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Scaling to usuwanie kamienia na-
zębnego . Oczyszczenie zębów z  osadu 
nazębnego to piaskowanie, natomiast 
polerowanie powierzchni zębów to tzw 
polishing.

Wszystkie te zabiegi możemy określić 
jako profesjonalny zabieg higieny jamy 
ustnej lub też profesjonalne czyszczenie 
zębów. Wykonywanie tych zabiegów to 
zapobieganie próchnicy zębów. 

Odkładająca się stale płytka nazębna 
jest niewidoczna dla oka. Dopiero grube 
złogi nazębne pokryte luźnym osadem 
resztek pożywienia stają się zauważalne. 
Powstaje wtedy kamień nazębny, który 
może być usunięty wyłącznie za pomo-
cą narzędzi ręcznych lub ultradźwięko-
wych. Usuwanie kamienia nazębnego 
- scaling jest konieczny ze względów 
higienicznych i estetycznych.

Scaling powinien być wykonywany 

2 razy w  roku, a  w  przypadku istnie-
nia zmian zapalnych dziąseł 3-6 razy 
w roku. Systematyczne usuwanie kamie-
nia nazębnego jest w  pełni skuteczne, 
jeśli utrzymywana jest równocześnie 
prawidłowa higiena jamy ustnej. Scaling 
jest zalecany dla osób ze skłonnością 
do paradontozy, ponieważ usuwanie 
kamienia nazębnego (zwłaszcza pod-
dziąsłowego – będącego siedliskiem 
bakterii powodujących stany zapalne 
dziąseł i przyzębia) w jego wczesnej po-
staci chroni zęby przed dalszym obnaża-
niem szyjek zębowych i  postępującym 
zanikiem kości wyrostka jako początek 
paradontozy. Scaling przeprowadza się 
głównie przy użyciu skalerów ultra-
dźwiekowych. Przenoszenie drgań o od-
powiednio dobranej częstotliwości na 
powierzchnię zęba powoduje łatwe pę-
kanie i usuwanie kamienia. Powodzenie 

scalingu i  jego skuteczność zależy rów-
nież od dokładnego wygładzenia (wy-
polerowania) oczyszczonej powierzchni 
zęba.

Aby mieć piękny biały uśmiech ko-
nieczne jest piaskowanie. Jest to zabieg 
pozwalający na usuwanie przebarwień 
zębów pochodzenia zewnętrznego (pa-
lenie tytoniu, kawa, herbata, niektóre 
napoje). Piaskowanie wykonywane jest 
przy pomocy specjalnego aparatu z koń-
cówką, w  której mieszany jest dwuwę-
glan sodu, woda i powietrze. Mieszanka 
ta wydostając się pod ciśnieniem z koń-
cówki pozwala na usuwanie osadów 
z powierzchni szkliwa.

Piaskowanie stosuje się także jako za-
bieg przygotowujący do następujących 
zabiegów:

-wybielanie zębów
-usuwanie kamienia (jako uzupełnie-

nie scalingu)
W zależności od trybu życia i stanu 

uzębienia piaskowanie wykonuje się 
nawet co kilka miesięcy. Jest ono waż-
ne nie tylko ze względów estetycznych; 
czyszczenie zębów z osadu nazębnego 
z  trudno dostępnych miejsc to prze-
ciwdziałanie rozwojowi szkodliwych 
bakterii. Piaskowanie zębów podob-
nie jak scaling ultradzwiękowy jest 
zabiegiem całkowicie bezpiecznym 
dla zębów i  szkliwa. Używanie nowo-
czesnych urządzeń przez odpowiednio 
przygotowane higienistki stomatolo-
giczne to gwarancja bezpieczeństwa 
i bezbolesnego zabiegu.

Profesjonalne czyszczenie zębów to 
najlepszy moment, aby po tym zabiegu 
zastosować lakierowanie zębów. Fluory-
zacja to inna nazwa tego zabiegu. Lakie-
rowanie zębów fl uorem wzmacnia zęby 
i  sprawia, że są odporniejsze (redukcja 
próchnicy aż do 75%). Codzienne czysz-
czenie pastą z fl uorem, stosowanie nici 
dentystycznej i płukanki do jamy ustnej 
nie wystarczają. Jeśli pragną Państwo, 
aby Wasze zęby były bardziej odporne 
na próchnicę, warto pomyśleć o lakiero-
waniu. Profesjonalna fl uoryzacja zębów 
do której używa się lakier fl uorkowy to 
ważna profi laktyka próchnicy, ponie-
waż taki lakier zawiera fl uor o  wiele 

wyższym stężeniu niż ogólnodostępne 
preparaty. Wystarczy pokryć zęby pre-
paratem fl ouru dwa razy do roku, by 
znacznie zmniejszyć ryzyko próchnicy. 
Lakierownie zębów trwa najwyżej kil-
ka minut, ale jego efekty są znaczące. 
Dzięki takim zabiegom higiena zębów 
utrzymywana jest stale na odpowiednim 
poziomie.

