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Piêkny u�miech jest nasz¹wizytówk¹. Jednak wcale
nie ³atwo zadbaæ o to, by zêby
na co dzieñ by³y l�ni¹co bia³e
i proste. Z pewno�ci¹ pomo¿e
w tym znaj¹cy siê na rzeczy
specjalista - ortodonta. �
Maj¹c proste zêby, du¿o
³atwiej jest utrzymaæ je w
czysto�ci, a �wiadomo�æ ³ad-
nego u�miechu i to, ¿e wygl¹-
damy atrakcyjnie � znacznie
poprawia samopoczucie �
mówi Natalia Czarnecka,
wroc³awska ortodontka, z któ-
rej us³ug bêdzie mo¿na tak¿e
skorzystaæ w Kaliszu.
Wspó³pracê z profesjonal-

nymortodont¹ rozpoczê³a bo-
wiemKlinikaStomatologii, Im-
plantologii i Ortodoncji przy
ul. Piekarskiej.

Kiedywypadn¹mleczaki
Cowa¿ne, leczenie ortodon-

tycznemo¿e byæ prowadzone
zarówno u dzieci, jak i u osób
doros³ych. Nie ma ¿adnych
ograniczeñ wiekowych. Wa-
runkiem rozpoczêcia leczenia
jest wy³¹cznie zdrowa jama
ustna, czyli po prostu zdrowe
zêby i dzi¹s³a. �Dzieci z uzê-
bieniem mlecznym zazwyczaj
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Klinika Artdent rozszerza dzia³alno�æ
Klinika Stomatologii,
Implantologii i Orto-
doncji rozszerza
swoj¹ ofertê o spe-
cjalistyczn¹ opiekê
ortodontyczn¹ na
wysokim poziomie,
�wiadczon¹ przez
specjalistkê w swojej
bran¿y, Nataliê Czar-
neck¹ z Wroc³awia

AGNIESZKA BURCHACKA

nie wymagaj¹ leczenia orto-
dontycznego, choæ istniej¹
pewne wady zgryzu wymaga-
j¹ce interwencji ju¿ w tym
okresie. Na konsultacje war-
to siê wybraæ, je�li rodzice s¹
zaniepokojeni ustawieniem
zêbów dziecka lub zasugeru-
je im to lekarz stomatolog lub
logopeda. Kiedy rodzice
chcieliby odbyæ konsultacje z
w³asnej ciekawo�ci, najlepiej
zg³osiæ siê z dzieckiem nie
wcze�niej ni¿ w 4 - 5 r. ¿.,
bowiem okres burzliwych
zmian w uzêbieniu rozpoczy-
na siê w 6 - 7 r. ¿. � mówi
NataliaCzarnecka.
Dobrym momentem na

skonsultowanie siê ze specja-
list¹wprzypadku dziecka, jest
okres wypadania mlecznych
zêbów i wchodzenia na ich
miejsce sta³ego uzêbienia.

Doro�li tak¿e wa¿ni
Jednak nie tylko najm³odsi

pacjenci potrzebuj¹ pomocy
ortodonty. Tak¿e doro�li po-
winni konsultowaæ siê ze spe-
cjalist¹. Jakie objawy u osoby
doros³ej wskazuj¹ na potrzebê
ortodontycznej konsultacji? �
St³oczenia zêbów, niezado-
walaj¹ca kosmetyka w posta-
ci obrotów zêbów, szpary,
zgrzytanie zêbami, �cieranie
siê zêbów, ods³anianie siê
szyjek zêbowych czy nadmier-
ne odk³adanie siê kamienia
� wylicza ortodontka.
Leczenia ortodontycznego

nie nale¿y siê obawiaæ. Po
wstêpnej diagnozie specjali-
sta wykonuje panoramiczne
zdjêcia rentgenowskie uzêbie-
nia oraz jego gipsowemodele.
Nastêpnie pacjent otrzymuje
informacjê o planie leczenia,

jego przebiegu, stosowanych
aparatach, orientacyjnym cza-
sie trwania leczenia oraz kosz-
tach. � Je�li Pacjent jest zde-
cydowany na podjêcie lecze-
nia, zak³adamy specjalne gu-
meczki separacyjne w okoli-
cy tylnych zêbów, a po 1-2
tygodniach zak³adamy apa-
rat �mówiNataliaCzarnecka.
Na kolejnych wizytach or-

