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MACIUŚ, RAZEM NAM SIĘ UDA!
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"Nie możesz zmienić całego świata, ale możesz zmienić cały
świat jednego człowieka". Nasz sympatyczny pacjent, Maciej
Michalski dzielnie walczy z trudnym przeciwnikiem, jakim
jest rdzeniowy zanik mięśni SMA. Postanowiliśmy mu pomóc
w walce z chorobą!

Maciej Michalski ze wsi Zduny w okolicy Brodnicy to niezwykle pogodny,
sympatyczny 7-letni chłopiec. Maciek jest naszym pacjentem i niedawno
zakończył leczenie zachowawcze u Pani Doktor Kingi Kowalik-
Maszewskiej. 

Chłopiec urodził się w 2013 roku z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA.
Choroba objawiła się kilka lat później. Maciuś chodzi, jednak niestety
sprawia mu to sporo trudności. Wymaga stałej opieki i regularnej
rehabilitacji. Maciej od 2019 roku przyjmuje lek Spinraza, między innymi
dzięki któremu ma szansę na utrzymanie dotychczasowych umiejętności i
nabycie nowych.
Z okazji tegorocznego jubileuszu Kliniki Stomatologicznej Perfekt Smile w
Brodnicy planujemy galę charytatywną, podczas której zbierane będą
pieniądze dla Maćka. Prawdopodobnie w czerwcu będziemy świętować
5-lecie istnienia Perfekt Smile oraz 4. urodziny Maszewski Dental Clinic i z
tej okazji organizujemy podsumowujące spotkanie. Zbiórkę na rzecz
Maćka rozpoczniemy znacznie wcześniej - o czym będziemy na bieżąco
informować w naszych mediach społecznościowych na facebooku i na
instagramie. 

Już teraz można wesprzeć Maćka poprzez wpłatę na subkonto w Fundacji
Słoneczko (nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, tytułem
827/M Maciej Michalski) lub przekazując 1% podatku (KRS 0000186434,
cel szczegółowy  827/M Maciej Michalski)
- Dzięki Wam będę mógł opłacać prywatne rehabilitacje i dojazdy na nie
oraz do lekarzy, zakup potrzebnego sprzętu, butów, ortez, leków,
suplementów. Miesięczne wydatki na moje rehabilitacje i leczenie są
spore i mocno obciążają domowy budżet. Rodzice przez pierwsze kilka
lat wszystko opłacali sami, ale koszty rosną i jest coraz trudniej. Dlatego
prosimy o pomoc. Dziękujemy za wszystko - mówią Maciuś i jego mama.

Maciej Michalski ma również swój profil na facebooku pod nazwą
#MaciusioweSMA, gdzie na bieżąco można śledzić to, 

co się dzieje u naszego dzielnego pacjenta. 



W naszych klinikach realizujemy ostatnio bardzo ciekawy projekt pn. "Masz wizytę". Do
udziału zaprosiliśmy naszych pacjentów, którzy z widzami zechcieli podzielić się
opowieścią o swoich pasjach, ciekawostkach z życia oraz przemyśleniach na różne
tematy. 

Nasze centrum szkoleniowe Heroes of Dentistry zamieniło się w studio nagrań. Doktor Maciej
realizuje bowiem swój autorski program pn. "#Masz wizytę". Projekt polega na wywiadach z
osobami, które zajmują się czymś interesującym, mają ciekawe hobby i życiowe historie. W rolę
dziennikarza wciela się Doktor Maciej, a rozmowy swoją kamerą rejestruje Jacek Piotrowski z
JakFilm, z którym na co dzień współpracujemy.

W programie poruszane są nie tylko tematy stomatologiczne, ale przede wszystkim rozmowy
dotyczą pasji, zainteresowań i przeplatane są ciekawymi anegdotami z życia rozmówców. Goście to
nasi pacjenci. Opowiadają oni m.in. o tym, że dzięki przyjaznej atmosferze, relacji z właścicielami i
zespołem klinik, przełamali swój strach przed lekarzem dentystą. 
Rozmowy odbywają się w otoczeniu fantastycznej scenerii - zabytkowych foteli stomatologicznych i
narzędzi. 
Program "Masz wizytę" pokazuje świat naszych pacjentów, ich idee, pasje, codzienne życie i
doświadczenie. Premierowy odcinek został wyemitowany 2 marca 2021 roku na naszym kanale
Youtube Maszewski Dental Clinic. Ciekawi jesteście kogo zaprosiliśmy? Zapraszamy do oglądania
wszystkich odscinków! 
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WIZYTA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Właściciele klinik Państwo Maszewscy dokładają
wszelkich starań, by MDC i PS były wyposażone w
nowoczesny sprzęt stomatologiczny. Ostatnio
klinika Maszewski Dental Clinic w Grudziądzu
wzbogaciła się o drukarkę 3D, która umożliwia
precyzyjny druk modeli do wizualizacji uśmiechu
i wybielania nakładkowego oraz wykonanie
szablonów chirurgicznych.  

- Drukarka 3D daje wiele nowych możliwości, przede
wszystkim oszczędność czasu, dzięki czemu pacjent
może szybciej realizować plan leczenia. Ważna jest także
dokładność modeli, a co za tym idzie jeszcze większa
precyzja w wykonaniu przyszłych uśmiechów - mówi
Jakub Smolarek, koordynator ds. szkoleń w MDC i PS.
Dzięki takim nowym technologiom jak skaner
wewnątrzustny i drukarka 3D nasi pacjenci mogą mieć
pewność, że ich komfort np. podczas pobierania
wycisku, jest na wysokim poziomie. Tradycyjne
pobieranie wycisku za pomocą mas wyciskowych
przechodzi do lamusa, i odbywa się to w całości cyfrowo. 

Jakość 3D w naszej klinice



Nowoczesna stomatologia oferuje wiele możliwości, nie tylko skutecznego leczenia zębów, ale i poprawy
estetyki oraz funkcjonalności oraz stałego uzupełnienia ich braków. Co ważne, w naszych klinikach proces
projektowania i wykonania uśmiechu odbywa się cyfrowo, a prace wyglądają naturalnie i są długotrwałe. 

- Moją ulubioną dziedziną stomatologiczną jest protetyka. Uwielbiam dawać to szczęście wyrażone pięknym uśmiechem.
Dojście do tego szczęścia jest wspólną drogą, w którą zabieram pacjenta. Jestem w stanie pomóc każdej osobie poprzez
uzupełnienia trwałe. Kiedyś po usunięciu kilku zębów głównym sposobem ich odtworzenia były protezy. Dzisiejsza
stomatologia daje wiele różnych możliwości dla osób w każdym wieku - mówi lek. dent. Maciej Maszewski, właściciel
kliniki zajmujący się metamorfozami uśmiechów. 

