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Biały uśmiech
Współczesna stomatologia wymaga od specjalisty czegoś więcej, niż uzupełnienia brakującego zęba...Protetyk dzisiejszych czasów musi
posiadać wiele cech artysty malarza, kopisty, rzeźbiarza, a także informatyka i umiejętnie skupić je na swoim dziele, które ma wyglądać, jak
naturalny ząb. Pacjent oczekuje odpowiedniej estetyki, poprawy wyglądu, przywrócenia prawidłowych funkcji narządu żucia, polepszenia
samopoczucia, przez eliminowanie kompleksów związanych z brakiem, bądź nieestetycznym uśmiechem.

P

omocne w osiągnięciu tych założeń
są coraz to nowsze
technologie, wkraczające także w tę
dziedzinę nauki,
mające na celu coraz prostsze osiągnięcie zamierzonego celu, przy
jak najmniejszej ingerencji w organizm pacjenta.
I tak, po wielu latach badań
i obserwacji bardzo ważna okazała się profesjonalna profilaktyka (higiena stomatologiczna);
właściwie i systematycznie wykonywana pozwala nie tylko na
świeży i ładny uśmiech, ale ma
także ogromny wpływ na zdrowie naszych dziąseł, co bezpośrednio przekłada się na zatrzymanie pewnych procesów (np.:
paradontoza). W dzisiejszych
czasach higienistka stomatologiczna posiada do dyspozycji nowoczesne instrumenty w postaci
skalerów
ultradźwiękowych,
piaskarek stomatologicznych,
specjalnie przygotowywanych
substytutów, mających na celu
idealnie doczyszczenie nawet
tych najtrudniej dostępnych
miejsc, a zarazem jak najdłuższe utrzymanie takiego stanu
w jamie ustnej. Regularne poddawanie się takiemu zabiegowi
daje nam niezwykły komfort
i poczucie świeżości, a nasze
zęby są pod stałą kontrolą i odpowiednio zabezpieczone przed
działaniem niekorzystnych substancji. Każdy następny zabieg
jest prostszy i mniej kosztowny

od tego pierwszego.
Każdy z nas obserwuje niesamowicie białe uśmiechy (White
Smile) aktorów i celebrytów,
zastanawiając się-dlaczego ja takiego nie mam? Pamiętajmy, że
często nad ich wizerunkiem pracuje sztab ludzi i nie są to jednorazowe zabiegi. Jednym z takich
działań jest wybielanie zębów
przy użyciu specjalistycznej lampy ZOOM, amerykańskiej firmy
Discus Dental. Jest to zabieg
trwający ok. 45 min, przeprowadzany w gabinecie, polegający na nakładaniu aktywnego
żelu o niewysokim, bezpiecznym stężeniu i aktywowanie go
lampą emitującą zimne światło
o odpowiednim natężeniu. Proces ten zapewnia zminimalizowanie nadwrażliwości zębów,
zwykle towarzyszącej tego typu
zabiegom, a w krótkim czasie pacjent otrzymuje natychmiastowy efekt, do 8 tonów jaśniejsze
zęby. Efekt ten w zależności od
indywidualnych upodobań żywieniowych pacjenta (kawa,
czerwone wino itp.) utrzymuje
się około 2 lata. Istnieją również
metody wybielania w gabinecie
pojedynczych zębów, a także
możliwość wybielania domowego poprzez indywidualnie
przygotowane nakładki z odpowiednimi żelami. Jest to kolejny
krok nowoczesnych technologii
w stronę poprawy estetyki naszych uśmiechów.
Nowe technologie i materiały
pozwalają na osiąganie efektów kosmetycznych, o których

do niedawna mogliśmy tylko
marzyć. Dzisiaj są na wyciągnięcie ręki. Pacjent nie musi
poddawać się inwazyjnym zabiegom, a tkanki zębów pozostają
nietknięte lub poddane minimalnym korektom w szkliwnej
strefie zęba.
Duża grupa pacjentów oczekuje natychmiastowej poprawy
estetyki swoich zębów, nie chcą
poddawać się czasochłonnemu leczeniu ortodontycznemu,
w krótkim czasie oczekują wymarzonych efektów - z pomocą
przychodzi nowoczesna protetyka, wykorzystująca najnowsze
technologie i materiały używane do niedawna w bardzo
specjalistycznych dziedzinach
chirurgii (tlenek cyrkonu, pressceramika). Współczesne laboratorium protetyczne jest w stanie,
dzięki swoim procedurom pracy,
zaoferować pacjentom zobaczenie końcowego efektu pracy protetycznej, przed rozpoczęciem
jakichkolwiek zabiegów na zębach. Pacjent ma od początku
wpływ na to, jak będzie wyglądał
jego nowy uśmiech. Nowoczesne materiały pełno ceramiczne
począwszy od ceramiki apatytowej, skończywszy na cyrkonie (materiał używany m.in. do
odbudowy stawu biodrowego)
gwarantują świetną estetykę
zębów, przy równoczesnym zachowaniu pięknych, zdrowych,
różowych dziąseł.
W projektowaniu prac protetycznych wykorzystujemy technologie CAD/CAM, gdzie przy

użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego
CAD tworzymy wstępne kształty
przyszłej pracy, a następnie frezarka CAM wycina gotową pracę
z dowolnego materiału. Dzięki
temu prace te charakteryzuje idealna pasowność i szczelność, co
jest priorytetową sprawą, jeśli
chodzi o bezpieczeństwo zębów
pacjentów. Takie prace otrzymują 5 letnią gwarancję, wraz z certyfikatami, jakości materiałów.
Możliwe jest wykonanie wszelkiego rodzaju licówek, często doklejanych bez szlifowania zębów
pacjenta, znacznie poprawiających wygląd zewnętrzny (np.
zamknięcie diastemy), uzupełnianie braków pojedynczych zębów poprzez implantację, która
stała się zabiegiem powszechnie
stosowanym, z bardzo wysokimi
statystykami akceptacji implantu
przez organizm pacjenta. Mamy
nadzieje, że przybliżyliśmy Państwu ogólne możliwości współczesnej stomatologii estetycznej,
jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości lub chcielibyście skonsultować z nami, co mamy do
zaoferowania, aby Wasz uśmiech
był jeszcze ładniejszy zapraszamy do naszego gabinetu WhiteSmile, powstałego przy naszym
laboratorium
protetycznym
Ceramic Studio Sp. z o.o. w Sopocie. Nasze doświadczenie z zakresu protetyki i estetyki uśmiechu zdobywamy od kilkunastu
lat, także poza granicami kraju,
współpracując z najlepszymi
protetykami w Polsce.
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