todonta �podkrêca� aparat, a
na ostatniejwizycie aparat jest
demontowany, a zêby czysz-
czone z kleju.Ortodonta przy-
gotowuje 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 dys-
komfortu w postaci zwiêkszo-
nej tkliwo�ci zêbów. Nad-
wra¿liwo�æ ta mija po 5-10
dniach. Nie boli noszenie
aparatu sta³ego, ale po wizy-
cie aktywacyjnej mo¿e siê
pojawiæ podobna wra¿liwo�æ
zêbów jak po monta¿u. To
zjawisko normalne, �wiadcz¹-
ce o postêpuj¹cej korekcie
ustawienia zêbów � wyja�nia
ortodontka.
Pamiêtajmy, ¿e leczenie or-

todontyczne s³u¿y nie tylko
poprawieniu estetyki, ale
przede wszystkim zachowa-
niu w zdrowiu zêbów i przy-
zêbia. W przypadku braków
zêbowych czêsto w³a�nie le-
czenie ortodontyczne przygo-
towuje do leczenia protetycz-
nego lub implantoprotetycz-
nego. A je�li praca lub tryb
¿ycia pacjenta wymagaj¹
szczególnej prezencji mo¿na
wtedy za³o¿yæ aparat z zamka-
mikosmetycznymi lub lingwal-
nymi, czyli od strony jêzyka.
Wa¿nym elementem w le-

czeniu ortodontycznym jest
wosk, s³u¿¹cy do zabezpiecza-
nia elementów aparatu, po to
aby nie powodowa³y podra¿-
nienia �luzówki jamyustnej. �
Nie stosuje siê go zawsze, ale
tylko w uzasadnionych przy-
padkach. Je�li po za³o¿eniu
aparatu czujesz, ¿e pewne jego
elementy ocieraj¹ �luzówkê
(najczê�ciej s¹ to okolice
pier�cieni lub zamki na zê-
bach ustawionych bardzo
nieprawid³owo) nale¿y u¿yæ
wosku, naklejaj¹c go na te
elementy aparatu, które po-
woduj¹ te podra¿nienia. Je�li
wosk siê zetrze (zmyje, zje)
nak³adamy go ponownie.
Wytwarza on warstwê, która
oddziela dra¿ni¹ce miejsce
od b³ony �luzowej daj¹c jej
tym samym szansê na wygo-
jenie siê�dodajeNataliaCzar-
necka.

Nowocze�nie i solidnie
Gabinety w klinice przy ul.

Piekarskiej 11 - 13, oferuj¹ nie
tylko us³ugi ortodontyczne.
Prywatna klinika specjalizuje
siê g³ównie w leczeniu endo-
dontycznym, czyli leczeniem
kana³owymzêbów.Cowa¿ne,
leczeniekana³owewykonywa-
ne jest tu zazwyczaj na jednej
wizycie. Nie ma etapu zatru-
wania zêba, a ca³y zabieg
wykonywany jest w znieczu-
leniu. � Pracujemy przy u¿y-
ciu tzw. koferdamu, który po-
zwala nam na odizolowanie

leczonego zêba od pozosta-
³ych przy pomocy specjalnej
gumy zawê¿aj¹cej pole wi-
dzenia�mówiArturGatkow-
ski, absolwent wroc³awskiej
Akademii Medycznej, który
prowadzi klinikêwraz z ¿on¹,
Ma³gorzat¹.
Przypomnijmy, ¿e kaliska

Klinika Stomatologii, Implan-
tologii iOrtodoncji specjalizu-
je siê w pracy tzw. systemem
p³ynnej butaperki, czyli szyb-
kim i klinicznie sprawdzonym
systememdo trójwymiarowe-
gowype³nienia kana³u korze-

niowego. Wszystkie zabiegi
wykonywane s¹ przy pomocy
nowoczesnych urz¹dzeñ pod
mikroskopem. Dodatkowym
udogodnieniem dla pacjenta
jest to, ¿ewykonywane zabie-
gi mo¿e ogl¹daæ na specjal-
nymmonitorze.

Klinika Stomatologii, Im-
plantologii i Ortodoncji Art-
dentprzyul.Piekarskiej 11 -13
zaprasza pacjentów od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w g. 8 - 20,
w soboty w g. 9 - 15, tel. 62
501 80 70.
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