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rzyjmuje Pani pacjentów wielu narodowości. Czy widać różnicę
między stanem uzębienia Polaków i innych narodów? Panuje stereotyp, że nasi
rodacy o zęby raczej nie dbają.
Na szczęście ten sterotyp jest nieprawdziwy – Polacy o zęby dbają,
co więcej, można powiedzieć, że
nawet są w tym bardziej skrupulatni i systematyczni niż Anglicy.
W ujęciu bardziej międzynarodowym przyznać należy, że prym
w dbaniu o zęby wiodą Amerykanie, którzy są bardzo dobrze
wyedukowani w tym zakresie i
często decydują się na agresywne i
skomplikowane leczenie.
Wśród pacjentów pokutuje powiedzenie „dentysta-sadysta”
– wielu z nich poprostu boi się
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wizyty u stomatologa. Czy ma
Pani jakieś szczególne sposoby
na tych, którzy drżą na myśl o
fotelu dentystycznym?
Przede wszystkim staram się stworzyć w gabinecie przyjazną atmosferę – wprowadzić w życzliwą rozmowę trochę humoru, aby pacjent
mógł się zrelaksować. Dopiero w
momencie, w którym widzę, że pacjent jest rozluźniony, przechodzę
do meritum wizyty. W tym początkowym etapie muszę być bardziej
psychologiem niż stomatologiem.
Ponadto, w trakcie leczenia stosuję
bezbolesną metodę znieczulenia,
do której przekonało się już wielu
moich pacjentów, którzy panicznie
bali się igieł – The Wand. Jest to
metoda bezbolesnego podawania
znieczulenia stomatologicznego
za pomocą specjalnego urządzenia, które wyglądem przypomina

długopis. Pozwala ona znieczulić
ściśle określone miejsce, w którym
jest przeprowadzane leczenie,
więc nie powoduje odrętwienia
twarzy.
Z jakimi problemami, oprócz
zwykłej próchnicy, zgłaszają się
do Pani pacjenci?
Przede wszystkim tymi problemami są krzywe i pożółkłe zęby.
Pacjenci zgłaszają się do mnie
także z brakami w uzębieniu, które
chcieliby uzupełnić.
Ostatnio panuje trend wśród
dorosłych na zakładanie aparatów ortodontycznych - czy
Pani również zauważyła taką
tendencję?
Tak, a pacjenci, którzy zgłaszają się
do mnie z tego typu problemami,
zazwyczaj mają trzy podstawowe

wymagania: chcą mieć proste zęby
bez konieczności ich usuwania,
chcą, aby cały proces był szybki i
niezauważalny dla osób z zewnątrz.
Dlatego też, jeśli chodzi o prostowanie zębów, stosuję dwie najskuteczniejsze metody. Pierwsza z nich
– długotrwała, ale skuteczna – to
tzw. Clear Step, czyli przezroczyste
nakładki, które są praktycznie
niewidoczne na zębach. Leczenie
tą metodą polecam w przypadku
bardziej skomplikowanych wad
zgryzu – cały proces może trwać
ok. 2-3 lat. Druga metoda, która
może być stosowana w przypadku
mniejszych wad zgryzu to tzw.
Inman Aligner, czyli wyciągany
aparat, który efekty przynosi w
ciągu 12-16 tygodni. Stosując tę
metodę, pacjent ma ten komfort,
że nie musi nosić go na stałe – wystarczy 16-20 godzin na dobę.
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