Współczesna stomatologia umożliwia odbudowę znacznych ubytków, odtworzenie utraconego zęba oraz przywrócenie
zębom odpowiedniego wyglądu i funkcjonalności. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami protetycznymi są: licówki,
korony i mosty oraz implanty, które zastępują korzeń zęba, i na których osadzane są korony, mosty bądź protezy. Są to
uzupełnienia stałe, nie zdejmowane na noc, jak zwykła proteza zębowa. 

Licówka pełnoceramiczna 
to cienki płatek ceramiczny przyklejany na
przygotowaną wcześniej powierzchnię zęba.
Stosowana jest głównie ze względów estetycznych, by
zmienić kolor i kształt zęba, skorygować złamania i
ukruszenia, wydłużyć zbyt krótkie zęby, zlikwidować
przerwy pomiędzy jedynkami, bruzdy czy pęknięcia.

Korony pełnoceramiczne
To stałe uzupełnienie protetyczne odtwarzające
znaczny ubytek twardych tkanek zęba. Korona
odtwarza naturalną funkcję i wygląd zęba. Jest bardzo
trwała, nie powoduje reakcji alergicznych i dobrze
przylega. Ma podobną przezierność jak naturalny ząb.
Jej kolor nie ulega zmianie po założeniu na zęby
pacjenta.

Mosty pełnoceramiczne
To stałe uzupełnienie mające na celu zaopatrzenie
luki, bądź luk w łuku zębowym. Most protetyczny
składa się z koron pełnoceramicznych połączonych
przęsłem zastępującym brakujący ząb. Do wykonania
potrzebna jest preparacja, czyli oszlifowanie zębów
filarowych, na których zostanie on osadzony. 

Korony, mosty i protezy na implantach 
To uzupełnienia braków jednego, kilku zębów, bądź
całego łuku zębowego. Korona, most i proteza
mocowane są na implantach. Implant to sztuczny,
tytanowy korzeń zastępujący naturalny korzeń
zębowy. 
Mocowanie koron na implantach to popularna
metoda odtworzenia pojedynczego zęba lub grupy
zębów. W tej metodzie korona jest połączona z
implantem za pomocą łącznika. Korony, mosty lub
protezy osadzone na implantach są niemal identyczne,
jak zęby naturalne. 
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PROTETYKA SZANSĄ NA PIĘKNY UŚMIECH

https://www.medonet.pl/zdrowie,implanty-zebowe---rodzaje--powiklania--przeciwwskazania,artykul,1728528.html


Nasza kreatywność nie zna granic! Ostatnie miesiące między innymi
upłynęły nam pod znakiem fotografii. Inicjatorem fotograficznych
impresji jest właściciel klinik, lek. dent. Maciej Maszewski, który od
lat pasjonuje się fotografią, nie tylko tą stomatologiczną.

Kolaż zdjęć na tej stronie przedstawia przykłady naszego
artystycznego ujęcia uśmiechu, prac protetycznych dla naszych
pacjentów, gadżetów związanych z higienizacją, zabiegami
stomatologicznymi itd. Bo jak się okazuje np. malina i pomalowane
na czerwono usta wyglądają wręcz uroczo, a walentynkowy klimat
można wyrazić poprzez zagryzione serducho. A dlaczego by nie
zestawić koron pełnoceramicznych z żelkami lub perłowymi
koralami...? Okazuje się, że takie „zestawienie” wygląda bardzo
efektownie, przyciąga oko, a przede wszystkim w ciekawym ujęciu
przedstawia uśmiech pacjenta, tuż przed jego założeniem.
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Pomysłów mamy mnóstwo! Zarówno jeśli chodzi o ukazanie uśmiechu przed i po metamorfozie. Dużo satysfakcji i frajdy
sprawia nam fotograficzne, często niekonwencjonalne ujęcie np. licówki, bądź korony, która została specjalnie
zaprojektowana dla naszego pacjenta. Wszystko robimy z myślą o pacjentach, dlatego poprzez fotografię w stomatologii
możemy pokazać jego przemianę w wielu aspektach. To ważne również dla przyszłych pacjentów i tych, którzy dopiero co są
u progu swojej drogi po zdrowy, piękny uśmiech. W ten sposób możemy przybliżyć jej schemat.

Fotografia niejedno ma imię i to właśnie uśmiech w pierwszej kolejności zwraca naszą uwagę. Pomijając kwestie zdrowotne,
dodaje pewności siebie, uroku i atrakcyjności. Bo w każdym z nas przecież jest coś pięknego i niesamowitego!

Nasze fotograficzne impresje



Wierz nam, że droga do zdrowego i estetycznego uśmiechu, może być o wiele prostsza, niż
teraz sobie to wyobrażasz. Kluczem do rozpoczęcia leczenia tzw. biologicznego jest plan
leczenia, przygotowywany przez lekarza dentystę. Na takiej wizycie diagnostycznej lekarz
skieruje Cię na prześwietlenie rentgenowskie wszystkich zębów, czyli zdjęcie pantomograficzne,
oraz na podstawie szczegółowego badania i dokumentacji fotograficznej wykona dla Ciebie
plan leczenia, który dokładnie Ci przedstawi. Efektem realizacji tego planu jest zdrowa jama
ustna!

Zdrowe zęby to podstawa, nie jednak bez powodu mówi się, że protetyka jest królową
stomatologicznych dziedzin. Masz luki po usuniętych zębach? Przebarwienia? Twoje zęby się
ścierają, a ich kolor - mimo wybielania - Cię nie satysfakcjonuje? Nie podoba Ci się kształt
Twoich zębów? Niechętnie się uśmiechasz jeszcze z innego powodu? Odpowiedź na te
wszystkie pytania jest jedna: rozwiązaniem dla Ciebie jest leczenie protetyczne lub
implantoprotetyczne.

Nowoczesna stomatologa to niesamowite możliwości, które daje połączenie technologii
cyfrowej z innowacyjnymi rozwiązaniami i metodami. Nowoczesne techniki i wysokiej jakości
materiały to jednak zdecydowanie za mało! Bo czymże jest nowoczesna technologia, bez
empatii, chęci niesienia pomocy i odpowiednich umiejętności...? W naszych klinikach czeka Cię
nie tylko profesjonalne leczenie, ale przede wszystkim duża doza zrozumienia, ciepła i
serdecznej atmosfery oraz ogromna dawka wiedzy dotyczącej leczenia stomatologicznego i
przebiegu wizyt.

                        M A S Z E W S K I  D E N T A L  M A G A Z I N E                 S T R .  7

Wspólnie zaprojektujemy Twój uśmiech
 

Stajesz przed lustrem, uśmiechasz
się do siebie mniej lub bardziej i
myślisz sobie... to najwyższy czas

na zmiany! Brawo dla Ciebie!
Podjęcie decyzji o tym, by

kompleksowo wyleczyć swoje
zęby i zmienić swój uśmiech to
już połowa Twojego sukcesu.
Droga do naszego wspólnego

sukcesu rozpoczyna się od chwili,
gdy przekroczysz 

próg naszych klinik!

