jednej
wizycie. Nie ma etapu zatruwania zêba, a ca³y zabieg
wykonywany jest w znieczuleniu. – Pracujemy przy u¿yciu tzw. koferdamu, który pozwala nam na odizolowanie

leczonego zêba od pozosta³ych przy pomocy specjalnej
gumy zawê¿aj¹cej pole widzenia – mówi Artur Gatkowski, absolwent wroc³awskiej
Akademii Medycznej, który
prowadzi klinikê wraz z ¿on¹,
Ma³gorzat¹.
Przypomnijmy, ¿e kaliska
Klinika Stomatologii, Implantologii i Ortodoncji specjalizuje siê w pracy tzw. systemem
p³ynnej butaperki, czyli szybkim i klinicznie sprawdzonym
systemem do trójwymiarowego wype³nienia kana³u korze-

niowego. Wszystkie zabiegi
wykonywane s¹ przy pomocy
nowoczesnych urz¹dzeñ pod
mikroskopem. Dodatkowym
udogodnieniem dla pacjenta
jest to, ¿e wykonywane zabiegi mo¿e ogl¹daæ na specjalnym monitorze.
Klinika Stomatologii, Implantologii i Ortodoncji Artdent przy ul. Piekarskiej 11 - 13
zaprasza pacjentów od poniedzia³ku do pi¹tku w g. 8 - 20,
w soboty w g. 9 - 15, tel. 62
501 80 70.
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