Nasz gabinet higieny, podobnie jak 
inne gabinety w naszej klinice jest zna-
komicie wyposażony, do dyspozycji 
mamy m.in. kamerę wewnątrzustną, 
przy pomocy której możemy pokazać 
pacjentowi jak wyglądają zęby przed 
i po czyszczeniu.

W  trosce o  komfort naszych pacjen-
tów nasze higienistki służą radą w  in-
dywidualnym doborze profesjonalnych 
środków do higieny jamy ustnej, które 
można nabyć w naszej klinice.

Poprzez piaskowanie i usuwanie prze-
barwień nasze zęby po zabiegu higieny 
stają się bielsze!

Zabieg higieny jest zalecany przed 
wybielaniem. Aby cieszyć się pięknym 
i  białym uśmiechem należy regularnie 
co pół roku korzystać z profesjonalnego 
czyszczenia zębów.

SKALING CZYLI USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO – 99 % MNIEJ PRÓCHNICY

Tylko do 31.maja 2012 roku dla naszych czytelników 
wykonamy zabieg w cenie 99 zł oszczędzasz 131 zł . 
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Ciekawe doświadczenia przeprowa-
dzane na mężczyznach dowodzą, że 
najbardziej podobają im się kobiety 
w  makijażu i  w  okularach. Połączenie 
uroku z  inteligencją po prostu działają 
na mężczyzn. Każda z pań, nosząca oku-
lary na co dzień – do pracy, kina, spot-
kanie z  przyjaciółmi –która boryka się 
z wadą „minusową” jest krótkowidzem. 
Oznacza to, ze nosi szkła, które optycz-
nie pomniejszają oko. 

Na co warto zwrócić uwagę przy do-
borze makijażu pod takie właśnie oku-
lary? Przede wszystkim należy skupić 
się na celu, jaki chcemy osiągnąć, a tym 
celem jest optyczne powiększenie oka. 
Nosząc okulary przyciągamy uwagę, 
szczególnie, że rynek obfi tujący w prze-
różne kształty i  kolory oprawek oraz 
obowiązujące trendy, pozwala nam na 
dobranie oprawek dopasowanych pod 
nasz codzienny styl lub specjalną oka-
zję. Wszystko ma tu swoje znaczenie.

Wracając do tematu celu, jaki chcemy 

osiągnąć, musimy przestrzegać kilku za-
sad. Przede wszystkim, warto korzystać 
z  jasnych, rozświetlających, opalizują-
cych lub perłowych cieni. Powinnyśmy 
unikać grubych czarnych kresek, który-
mi obrysowuje się powieki, to „z  mar-
szu” pomniejszy nam oczy. Wiele pań 
nie może jednak obejść się bez czar-
nych kresek, by wyjść z  domu, dlatego 
dopuśćmy możliwość nałożenia kreski 
na górnej powiece, ale niech będzie ona 
cienka, tuż przy linii rzęs – może ona 
wychodzić nieco poza kontur powieki, 
żeby „wciągnąć” spojrzenie. Wyjątko-
wo można pozwolić sobie na grubszą 
kreskę w  przypadku ciężkich grubych 
oprawek, by cały „look” mógł współ-
grać stylistycznie z  charakterem takich 
oprawek. Wspominając wykorzystanie 
jasnych cieni do wykonania makijażu 
dla krótkowidzów, polecam wypróbo-
wać intensywne odcienie, wystrzegając 
się kolorów takich jak tęczówka oka. 
Pod okularami nasze spojrzenie zgubi 

się, będzie przytłumione. Jeżeli w  grę 
wchodzą kolorowe oprawki okularów, 
to uwaga: rezygnujemy z  kolorowych 
intensywnych cieni na rzecz bardziej 
stonowanych naturalnych barw. Na co 
dzień do pracy polecam klasyczne beże.