Chcemy Cię zaprosić do wspólnej przygody, której celem jest piękny, zdrowy i indywidualnie
dopasowany do Ciebie uśmiech. Co ważne – będziesz brać udział w projektowaniu swojej
metamorfozy! Decyzja, by zmienić coś w swoim życiu podjęta, więc czas działać! Od czego zacząć?
Od spotkania z Panem Doktorem Maciejem Maszewskim na konsultacji protetycznej. To wizyta w
głównej mierze polegająca na rozmowie, to czas tak naprawdę dla Ciebie, na to, byś opowiedział
co Cię sprowadza, jakie masz oczekiwania i cele. Podczas tej wizyty, gdy będziesz wygodnie leżeć
na fotelu stomatologicznym, my zeskanujemy wszystkie Twoje zęby za pomocą skanera
wewnątrzustnego. Tak wygląda nowoczesny wycisk – bez zagryzania nieprzyjemnej masy, bez
dyskomfortu i stresu. Następnie opiekun pacjenta zaprosi Cię na kolejną wizytę, w nieodległym,
dogodnym dla Ciebie terminie, podczas której odbędzie się przymiarka Twojego nowego
uśmiechu. Podczas gdy Ty będziesz oczekiwać na drugą konsultację, my przygotujemy dla Ciebie
projekcję uśmiechu, przygotowaną za pomocą drukarki 3d.

Dzień, w którym przymierzysz swój uśmiech będzie dla nas wszystkich również bardzo
emocjonujący. Dla niektórych pacjentów to niemałe zdziwienie i mówią: „Ale jak to? Ja mam mieć
wizualizację uśmiechu na swoich obecnych zębach…?". Odpowiedź brzmi: tak! Na podstawie
wcześniej wykonanych wycisków, powstał model przedstawiający jak Twój uśmiech może
wyglądać. Następnie na podstawie tego modelu na Twoje zęby nakładana jest wizualizacja z
materiału tymczasowego. I gotowe! Zaprosimy Cię wówczas na specjalną sesję zdjęciową, dzięki
której zobaczysz siebie w nowej odsłonie. Następnie dowiesz się od Pana Doktora Macieja, jaki plan
leczenia dla Ciebie ustalił, krok po kroku. Będzie to też okazja, by podzielić się swoimi sugestiami
dotyczącymi projekcji uśmiechu, a opiekun pacjenta od początku zadba o to, by zaplanować dla
Ciebie wizyty, pomoże w realizacji planu leczenia i odpowie na Twoje pytania. Droga do nowego
uśmiechu może być naprawdę szybka, przyjemna i bezbolesna. To kiedy się widzimy? :)



RADOŚĆ WYMALOWANA NA TWARZY, 
CZYLI NOWE UŚMIECHY NASZYCH PACJENTÓW
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Choroby zębów i jamy ustnej mogą być wywoływane przez różne czynniki: nieodpowiednią higienę,
niewłaściwą dietę bogatą w węglowodany, czy zbyt rzadkie wizyty w gabinecie stomatologicznym. Istnieje
także spora grupa leków, które przyjmowane w długotrwały sposób mogą szkodzić uzębieniu pacjentów.
Jednym z nich jest tetracyklina.

To jeden z najsilniejszych antybiotyków. Stosuje się ją m.in. w leczeniu trądziku oraz ropnych zakażeń skóry. Niestety,
tetracyklina ma szereg możliwych działań niepożądanych – jednym z nich jest wpływ na zdrowie zębów i jamy ustnej.
Tetracyklina może bowiem znacznie przebarwiać zęby.

Długotrwałe przyjmowanie tetracykliny powoduje, że substancja ta kumuluje się w szkliwie, powodując występowanie
przebarwień. Zęby mogą przyjmować nawet bardzo ciemny kolor. U tego typu pacjentów konieczne jest
przeprowadzenie profesjonalnych zabiegów. Zdarza się jednak, że nawet profesjonalne wybielanie gabinetowe nie jest
w stanie przywrócić poprzedniej, naturalnej barwy zębów. Wówczas zalecane jest leczenie protetyczne, czyli
zastosowanie rozwiązań ceramicznych lub kompozytowych, które odtworzą odpowiedni wygląd i funkcję zębów.
Pacjenci również w takich sytuacjach mogą znaleźć pomoc w naszych klinikach. Efekty pracy na zdjęciach powyżej :). 

TAK TETRACYKLINA WPŁYWA NA ZĘBY

EFEKT "WOW" W 2 WIZYTY

https://dentonet.pl/najpowszechniejsze-choroby-zebow/


 

Nowoczesna stomatologia dąży do tego, by różnymi sposobami ratować ząb, a nie od razu go usuwać,
jak to było jeszcze jakiś czas temu. Leczenie kanałowe jest dla wielu pacjentów szansą na uratowanie
chorego zęba. 

Leczenie kanałowe, czyli endodontyczne jest konieczne, gdy dochodzi do nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba. To unaczyniona i
unerwiona tkanka, która wypełnia komorę zęba i jego kanały. W naszych klinikach tego typu leczeniem zajmują się głównie lekarze
dentyści: Kinga Kowalik-Maszewska, Ewelina Lenartowska, Justyna Milczak i Jan Płonka. 

Nasi lekarze cały czas szkolą się się również w tym zakresie. Właściciele klinik lek. dent. Kinga Kowalik-Maszewska i lek. dent Maciej
Maszewski udali się do ExpertDent w Kielcach, aby czerpać wiedzę i umiejętności z zakresu leczenia kanałowego od dr. n. med.  Adama
Wróbla. Mimo dużego doświadczenia w tej tematyce, dr Kinga stale podnosi swoje umiejętności, a wszystko po to, aby jakość
świadczonych usług w klinikach stała na jak najwyższym poziomie. 

Również lek. dent. Justyna Milczak i lek. dent. Ewelina Lenartowska rozwijały swoją wiedzę i umiejętności z zakresu leczenia kanałowego u
najlepszych specjalistów w tej dziedzinie z Dentist - Nauka Przez Praktykę, w Krakowie.

martwica miazgi,
próchnica wtórna,
urazy zębów,
mikrourazy spowodowane bodźcami mechanicznymi (w tym
nieprawidłowo wykonane wypełnienia, uzupełnienia
protetyczne lub nawyki takie jak gryzienie długopisów),
zmiany okołowierzchołkowe (które diagnozujemy na
podstawie zdjęć rentgenowskich),
nieprawidłowo wykonane leczenie kanałowe (np. w wyniku
niedopełnienia kanału).

