
P rzyjmuje Pani pacjen-
tów wielu narodowo-
!ci. Czy wida" ró#nic$ 
mi$dzy stanem uz$-

bienia Polaków i innych naro-
dów? Panuje stereotyp, #e nasi 
rodacy o z$by raczej nie dbaj%.
Na szcz!"cie ten sterotyp jest nie-
prawdziwy – Polacy o z!by dbaj#, 
co wi!cej, mo$na powiedzie%, $e 
nawet s# w tym bardziej skrupulat-
ni i systematyczni ni$ Anglicy.  
W uj!ciu bardziej mi!dzynarodo-
wym przyzna% nale$y, $e prym 
w dbaniu o z!by wiod# Amery-
kanie, którzy s# bardzo dobrze 
wyedukowani w tym zakresie i 
cz!sto decyduj# si! na agresywne i 
skomplikowane leczenie.

W!ród pacjentów pokutuje po-
wiedzenie „dentysta-sadysta” 
– wielu z nich poprostu boi si$ 

wizyty u stomatologa. Czy ma 
Pani jakie! szczególne sposoby 
na tych, którzy dr#% na my!l o 
fotelu dentystycznym?
Przede wszystkim staram si! stwo-
rzy% w gabinecie przyjazn# atmos-
fer! – wprowadzi% w $yczliw# roz-
mow! troch! humoru, aby pacjent 
móg& si! zrelaksowa%. Dopiero w 
momencie, w którym widz!, $e pa-
cjent jest rozlu'niony, przechodz! 
do meritum wizyty. W tym pocz#t-
kowym etapie musz! by% bardziej 
psychologiem ni$ stomatologiem. 
Ponadto, w trakcie leczenia stosuj! 
bezbolesn# metod! znieczulenia, 
do której przekona&o si! ju$ wielu 
moich pacjentów, którzy panicznie 
bali si! igie& – The Wand. Jest to 
metoda bezbolesnego podawania 
znieczulenia stomatologicznego 
za pomoc# specjalnego urz#dze-
nia, które wygl#dem przypomina 

d&ugopis. Pozwala ona znieczuli% 
"ci"le okre"lone miejsce, w którym 
jest przeprowadzane leczenie, 
wi!c nie powoduje odr!twienia 
twarzy. 

Z jakimi problemami, oprócz 
zwyk&ej próchnicy, zg&aszaj% si$ 
do Pani pacjenci?
Przede wszystkim tymi proble-
mami s# krzywe i po$ó&k&e z!by. 
Pacjenci zg&aszaj# si! do mnie 
tak$e z brakami w uz!bieniu, które 
chcieliby uzupe&ni%. 

Ostatnio panuje trend w!ród 
doros&ych na zak&adanie apa-
ratów ortodontycznych - czy 
Pani równie# zauwa#y&a tak% 
tendencj$?
Tak, a pacjenci, którzy zg&aszaj# si! 
do mnie z tego typu problemami, 
zazwyczaj maj# trzy podstawowe 

wymagania: chc# mie% proste z!by 
bez konieczno"ci ich usuwania, 
chc#, aby ca&y proces by& szybki i 
niezauwa$alny dla osób z zewn#trz. 
Dlatego te$, je"li chodzi o prosto-
wanie z!bów, stosuj! dwie najsku-
teczniejsze metody. Pierwsza z nich 
– d&ugotrwa&a, ale skuteczna – to 
tzw. Clear Step, czyli przezroczyste 
nak&adki, które s# praktycznie 
niewidoczne na z!bach. Leczenie 
t# metod# polecam w przypadku 
bardziej skomplikowanych wad 
zgryzu – ca&y proces mo$e trwa% 
ok. 2-3 lat. Druga metoda, która 
mo$e by% stosowana w przypadku 
mniejszych wad zgryzu to tzw. 
Inman Aligner, czyli wyci#gany 
aparat, który efekty przynosi w 
ci#gu 12-16 tygodni. Stosuj#c t! 
metod!, pacjent ma ten komfort, 
$e nie musi nosi% go na sta&e – wy-
starczy 16-20 godzin na dob!.
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