Podczas wykonywania naszego ma-
kijażu, warto wykorzystać technikę 
cieniowania ku zewnętrznym kącikom 
oczu. Po nałożeniu jasnych cieni na całą 
powiekę oraz pod łuki brwiowe, od ze-
wnętrznego kącika na górnej powiece, 

aplikujemy ciemniejszy cień, 
rozcierając do wewnątrz, na 
długość 1/3 powieki. Ciemniej-
szy cień kształtujemy na wzór 
litery „V”, starannie rozcierając 
granice, by płynnie przeplatały 
się ze wcześniej nałożonymi jas-
nymi kolorami. Dolną powiekę 
pokrywamy cienką linią ciem-
nego cienia, ewentualnie ciem-
nej kredki, ale w  niewielkiej 
ilości, zaczynając od zewnątrz, 
ku wewnątrz, na długości mak-
symalnie 1/4 dolnej powieki. 
W  przypadku wykorzystania 
kredki, warto ją dodatkowo ro-
zetrzeć. Rzecz, która jest bardzo 
mile widziana w  kosmetyczce 
pani okularnicy to biała, bądź 
jasnobeżowa kredka do powiek. 
Na dopełnienie makijażu nakła-
damy ją na linię wodną na dol-
nej powiece – doskonale uzu-
pełni makijaż i  błyskawicznie 
nada efekt powiększonego oka! 

Śmiało korzystajmy z  wydłużających, 
podkręcających tuszów do rzęs w  to-
warzystwie z  zalotką, to pomoże nam 
w osiągnięciu pożądanego efektu.

Ważny element makijażu dla okular-
nic to zadbane, wydepilowane i staran-
nie podkreślone brwi. Zwykle wystają 
nam ponad oprawki okularów, dlatego 
nie można o nich zapomnieć.

Co w  przypadku pań noszących tak 
zwane „plusy”? Analogicznie do przy-
padku osób krótkowzrocznych, panie 

dalekowzroczne potrzebują makijażu 
oczu, który będzie oko pomniejszał. Tu 
polecam cienie transparentne, w  grafi -
towych, brązowych, ciemnofi oletowych 
kolorach. Ale tak jak w przypadku wady 
„minusowej”, wystrzegajmy się mimo 
wszystko obrysowywania całych powiek 
czarnymi kreskami, zaznaczmy je tylko 
w zewnętrznych kącikach. Sam ciemny 
kolor cieni, który ma dominować w ta-
kim makijażu już nada nam pożądany 
efekt. W  takim makijażu lepiej unikać 
jaskrawych kolorów, zarówno cieni 
jak i  kredek. Nie polecam również sto-
sowania tuszu pogrubiającego – jeśli 
nałożymy go zbyt dużo, dodatnie szkła 
sprawią, że każda grudka na rzęsie bę-
dzie widoczna.

Czasy, kiedy kobiety nie lubiły, bądź 
wstydziły się nosić okulary już dawno 
minęły, dziś można przebierać w  kolo-
rach i kształtach oprawek. Niech zatem 
noszenie okularów okaże się nie tylko 
zdrowe, ale i  przyjemne, a  kilka zasad, 
jakimi będziemy kierować się w  pod-
kreślaniu oczu pod nimi doda nam 
pewności siebie i  poczucia, że kobieta 
w każdym wydaniu – tym nieofi cjalnym 
i w okularach na nosie – potrafi  wzbu-
dzać zachwyt w  męskim towarzystwie 
i  troszkę zazdrości (tej pozytywnej) 
w damskim.

OKULARNICE W AKCJI
KOBIETA W  MAKIJAŻU WYDAJE SIĘ BARDZIEJ PEWNA 
SIEBIE. OPRÓCZ TEGO, ŻE SAMA SIĘ TAK CZUJE, W  TEN 
SAM SPOSÓB JEST POSTRZEGANA PRZEZ OTOCZENIE. 
ODPOWIEDNIO WYKONANY MAKIJAŻ, ZWŁASZCZA OCZU 
 DOBÓR KOLORÓW, ICH NASYCENIE I SPOSÓB NAŁOŻENIA 
 MOŻE WZBUDZIĆ NUTKĘ ZAZDROŚCI KOBIET, ALE 
NIEJEDNOKROTNIE I PODZIW MĘŻCZYZN.

Aleksandra Latos
a.latos@gazetamyslowicka.com

FOT. PHOTL.COM

ARTYKUŁ SPONSOROWANY