Oprócz rozległej próchnicy, która prowadzi do nieodwracalnego
stanu zapalnego miazgi zęba, sytuacjami świadczącymi o
konieczności leczenia są:
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Dlaczego leczenie kanałowe jest tak ważne

https://www.facebook.com/justyna.milczak1?__cft__[0]=AZUeOrOqLNibLEFvAuO7mkAeKsHEFgvQ9U50tRts9ZzwM05HcFCBiBrOR643V6kYKY5-5sInyvQlwnkE2cjGVaDh8L7k_nEiTaDiJmM8OmuhHPbjGhB8msTowsdGioX2246th9kwAHklT-g_471Fr0me&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Dentist-Nauka-Przez-Praktyk%C4%99-650173321762757/?__cft__[0]=AZUeOrOqLNibLEFvAuO7mkAeKsHEFgvQ9U50tRts9ZzwM05HcFCBiBrOR643V6kYKY5-5sInyvQlwnkE2cjGVaDh8L7k_nEiTaDiJmM8OmuhHPbjGhB8msTowsdGioX2246th9kwAHklT-g_471Fr0me&__tn__=kK-R


                            M A S Z E W S K I  D E N T A L  M A G A Z I N E             S T R . 1 1        

NAUKA I ROZWÓJ TO NASZA CODZIENNOŚĆ

Jak uświadomić pacjentowi, że stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na cały nasz
organizm? Co zrobić, by przekonać pacjenta jak istotny jest piękny i zdrowy
uśmiech? Jak zbudować świadomość, że dzięki kompleksowemu leczeniu,
higienizacji i systematycznej diagnostyce zęby mogą posłużyć pacjentowi nawet do
90-tki? Te i inne zagadnienia były tematem naszego kolejnego szkolenia z
Mariuszem Obodą z Oboda Consulting & Training, która jest najbardziej
doświadczoną na rynku firmą szkoleniową, kompleksowo zajmującą się rozwojem
praktyk stomatologicznych. 

Marcowy weekend 2021 roku wszyscy pracownicy obu klinik spotkali się, by
szkolić się z zakresu budowania świadomości pacjenta, jak ważna jest realizacja
planu leczenia po kompleksowej diagnostyce jamy ustnej. Szkolenie było dla nas
niezwykle cenne, bo oprócz zdobycia nowej wiedzy, mogliśmy przekonać się jak
ważna jest współpraca zespołowa. Najlepiej obrazowały to gry i łamigłówki
integracyjne, w których każdy z nas odgrywał istotną rolę. Bez wsparcia i
zaangażowania nawet jednej osoby nie udało się osiągnąć celu. 

 
To dla nas kolejna wskazówka, jak coraz efektywniej działać zespołowo. Naszym nadrzędnym celem jest, by każdy
pacjent zakończył leczenie i mógł powiedzieć: tak, mam zdrowe, piękne zęby, które posłużą mi do później starości!

 

Managerowie Maszewski Dental Clinic i
kliniki Perfekt Smile Ewelina
Warywoda i Łukasz Przeracki z
zaangażowaniem dbają o to, by w
naszych klinikach wszystko działało
"jak w zegarku". 
Ostatnio również szkolili się pod okiem
Mariusza Obody w Warszawie, gdzie
odkrywali różne oblicza osobowości.
Takie umiejętności "miękkie" są na
pewno niezbędne w codziennej pracy z
zespołem i w organizacji pracy.

W naszym centrum szkoleniowym
Heroes of Dentistry w Grudziądzu w
styczniu odbyło się szkolenie
organizowane przez firmę Meditrans, z
którą na co dzień współpracujemy.
Tematem kursu były podstawy
endodoncji z użyciem systemu
maszynowego, prowadzone przez dr n.
med. Adama Wróbla.
Cieszymy się, że kolejni lekarze mogli
zdobyć dawkę wiedzy, a także w
rozwinąć swoje umiejętności
praktyczne w HofD.



Życie potrafi zaskakiwać, często wtedy, gdy się najmniej
tego spodziewamy. W pracy i w życiu codziennym warto
znać podstawy pierwszej pomocy. Nawet podstawowa
wiedza może komuś uratować życie.  Szkolenie z
pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięliśmy
udział było dla nas bardzo ważne. Uczyliśmy się jak
reagować w sytuacjach nagłych: omdleniach,
zranieniach, złamaniach, zatrzymaniu krążenia itd.
Sporo czasu poświęciliśmy praktycznej nauce
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jesteśmy bardzo
wdzięczni za możliwość podnoszenia swoich
kwalifikacji w tym zakresie. Oby te umiejętności nie
przydały się zbyt często. Dziękujemy Adriannie
Bocianowskiej i Rafałowi Wójcik za przekazanie dużej
dawki wiedzy i umiejętności praktycznych.
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SZKOLIMY SIĘ DLA WAS I DLA SIEBIE

pierwszapierwsza  
pomocpomoc  

przedmedycznaprzedmedyczna

Nasze kolejne szkolenie wewnętrzne również
przebiegało pod znakiem dzielenia się wiedza i
zastosowania jej w praktyce. Lek. dent. Justyna
Milczak przygotowała dla nas prezentację nt.
rodzajów znieczuleń w stomatologii, którą w
bardzo interesujący sposób zaprezentowała. 
Natomiast pod bacznym okiem lek. dent.
Macieja Maszewskiego szkoliliśmy się z zakresu
fotografii stomatologicznej studyjnej.
Dziękujemy za przekazaną wiedzę i inspiracje
do działania i rozwoju :).

fotografiafotografia  znieczulenia w stomatologiiznieczulenia w stomatologii



Ostatnio na wizycie kontrolnej pojawili się u nas pacjenci,
którzy rok temu i dwa lata temu przeszli u nas
kompleksową metamorfozę uśmiechu. Pani Urszula na co
dzień mieszka za granicą, jest uśmiechniętą, pogodną osobą
i przyjechała do nas z cudowną nowiną, bo spodziewa się
dziecka! Gratulujemy serdecznie :).

Pana Janusza (na zdjęciu po lewej) z kolei wiele osób
kojarzy z jednego z naszych sztandarowych projektów
związanych z metamorfozą uśmiechu, jakim jest "Rolnik
szuka uśmiechu". Pan Janusz przyznaje, że nowy uśmiech
dodał mu pewności siebie i już nie może doczekać się życia
bez maseczek, kiedy będzie mógł pokazać go w pełnej krasie. 

Od Pana Marka natomiast (zdjęcie powyżej) otrzymaliśmy
smaczny catering obiadowy, za co bardzo dziękujemy.
Polecamy serdecznie wszystkim Zajazd Tama Brodzka pod
Brodnicą. 
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Weronika Smolarek, nasza
higienistka wzięła ostatnio
udział w szkoleniu, podczas
którego szkoliła swoje
umiejętności związane z
infiltracją, czyli metodą Icon.
Icon daje możliwość zatrzymania
wczesnych zmian
próchnicowych, z powodzeniem
niweluje również białe plamy o
nieznanej etiologii. 
Tzw. "białe plamy" na zębach ma
wiele osób. Jeśli chcecie się ich
pozbyć - zapraszamy na wizyty!

