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Bywa, że pacjent przychodzi 
do ortodonty ze  zdjęciem 
uśmiechniętego aktora i  chce 

mieć taki sam uśmiech jak jego idol. 
Zmieniamy zęby tak samo jak fryzjer 
fryzury. Jest to możliwe, bo dziś no-
woczesna stomatologia, ortodoncja 
pozwala na metamorfozy.

Wiele osób ma problemy z  krzy-
wym uzębieniem, które wygląda 
dość nieestetycznie. W  tym celu 
stworzono korygujące aparaty orto-
dontyczne.

Kiedy słyszymy słowa ortodonty : 
„W Pani przypadku konieczne będzie 
założenie aparatu” sami nie wiemy 
co mamy myśleć. Zakłopotanie po-
jawia się najczęściej z powodu braku 
wiedzy w tym temacie oraz z obawy 
przed tym jak będziemy wyglądać 
z metalową nakładką na zębach. Nic 
bardziej błędnego, przecież aparat 
może być nie widoczny przezroczy-
sty . Nawet gwiazdy show-biznesu 
decydują się na taki typ rozwiązania 
swoich problemów, nie wstydząc się 
swojego uśmiechu. 

Poniżej przedstawiam kilka odpo-
wiedzi na pytania, które najczęściej 
nas nurtują jeśli chodzi o  noszenie 
aparatów ortodontycznych. Na py-
tania odpowiada ekspert ortodonta 
Łukasz Babczyński. 

DLA KOGO 
SĄ APARATY 
ORTODONTYCZNE ?

Dla wszystkich osób, które mają 
krzywe uzębienie. Oprócz tego, że 
aparat prostuje zęby i koryguje wady 
zgryzu to jeszcze likwiduje wady 
wymowy, wady postawy . Musimy 
pamiętać o  tym, że w  przypadku 
krzywych zębów, szczeliny znajdu-
jące się pomiędzy nimi są idealnym 
miejscem dla rozwoju bakterii. To 

z  kolei przekłada się na możliwość 
wystąpienia próchnicy. 

NA JAKI OKRES CZASU 
ZAKŁADA SIĘ APARAT?

Tutaj nie ma sztywnej granicy cza-
sowej. Jest ona uzależniona od indy-
widualnej wady każdej osoby. Jedna 
osoba może go nosić pół roku, druga 
natomiast półtora czy też dwa lata. 

CZY NOSZĄC APARAT 
MOŻNA MYĆ ZĘBY ?

Wbrew pozorom to pytanie bar-
dzo często zadawane przez pacjen-
tów Boimy się, że nasza higieniczna 
interwencja może uszkodzić aparat. 
Nic bardziej mylnego. Wręcz prze-
ciwnie zaleca się, aby osoby noszące 
aparat myły zęby po każdym posił-
ku. Jeśli nie mają takiej możliwości 
muszą je płukać płynami do higie-
ny jamy ustnej, które zwalczają na-
gromadzone w  niej bakterie. Dużą 
rolę odgrywają również nici denty-
styczne, które czyszczą przestrzenie 
między zębami. W aptekach można 
również nabyć specjalnie wyprofilo-
wane szczoteczki do mycia zębów, 
lub irygatory wodne, które są bar-
dzo skutecznym narzędziem w walce 
z  osadem spowalniającym leczenie 
ortodontyczne

CZY NOSZENIE 
APARATU JAK I JEGO 
ZAŁOŻENIE SPRAWIA 
BÓL ?

Samo założenie jak i  późniejsze 
noszenie nie sprawia bólu. Pacjen-
ci najczęściej odczuwają go już po 
założeniu, przez pierwsze kilka dni, 
jednak nie jest on zbyt silny. Wybór 
aparatu ma tu duże znaczenie stoso-

wany w moim gabinecie aparat Da-
mona działa siłami dużo słabszymi 
niż konwencjonalne, aparaty co jest 
bezpieczniejsze dla pacjentów.

