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Po okresie wakacyjnym,kiedy czê�ciej pozwalali-
�my sobie i swoim dzieciom
na zjedzenie s³odkich pysz-
no�ci, przyszed³ czas, w któ-
rym warto sprawdziæ, czy
nasze zêby s¹ w pe³ni zdro-
we. Pomog¹ w tym specjali-
�ci z kaliskiej kliniki Art-
dent, której wizytówk¹ jest
leczenie bez bólu, szybko,
skutecznie i bez powik³añ.
Je�li zastanawiasz siê, czy
powierzysz swoje dziecko w
dobre rêce. Mo¿esz byæ spo-
kojny!Artdent, o czym prze-
kona³o siê ju¿ wielu kali-
szan, to najlepsi specjali�ci
w swojej bran¿y, pracuj¹cy
na sprzêcie najwy¿szej kla-
sy

Ortodonta przyjdzie
z pomoc¹
Niedawno klinika z powo-

dzeniem rozszerzy³a swoj¹
ofertê o opiekê ortodon-
tyczn¹ na wysokim pozio-
mie, �wiadczon¹ przez spe-
cjalistkê, dr Nataliê Czar-
neck¹ z Wroc³awia. Najlep-
szym momentem na skonsul-
towanie siê ze specjalist¹ w
przypadku dziecka, jest
okres wypadania mlecznych

zêbów i wchodzenia na ich
miejsce sta³ego uzêbienia.
Choæ dzieci z uzêbieniem
mlecznym zazwyczaj nie wy-
magaj¹ leczenia ortodontycz-
nego, to istniej¹ pewne wady
zgryzu wymagaj¹ce interwen-
cji ju¿ w tym okresie. Konsul-
tacje ortodonty s¹ niezbêd-
ne, je�li rodzice zwracaj¹
uwagê na nieprawid³owe
ustawienie zêbów dziecka. �
Je�li rodzice chcieliby od-
byæ konsultacje z w³asnej
ciekawo�ci, najlepiej zg³o-
siæ siê z dzieckiem nie wcze-
�niej ni¿ w 4 - 5 r. ¿., bowiem
okres burzliwych zmian w
uzêbieniu rozpoczyna siê w
6 - 7 r. ¿. � mówi Natalia
Czarnecka.
Leczenia ortodontycznego

nie nale¿y siê obawiaæ. Po
wstêpnej diagnozie wykonu-
je siê panoramiczne zdjêcia
rentgenowskie uzêbienia
oraz jego gipsowe modele.
Nastêpnie pacjent otrzymuje
informacjê o planie leczenia,
jego przebiegu, stosowanych
aparatach, orientacyjnym
czasie trwania leczenia oraz
kosztach. Po zakoñczonym
leczeniu najczê�ciej ortodon-
ta przygotowuje indywidu-
alnie dopasowane przezro-
czyste nak³adki na zêby, w

których trzeba spaæ przez
pewien czas po zdjêciu apa-
ratu.

Proste zdrowe zêby
Dlaczego proste zêby s¹

takie wa¿ne? Po pierwsze,
du¿o ³atwiej utrzymaæ je w
czysto�ci. Po drugie, �wia-
domo�æ piêknego u�miechu
poprawi nasze samopoczu-

cie i spowoduje, ¿e bêdziemy
czuli siê atrakcyjniej. I cho-
cia¿ ortodonta najczê�ciej
kojarzy siê z pomoc¹ naj-
m³odszym, specjalisty po-
trzebuj¹ tak¿e doro�li. Ka¿-
dy, kto posiada st³oczenia
zêbów, szpary, ods³oniête
szyjki zêbowe, kto zgrzyta
zêbami czy ma problem z
nadmiernym odk³adaniem siê

kamienia, powinien systema-
tycznie konsultowaæ siê ze
specjalist¹.

Leczenie kana³owe
� raz a dobrze
Prywatna klinika specjali-

zuje siê ponadto w w¹skiej
dziedzinie stomatologii, jak¹
jest endodoncja. Jak przy-
znaje Artur Gatkowski, ab-
solwent Akademii Medycz-
nej we Wroc³awiu, który
kalisk¹ klinikê prowadzi wraz
z ¿on¹ Ma³gorzat¹, w klinice
leczenie kana³owe wykony-
wane jest zazwyczaj podczas
jednej wizyty. To wa¿ne dla
tych pacjentów, którzy licz¹
nie tylko pieni¹dze, ale i czas.
Zabieg wykonywany jest w
znieczuleniu, bez zatruwania
zêba, co nie powoduje zmian
w tkankach otaczaj¹cych.
Stomatolodzy pracuj¹ przy
u¿yciu tzw. koferdamu. Dziê-
ki niemu skutecznie izoluj¹
zêba od reszty jamy ustnej
przy pomocy specjalnej
gumy. � Izolacja jest ko-
nieczna nie tylko ze wzglê-
du na zawê¿enie pola wi-
dzenia podczas pracy pod
mikroskopem, ale tak¿e z
uwagi na bakterie znajdu-
j¹ce siê w jamie ustnej �
wyja�nia Artur Gatkowski.
Ponadto klinika pracuje w

tzw. systemie p³ynnej guta-
perki, czyli szybkim i klinicz-
nie sprawdzonym systemie
do trójwymiarowego wype³-
nienia kana³u korzeniowego.
Lekarze stosuj¹ nowoczesne
urz¹dzenia pomagaj¹ce elek-
tronicznie oceniæ d³ugo�æ
korzenia zêba. Dodatkowym
atutem jest mo¿liwo�æ na-

Zadbaj o zdrowy u�miech swój
i swojego malucha

tychmiastowej odbudowy
zêba. Wykonanie korony
zêba w dzia³aj¹cej przy gabi-
netach pracowni protetycz-
nej, zajmuje niekiedy tylko
jeden dzieñ.

Profilaktyka: lepiej zapo-
biegaæ ni¿ leczyæ
Stomatolodzy du¿y nacisk

k³ad¹ na profilaktykê, gdy¿
samym leczeniem nie mo¿na
zahamowaæ rozwoju chorób
jamy ustnej. St¹d niezbêdne
jest wielop³aszczyznowe dzia-
³anie od edukacji i utrwalania
dobrych nawyków higienicz-
nych pocz¹wszy, poprzez re-
gularne wizyty kontrolne, na
piaskowaniu i fluoryzacji
skoñczywszy. Te ostatnie
zabiegi mog¹ byæ dla pacjen-
ta przyjemne ze wzglêdu na
stosowane miêtowe smaki
pianek do fluoryzacji czy
p³ynne szkliwo smakuj¹ce jak
owoce. Artdent proponuje
tak¿e wybielanie zêbów za-
równo metod¹ gabinetow¹ �
lamp¹, jak i metod¹ nak³ad-
kow¹, domow¹. Zabiegi pro-
filaktyczne s¹ punktem wyj-
�cia do dalszego leczenia.
Wszystkie te zabiegi przy-
czyni¹ siê do redukcji próch-
nicy i chorób przyzêbia, a
przy okazji pozwol¹ odprê-
¿yæ siê i odpocz¹æ. (ab)
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Klinika Stomatologii,
Implantologii i Ortodoncji
Artdent przy ul. Piekar-
skiej 11 - 13 zaprasza

pacjentów od poniedzia³ku
do pi¹tku w g. 8 - 20,
w soboty w g. 9 - 15,
tel. 62 501 80 70.

r e k l a m a

Klinika Artdent nale¿y do miejsc przyjaznych ma³ym
pacjentom