Cenimy sobie pasje nie tylko
związane ze stomatologią,
ale też hobby poza pracą.
Lek. dent. Ewelina
Lenartowska to nasza
utalentowana artystycznie
Pani Doktor, która w
wolnych chwilach maluje
obrazy. Ostatnio jeden z nich
podarowała naszemu
zespołowi. Obraz zdobi już
ścianę w brodnickiej klinice.
Dziękujemy i życzymy
inspiracji do tworzenia
kolejnych prac :). 

Jak co roku wsparliśmy Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka
Owsiaka. Na licytację do sztabów w
Grudziądzu i w Brodnicy
ofiarowaliśmy voucher na skaling i
wybielanie Blanc One Click.
Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć
swoją cegiełkę do pomocy
potrzebującym. Warto pomagać
innym, bo każdy z nas może kiedyś
znależć się w sytuacji, kiedy tej
pomocy będzie też potrzebował. 



Kliniki Maszewski Dental Clinic i Perfekt Smile od kilku lat należą do światowej
organizacji BNI, która zrzesza firmy wspierające się na wzajemnej
rekomendacji. Ostatnio właściciela naszych klinik, lek. dent. Macieja
Maszewskego zaproszono do udziału w wywiadzie telewizyjnym, który swoją
premierę miał na kanale YouTube w dniu 30. marca 2021 roku. Gratulujemy
wyróżnienia!

Jak łączyć pracę stomatologa z byciem przedsiębiorcą? Gdzie szukać inspiracji do
rozwoju swojej firmy? Jak skalować biznes w branży stomatologicznej? O tym i o wielu
innych ciekawych rzeczach można usłyszeć w wywiadzie. 

Doktor Maciej między innymi opowiada, iż pasję do stomatologii zaszczepiła w nim
rodzina i kontynuuje stuletnią tradycję. Obecnie posiada 2 kliniki, centrum szkoleniowe
dla lekarzy i studentów stomatologii Heroes of Dentistry oraz zatrudnia 30 osób, i
przede wszystkim wraz z zespołem ma bardzo liczne grono zadowolonych pacjentów. 

Pomagajmy sobie nawzajem! Wierzymy, że dobre relacje międzyludzkie, wzajemne wsparcie w dobrym, ale przede wszystkim w
trudnym czasie, mogą zdziałać cuda! Dlatego korzystajmy z usług sprawdzonych, godnych polecenia, lokalnych - i nie tylko - firm! 

Oto katalog firm, z którymi na co dzień współpracujemy i bardzo tę współpracę cenimy. 
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Jak szukać inspiracji do rozwoju klinik?

Pomagajmy sobie nawzajem!
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BEZPIECZNIE I BEZ BÓLU

Czasem zęba nie da się uratować, bo jest bardzo zniszczony, został sam korzeń lub trzeba go
usunąć przez zaawansowaną paradontozę, negatywny wpływ na resztę uzębienia ze względu na
ułożenie w jamie ustnej itd. 

Nie ma co się wtedy załamywać i przerażać, bo dzisiejsza stomatologia oferuje ekstrakcje zębów
bez bólu. Zdecydowana większość pacjentów po zabiegach chirurgicznych mówi, że wizyta
odbyła się bezboleśnie lub w bardzo małym stopniu odczucia bólu. 
W naszych klinikach ekstrakcjami zębów głównie zajmują się następujący lekarze: lek. dent.
Marcin Kusz (m.in. ekstrakcja ósemek, również tych zatrzymanych w kości oraz implantacja,
resekcja korzenia, recesja dziąsła itd.), lek. dent, Justyna Milczak, lek. dent. Piotr Wichary i lek.
dent. Jan Płonka.

W ramach opieki pozabiegowej nad naszymi pacjentami czuwają opiekunowie pacjenta, którzy
mają kontakt z pacjentami po zabiegach chirurgicznych. 
Co ważne, standardem jest wykonanie zdjęcia radiologicznego przed każdym zabiegiem
usunięcia zęba oraz zdjęcia RTG w 3D przed zabiegiem wszczepienia implantu. Masz pytania?
Zapraszamy na konsultację chirurgiczną do naszych lekarzy, którzy szczegółowo zdiagnozują
czy ząb kwalifikuje się już do usunięcia oraz odpowiedzą na Twoje pytania. 



Bardzo cenimy sobie współpracę z lokalnymi firmami, przedsiębiorcami 
i drużynami sportowymi. Jedną z nich jest Salon Fryzjerski K&L Hair 
Design Group w Brodnicy przy ul. Hallera.  

Salon K&L oferuje pełen zakres usług: począwszy od koloryzacji, poprzez strzyżenie i stylizację, aż do odpowiednio dobranej kuracji
pielęgnacyjnej .
Przygoda K&L Hair Design Group z fryzjerstwem zaczęła się w 2002 roku, kiedy dzięki zaangażowaniu grupy młodych ludzi i ich ciężkiej
pracy powstały pierwsze salony fryzjerskie, które pierwotnie były zrzeszone w systemie franszyzowym znanej, francuskiej sieci.
Jednak już od 2009 roku Salony te zaczęły funkcjonować jako Salony Expert, stając się częścią prestiżowej i elitarnej grupy pracującej na
produktach marki L`Oréal Professionnel i Kerastase.
W Salonach K&L oferujemy pełen zakres usług: począwszy od koloryzacji, poprzez strzyżenie i stylizację, aż do odpowiednio dobranej
kuracji pielęgnacyjnej wraz z relaksacyjnym masażem. 
Styliści pracujący w K&L posiadają bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje, a dzięki częstym szkoleniom, w których uczestniczą, zawsze
znają aktualne trendy i nowości we fryzjerstwie.
- Tradycyjna, stonowana fryzura? Szalone strzyżenie? Fryzura ślubna? Wieczorowa? A może irokez? Niezależnie od wymagań, zawsze
staniemy na wysokości zadania - mówi właścicielka salonu, Pani Magdalena Lewandowska. 

Od dawna wiadomo, że Grudziądz
to miasto żużla. My jak zawsze
wspieramy grudziądzką drużynę
GKM Grudziądz, bo kochamy
czarny sport. Nasza współpraca
trwa już kilka lat, również i w tym
roku 2021 ją kontynuujemy, a
nawet poszerzamy. 