JAKI JEST 
DOPUSZCZALNY 
WIEK NA ZAŁOŻENIE 
APARATU ?

Tutaj również nie ma sztywnych 
ram czasowych, jednak oczywistą 
sprawą jest, że im szybciej się zdecy-
dujemy na niego, tym lepiej dla nas. 

W JAKI SPOSÓB 
APARAT KORYGUJE 
WADĘ ZGRYZU ?

Ortodonta do każdego zęba 
z  osobna, za pomocą specjalnego 
kleju, mocuje nam zamek (przezro-
czysty, metalowy ). Następnie prze-
ciąga przez nie drut. Na samym po-
czątku leczenia jest on stosunkowo 
elastyczny, jednak z  miarę upływu 
czasu jest on wymieniany na zdecy-
dowanie grubszy i  twardszy, dzięki 
czemu nasze zęby są stopniowo przy-
wracane do prawidłowego poziomu. 
A dla tych pacjentów którzy nie chcą 
nosić aparat z  celów wykonywanej 
pracy lub zajmowanego stanowiska 
pracy proponujemy system Claer 
Aligner… 

Nowoczesna ortodoncja
to sposób na piękny uśmiech.
Sama przyjemność !

» Rośnie grupa osób, które chodzą do stomatologa, ortodonty tak samo regularnie 
jak do kosmetyczki. Są tacy, którzy siadają w fotelu stomatologicznym raz w miesiącu 
wybierając sobie zabiegi jak z karty menu…

Codzienna Stomatologia 
Łukasz Babczyński 

ul. Mikołowska 28/1a
41-400, Mysłowice 
tel. 601 155 351 

» www.codziennastomatologia.pl

CLEAR ALIGNER 
SYSTEM NAKŁADEK WYRÓWNUJĄCYCH

Clear Aligner to innowacyjna, nieinwazyjna metoda leczenia 
ortodontycznego, przeznaczona zwłaszcza dla osób dorosłych. 
W wielu przypadkach może stanowić alternatywę leczenia 
w stosunku do aparatów stałych i ruchomych. Clear Aligner to 
bezbarwne, przeźroczyste nakładki, które prostują zęby. Nakładki 
te są niewidoczne, bezbolesne oraz biokompatybilne, co zapewnia 
wysoki komfort użytkowania. 
Metoda ta, podobna jest do znanej na świecie metody 
INVISALIGN.. Terapia z zastosowaniem Clear Aligner prowadzona 
jest ściśle wg zaleceń lekarza ortodonty. Terapia ta jest stosowana 
w przypadkach niewielkich i średnich wad, niewielkich zębowych 
stłoczeń, rotacji siekaczy, nawrotów wad po leczeniu aparatami 
stałymi. Ilość płytek w serii oraz wykonanie dodatkowych modeli 
kontrolnych ustala się indywidualnie dla każdego przypadku. 
Standardowo pacjent otrzymuje 3 nakładki na jeden łuk. Leczenie 
trwa kilka miesięcy.

ZALETY
• nakładki są minimalnie widoczne na zębach
• Komfort - noszenie nakładek, jest niekołopotliwe i bezbolesne, 

a jest możliwe bez użycia drutu i metalu
• Nakładki są wyjmowane, co wpływa na zachowanie 

odpowiedniej higieny podczas mycia zębów po posiłkach. (Do 
posiłków również należy nakładki zdjąć).

• Efektywność- metoda jest sprawdzona kliniczne, a czas 
leczenia minimalny.

JAK WYGLĄDA LECZENIE
• Wizyta konsultacyjna u ortodonty. Ortodonta sprawdza warunki 

zgryzowe i wówczas pacjent otrzymuje informacje o metodzie 
leczenia wady.

• Pobieranie wycisków roboczych
• Produkcja pierwszej fazy nakładek.
• Leczenie
• Retencja po osiągnięciu końcowych wyników leczenia- pacjent 

nosi ostatnie nakładki jako stabilizatory efektów leczenia.