Tym razem chcemy zaangażować się
we wsparcie naszej młodzieży i
szkółki.
Młodzi adepci będą mogli liczyć na
naszą pomoc w codziennym rozwoju
swoich umiejętności.
W sezonie 2021 drużyna juniorska,
będzie jeździła pod nazwą
MASZEWSKI GKM GRUDZIĄDZ.
Już nie możemy doczekać się startu
nowego sezonu.
W lutym do naszej kliniki zawitał też
wyjątkowy gość - Bartosz Zmarzlik (na
zdjęciu dolnym prawym), wielokrotny
mistrz świata w kat. żużlowych i
Najlepszy Sportowiec 2019r. w
Plebiscycie Przeglądu Sportowego. To
dla nas wielki zaszczyt! Dziękujemy!
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CENIMY SOBIE WSPÓŁPRACĘ Z LOKALNYMI FIRMAMI 

MASZEWSKI GKM GRUDZIĄDZ



PAULINA POKUSA, TECHNIK DENTYSTYCZNY z DENTAL
SCAN WE WROCŁAWIU O CYFRYZACI W STOMATOLOGII

Tym razem cyfrowa pedodoncja, czyli zdigitalizowana
Twoja pociecha… 

Co to oznacza? Nasze współczesne dzieci żyją równocześnie w dwóch
światach. Tym realnym – domowym, szkolnym i tym wirtualnym -
medialnym. Offline i online. Oba są dla nich naturalne i oba są ważne. W
obu potrzebują naszej troski. Duża część młodych ludzi porusza się w
wirtualnym świecie samodzielnie i też samodzielnie zmaga się z
cyfrowymi zagrożeniami. 
Zmienia się i poszerza przestrzeń życia dziecka, pojawiają się nowe
źródła kształtujące dziecięce doświadczenia i odczucia. Niemal każde
współczesne dziecko korzysta z dobrodziejstw techniki na co dzień. W
wieku przedszkolnym ma już często za sobą etap wejścia w cyfrowy
świat. Młode pokolenie zdecydowanie przewyższa swoich rodziców w
opanowaniu nowości technicznych. Świat mediów jest stałym
elementem ich rzeczywistości, w której – pomimo ciągłych zmian –
doskonale potrafią się odnaleźć. Już małe dzieci umiejętnie wodzą
palcem po dotykowym ekranie urządzenia, potrafią obsługiwać myszkę i
klawiaturę komputera. Starsze intuicyjnie posługują się wchodzącymi na
rynek nowymi modelami telefonu czy tabletu. Obecności małych dzieci
w świecie narzędzi ery cyfrowej poświęcono dotychczas stosunkowo
niewiele uwagi, zwłaszcza w ujęciu badawczym. Lecz my dorośli
możemy pokazać im wirtualny świat całkowicie od innej strony…

KIEDY PRZYJŚĆ PIERWSZY RAZ Z DZIECKIEM DO
DENTYSTY?

Stan zębów ma duży wpływ na nasz ogólny stan zdrowia. Dotyczy to
również dzieci. Warto dbać o zdrowie naszych dzieci tak, aby oszczędzić
im późniejszych problemów. Opieka stomatologiczna dzieci to nie tylko
leczenie, ale przede wszystkim zapobieganie problemom
stomatologicznym, jakie mogą pojawiać 
się na każdym etapie rozwoju narządu żucia 
młodego człowieczka. Każde 
dziecko powinno być pod stałą 
opieką stomatologiczną, nawet 
jeśli pozornie nie ma ku 
temu powodu. Wizyta u 
dentysty to prawdziwe 
wyzwanie i dla dziecka, dla rodziców. 
Nie musi być koszmarem.

Witaj, z tej strony cyfrowy technik dentystyczny Paulina Pokusa. Mam ogromny zaszczyt
pisać dla Ciebie o mojej pracy i zarazem pasji… Zapraszam Cię do mojego cyfrowego
świata, w którym królują prawdziwe uczucia, realne emocje i rzeczywiste spełnianie
marzeń…

Pierwsza wizyta Twojego dziecka u dentysty zadecyduje o jego stosunku
do tego specjalisty w całym dorosłym życiu. Uraz może spowodować, że
będzie unikać go jak ognia. Pierwszą wizytę u dentysty warto zaplanować
wtedy, gdy nic złego się nie dzieje – nie widać próchnicy i ząb nie boli.
Wówczas Twoje dziecko spokojnie będzie oswajało się z lekarzem i nie
zareaguje histerią, gdy potrzebne będzie borowanie i plombowanie
zęba... American Academy of Pediatric Dentistry zaleca, aby pierwszą
wizytę u dentysty odbyć zanim dziecko skończy roczek (wtedy pojawiają
się pierwsze ząbki). Lekarz sprawdzi, czy proces ząbkowania się rozpoczął
i czy przebiega prawidłowo oraz czy dziecku nie zagraża próchnica.
Poinformuje, jak czyścić dziąsła i zęby, na co zwracać uwagę, żeby
zapobiec próchnicy i by zęby wyrosły mocne i zdrowe. 

CYFROWA WIZYTA ADAPTACYJNA 

W wieku 2-3 lat z kolei rekomenduje się tzw. wizytę adaptacyjną,
podczas której Twoje dziecko w bezstresowej atmosferze pozna gabinet,
nauczy się szczotkowania, weźmie udział w specjalnych grach i zabawach,
które oswoją go z miejscem, ale także lekarzem. Co ważne, dziecko
będzie mogło samo usiąść w fotelu i pobawić się np. lusterkiem i…
W stomatologii dziecięcej, podobnie jak w innych specjalnościach
stomatologicznych, technologie cyfrowe zastępują technologie
niecyfrowe/analogowe w opracowywaniu scenariuszy diagnostycznych
w celu poprawy opieki nad pacjentem. Chociaż stomatologia dziecięca
może być nieco w tyle za stomatologią ogólną dorosłych, jeśli chodzi o
wdrażanie cyfrowego przepływu pracy, wykorzystywanie skanera
wewnątrzustnego w pedodoncji stanie się bardziej wydajne i opłacalne w
leczeniu małych pacjentów.
W celu zaadaptowania Twojego dziecka do środowiska gabinetu
stomatologicznego, moim zdaniem, 
nie ma nic lepszego do użycia w 
tym celu jak skaner wewnątrzustny. 
To urządzenie jest bliższe dziecku, 
niż cokolwiek znajdującego się w 
klinice. To oczywiste, że dzieci nie 
są podekscytowane „Play-Doh”, 
bez względu na to, jak bardzo 
modeluje je fantazyjnymi lub głupimi figurami! 

 
Skaner wewnątrzustny to cyfrowe zdjęcie 3D uzębienia dziecięcego,

które zmienia zasady gry dla Twojego dziecka ze strachem. Dziecko jest
podekscytowane widokiem własnych zębów na ekranie i      

 obserwowaniem, jak „magicznie” 
pojawiają się w akcji na żywo. 
Używamy „magicznej różdżki”
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https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/pierwszy-raz-u-dentysty,554_81.html


do pełnego zeskanowania ich zębów, które mogą oglądać w 360
stopniach na kolorowym ekranie dotykowym. I to jest bezbolesne. W
gabinecie lekarze i asystentki mogą edukować malutkich pacjentów i
pomagać im zrozumieć, dlaczego otrzymują określone urządzenie.
Mogą pokazać, które zęby mają lub ich brakuje, które ząbki „potrzebują
wygonienia robaczka”, jak „gryzą się razem” itp. Oznacza to koniec łez,
ale zaangażowanie Twojego dziecka, które jest podekscytowane wizytą
u dentysty. I chce więcej tego typu wizyt… 

CYFROWA DIAGNOSTYKA 

Dzieciństwo to okres największego w życiu rozwoju fizycznego,
psychicznego i emocjonalnego. Dziecko, które widzimy dzisiaj, nie jest
już takie samo jutro. Pacjent dziecięcy stanowi wyzwanie dla
stomatologa, który musi rozwiązywać problemy dnia dzisiejszego z
myślą o przyszłości i zdrowiu uzębienia osoby dorosłej.
Diagnoza to proces, za pomocą którego lekarz odróżnia jedną chorobę
od drugiej, rozróżnia prawidłowość od nieprawidłowości oraz określa
etiologię nieprawidłowych stanów. Dokładną diagnozę można osiągnąć
jedynie poprzez systematyczne i metodyczne gromadzenie danych. 

Znajdźmy swój zeszyt z biologii, z czasów szkoły podstawowej,
otwórzmy na jakiejkolwiek stronie i przeczytajmy kilka zdań na temat
poryblina jeziornego. „Mała, wodna roślina wieloletnia, rosnąca kępami,
w warunkach naturalnych często tworzy wielkie skupienia,
charakterystyczna dla wielu jezior o dużej przejrzystości wód i ubogich
w substancje odżywcze. Rozmnaża się przez podział kłącza i zarodniki”
(źródło: Wikipedia). Jesteście w stanie ją sobie wyobrazić? Jak wygląda?
Podejrzewam, że większość z nas nie. Jednak, gdy zobaczymy zdjęcie,
dużo łatwiej będzie nam zrozumieć jej morfologię…

Podobnie jest z „zapamiętanym” widokiem 
każdego układu i pozycji zębów każdego 
pacjenta przez Twojego lekarza. Baaa... a czy 
my wszystko pamiętamy?  A nasze dziecko 
jest kolejnym milionowym pacjentem naszego 
lekarza (o ile to ten sam lekarz) i nie zawsze musi pamiętać wyjściową
sytuację. Karta pacjenta szczegółowo opisuje schemat wizyt, plan
leczenia i wszelkie uwagi, jakie lekarz uznał za najważniejsze… lecz nie
obrazuje tego tak jak obrazuje skaner wewnątrzustny. Skany staną się
pewnym rodzajem dokumentacji medycznej, która będzie nie tylko
niezbędna do prawidłowej kontroli rozwoju Twojego młodocianego
człowieczka, ale również do weryfikacji czy plan leczenia idzie w
odpowiednią stronę i jak szybko, czy istnieją jakieś niepokojące zmiany,
które pojawiły się na przestrzeni pewnego okresu czasu i możemy je
szybko zweryfikować lub wyeliminować. Jak wyglądały zęby naszego
dziecka parę lat temu? Czy chcielibyście mieć kontrolę nad tym? Czy 

S T R . 1 8                      M A S Z E W S K I  D E N T A L  M A G A Z I N E                          

chcielibyście wiedzieć do czego dążycie lecząc swoją córeczkę lub
synka? Czy chcielibyście jak najlepiej dla swoich małych istotek?  Ja, jako
matka, bardzo chciałabym mieć taką kontrolę, bo tak jak Wy chcę dla
Niego jak najlepiej i chciałabym popełnić jak najmniej błędów
(pośrednio, lecz jednak…) związanych z Jego zdrowiem, jak i wyglądem
:).

CYFROWA ORTODONCJA

My, rodzice szukamy innowacyjnych sposobów, aby nasze dzieci były
szczęśliwe i wolne od stresu podczas wizyt u dentysty. Lekarz,
przedstawiając plan leczenia z użyciem aparatu ortodontycznego,
spotyka się z pierwszą obawą niektórych rodziców – między innymi myśl
o wycisku. Niektórzy nawet przypominają sobie własne negatywne
doświadczenia. Kiedy personel w gabinecie wyjaśni Wam, jak szybki i
delikatny skan będzie w porównaniu z tradycyjnymi technikami wycisku,
bez wahania zaakceptujecie plan i będziecie zdumieni, gdy możecie go
zobaczyć na własne oczy! Następnie możecie podzielić się z innymi
niesamowitą technologią, którą zapewnia Twój gabinet, i pozytywnymi
doświadczeniami, jakie napotkaliście. 
Skaner jest w stanie pomóc zaprojektować plan leczenia
ortodontycznego uzębienia mlecznego poprzez aparaty ruchome, jak
również uzębienia mieszanego (mleczne i stałe) aparatami
zdejmowanymi, jak i tymi stałymi, oraz oczywiście uzębienia stałego.
Nałożenie skanu na początku leczenia, ze skanem w trakcie leczenia, a
nawet już po, pozwala nie tylko lekarzowi, ale również Tobie pokazać,
jak bardzo zmieniła się pozycja zębów i jak razem pomogliście Twojemu
dziecku w osiągnięciu sukcesu Nałożenie skanów można trochę
porównać z kartką papieru, na której mamy szkic naszej twarzy tu i
teraz i kalką, na której narysowana jest nasza „lepsza wersja siebie”, czyli
to co chcielibyśmy ewentualnie poprawić. Nakładając te dwie rzeczy na
siebie, widzimy gdzie czego jest za mało, za dużo, a gdzie nie
powinniśmy niczego modyfikować.

 W gabinecie musimy 
jednak nie 

tylko opierać się na 
tym co 

nam się podoba, 
lecz również 

na niezastąpionej 
wiedzy lekarza 
prowadzącego 

naszego dziecka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_wieloletnia


UTRZYMYWACZE PRZESTRZENI

A może bardziej przyziemnie i codziennie… Zdarza się, że u dzieci zdiagnozowane zostaje coś takiego jak brak zawiązków zębów stałych… Nie
powinniśmy czekać do ostatniej chwili, aby następnie przeleczyć nasze dziecko ortodontycznie, a następnie brakujące miejsce zastąpić „sztucznym
ząbkiem”. Od samego początku powinniśmy zareagować i w pierwszej kolejności zaopatrzeć miejsce, w którym mamy brak tak zwanych
utrzymywaczy przestrzeni. To nic innego, jak narzędzie do tego, by pozwolić reszcie zębów rosnąć w odpowiedniej pozycji, a zostawić
odpowiednią ilość miejsca na naszego przyszłego „sztucznego ząbka”. Do momentu zakończenia rozwoju twarzoczaszki (18-19 rok życia) w żaden
sposób nie powinniśmy interweniować w aparat zębowy naszego dziecka protetycznie. Musimy niestety przeczekać. Lecz możemy przeczekać
biernie i niech się dzieje wola nieba…lub aktywnie i pomóc dziecku czuć się dobrze pod względem wyglądu, a następnie skrócić mu drogę do
perfekcji, czyli posiadania wszystkich ząbków. Zapytaj o to swojego lekarza, jeśli ten problem dotyczy Ciebie, lub osoby w Twoim otoczeniu.

Ostatniego czasu wiele się mówi o wypadkach związanych z elektrycznymi hulajnogami. Zupełnie tak, jakby samochody, motory czy rowery stały
się pojazdami bezkolizyjnymi. Czy e-hulajnogi są niebezpieczne? A może chodzi o edukację i przepisy? To temat wielogodzinnych i
wielostronicowych dyskusji. Pozostawiam Wam te przemyślenia i lektury. Jednak co zrobić, gdy „to” już się stanie… Już miałam kilku pacjentów,
którzy uszkodzili sobie zęby stałe (niestety zazwyczaj jedynki) w trakcie wypadku na hulajnodze elektrycznej (takie wydarzenia też przecież zdarzają
się na rowerze, deskorolce czy rolkach). Ukruszenie zęba może również doprowadzić do dyskomfortu u dziecka, wstydu przed rówieśnikami,
niechęci uśmiechania się, chęci izolacji (dzisiaj mamy jej po dziurki w nosie)… psychologiczne dalsze podłoże posiada chyba długą listę. Bez
ingerowania w zęby naszego małego poszkodowanego jestem w stanie dać mu choć odrobinę estetyki i poczucia wartości. Nasze dziecko
zazwyczaj jest obolałe, więc nie dostarczając mu dodatkowych „wrażeń” za pomocą skanera rejestruje lekarz tą sytuację jaka się pojawiła. Przesyła
do mnie skan, a ja naprawiam Wam uśmiech Waszego dzieciaka. Jestem w stanie wyprodukować Wam każdy najmniejszy kawałek, którego brakuje
na ząbku lub ząbkach Waszego dziecka. 

CYFROWA NAPRAWA PROTETYCZNA 

Przedwczesna utrata zębów u dzieci może prowadzić do problemów zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych. Brakujące ząbki zarówno z
przodu, jak i w odcinku tylnym mogą powodować nieprawidłowe działanie żucia i nieprawidłową wymowę. Jeśli brakujące stałe zęby nie zostaną
uzupełnione, mogą wystąpić dalsze komplikacje, w tym przemieszczenia zębów sąsiednich (zębów sąsiadujących obok luki, w której nie ma zęba),
utrata kości wyrostka zębodołowego (zanik kości w miejscu, w którym znajdował się ząb, który został usunięty) i nieregularna okluzja (zagryzanie
zębów ze sobą). Biorąc pod uwagę wrażliwość dzieci, utrata zębów może powodować rozwój niepewności siebie i problemów z niską samooceną.
Ze względu na dynamiczny charakter rozwoju dzieci i młodzieży, aparaty protetyczne nie mogą hamować rozwoju narządu ustno-twarzowego i
muszą spełniać odpowiednie standardy estetyczne i funkcjonalne. Uzupełnienia protetyczne u dzieci należy planować z uwzględnieniem
szczególnych warunków, które doprowadziły do   utraty lub uszkodzenia zębów. Konieczne jest podejście multidyscyplinarne, pod stałym nadzorem
stomatologa dziecięcego i ortodonty, a także regularne kontrole z badaniami klinicznymi i radiologicznymi. W zaplanowaniu tego typu uzupełnień,
najprecyzyjniej jest w stanie nam pomóc skaner wewnątrzustny. To nie jest łatwe - planowanie i diagnozowanie naszego dziecka, ze względu na to,
że będzie rzutowało to na najbliższej i dalekiej przyszłości jego. W związku z tym warto skonsultować to z wieloma specjalistami. Tak jak każdy z nas
ma rozsypanych przyjaciół po całej Polsce czy nawet świecie, tak nasz lekarz zna wiele osobistości lub przyjaźni się z wieloma osobami z branży i nie
musi zamykać się tylko na własnej klinice czy województwie. Wysyłając pełną dokumentację naszego małego pacjenta i obrazując sytuację w formie
skanu, wybitni specjaliści są w stanie w bardzo przewidywalny sposób zaplanować przyszłość naszego małego bohatera. Powiedzcie - warto??

DENTSPLY SIRONA LIVE ACADEMY
Wiosnę przywitaliśmy udziałem w bardzo ważnym wydarzeniu w świecie stomatologii. Właściciel klinik, lek. dent. Maciej Maszewski
razem z tech. dent. Pauliną Pokusą poprowadzili wspólnie szkolenie podczas Dentsply Sirona LIVE Academy. 
Warto uzupełnić, iż Denatsply Sirona jest większym na świecie wytwórcą profesjonalnych produktów i technologii stomatologicznych. Od
ponad 100 lat wprowadza innowacje dla lekarzy i pacjentów na całym świecie. Dentsply Sirona Live Academy to event, w którym
zaprezentowano cykl wykładów online. Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników, czego serdecznie gratulujemy firmie Dentsply
Sirona. 
Dr Maciej wraz z technikiem Pauliną (która przygotowała dla Państwa materiał na str. 17-19 w tymże wydaniu gazety) opowiedzieli
uczestnikom o cyfrowym projektowaniu i wizualizacji uśmiechu, wykorzystaniu skanera wewnątrzustnego w stomatologii, o wadach i
zaletach stomatologii cyfrowej i analogowej. Na podstawie swoich doświadczeń i codziennej pracy mówili również o tym, dlaczego
współpraca lekarza dentysty i technika dentystycznego jest tak ważna i potrzebna pacjentom. 

Już nie możemy doczekać się kolejnych projektów, 
a przede wszystkim nowych, wspaniałych uśmiechów, 

które wspólnie tworzymy dla naszych pacjentów. 
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https://www.facebook.com/events/426338992012361/?__cft__[0]=AZVIxxxyLv78-BhN580h-LJVHfFkQj00MMvheEMceuXwSX4g8zhb1mw_myzp4ebCJWEcBHpKODph7L0DtDOW1pEvqRZ_4HUF2IosYFaT8E0Jr0HANEPnUWGM3F8tIzRrXveO4GgzOoTnk3N5RknbviuZ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/dentsplysirona.polska/?__cft__[0]=AZVIxxxyLv78-BhN580h-LJVHfFkQj00MMvheEMceuXwSX4g8zhb1mw_myzp4ebCJWEcBHpKODph7L0DtDOW1pEvqRZ_4HUF2IosYFaT8E0Jr0HANEPnUWGM3F8tIzRrXveO4GgzOoTnk3N5RknbviuZ&__tn__=kK-R
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