
Czy sto ma to lo gia ma swo je ka no ny pięk na?

Pięk no jest w każ dym czło wie ku, trze ba tyl ko umie jęt nie je wy do być.
Oczy wi ście ist nie ją ka no ny pięk na, któ re poz wa la ją nam je zde = nio wać,
a te są wła ści wie uni wersalne. Rów ne i bia łe zę by to nie wszyst ko. Zę by
po win ny har mo nij nie kom po no wać się z ry sa mi twa rzy. Pięk ny łuk zę -
bo wy „wy peł nia ją cy” ca ły uśmiech, rów no leg ły do gór nej war gi, pre zen -
tu ją cy ład ne zę by bez nad mier nej eks po zy cji dzią seł to naj moc niej szy
atut uro dy, naj a trak cyj niej szy ele ment twa rzy. 
Ka no ny pięk na do ty czą rów nież har mo nii pro = lu. Zę by, pod pie ra jąc
tkan ki mięk kie, de cy du ją o wiel ko ści i kształ cie warg. Dzi siej sza sto ma to -
lo gia dys po nu je na rzę dzia mi, któ re poz wa la ją nam co raz bar dziej zbli żyć
się do ide a łu. 
Oto przy kład uśmie chu pięk nej dziew czy ny, któ rej uro da w peł ni roz -
kwit ła do pie ro po in ter wen cji or to don tycz no-chi rur gicz nej.

Czym tak na praw dę jest sto ma to lo gia este tycz na? Czy to tyl ko wy -
bie la nie, li ców ki, ko ro ny…

Sze ro ko ro zu mia na sto ma to lo gia zaj mu ją ca się este ty ką to też oczy wi -
ście pro te ty ka, im plan to lo gia, pe rio don to lo gia – bo nie bez zna cze nia
jest wy gląd dzią seł. No i oczy wi ście, a mo że na wet prze de wszyst kim,
OR TO DON CJA.
Dziś or to don cja, a zwłasz cza or to don cja do ro słych, to nie tyl ko pro sto -
wa nie zę bów. Pla nu jąc le cze nie, pro jek tu je my wy gląd dol ne go od cin ka
twa rzy. Gdy jed nak ogra ni cze nia bio lo gicz ne (zbyt du że dy spro por cje
w wiel ko ści szczęk) nie poz wa la ją nam osią gnąć op ti mum este tycz ne -
go, z po mo cą przy cho dzą nam chi rur dzy szczę ko wi.

Osta t nio mod ny stał się an tia ging, wie le dzie dzin me dy cy ny, far ma -
ko lo gii pró bu je za trzy mać czas. Co na to or to don cja?

Ba zu jąc na zna jo mo ści pro ce sów za cho dzą cych w tkan kach w związ ku
z upły wem cza su, wie dząc, w ja kim kie run ku zmie rza ją, przy go to wu je my
zę by na nie ko rzyst ne zmia ny w wy glą dzie twa rzy, tak by jak naj dłu żej
wy glą dać mło do. Z wie kiem szpa ra ust, jak nie ste ty wszyst kie struk tu ry
tka nek mięk kich, opa da. Stąd mó wiąc czy uśmie cha jąc się, po ka zu je my
co raz mniej zę bów gór nych, a co raz wię cej dol nych. Pro szę po rów nać
uśmiech 20- i 50-lat ka. Ko ry gu jąc usta wie nie zę bów, po tra = my tak je
usta wić, by uśmiech wy glą dał mło do i atrak cyj nie rów nież w kwie cie wie -
ku, po wie lu la tach od za koń cze nia le cze nia. Ma my kil ka tri ków na lif ting
uśmie chu.

A czy moż na być pięk ną w apa ra cie? 

Czy sam apa rat szpe ci? Nie wszy scy tak uwa ża ją. To praw da, że dla nie -
któ rych osób obec ność zam ków na zę bach mo że być krę pu ją ca. Dla te -
go or to don cja od daw na po szu ku je bar dziej dy skret nych lub cał ko wi cie
nie wi docz nych roz wią zań. Zam ki prze zro czy ste lub w ko lo rze zę ba są
już dziś stan dar dem w le cze niu osób do ro słych. Co raz po pu lar niej sze są
zam ki ję zy ko we, przy kle ja ne od stro ny we wnętrz nej zę bów, czy li tzw.
apa ra ty lin gwal ne. Ide al nie este tycz ne są rów nież cle ar ali gne ry, efek ty
le cze nia ty mi apa ra ta mi za le żą jed nak od współ pra cy pa cjen ta, gdyż
w prze ci wień stwie do apa ra tów sta łych są wy jmo wa ne.

Co w sy tu a cji, gdy utra ci liś my część zę bów, a po zo sta łe są krzy we?

Nie twier dzę, że or to don cja to pa na ce um na wszyst ko, cho ciaż czę sto
przed za o pa trze niem pro te tycz nym, dla op ty mal ne go osta tecznego
efek tu, trze ba zę by pra wi dło wo usta wić w łu ku.
Od twa rza nie bra ków zę bo wych to oczy wi ście do me na pro te ty ki, ale tu
rów nież wie le się zmie ni ło, za rów no w kwe stii este ty ki, jak i kom for tu.
Naj no wszym na szym na byt kiem jest CE REC, fre zar ka CAD/CAM do este -
tycz nych, np. peł no por ce la no wych prac, któ ra na pod sta wie ska nu uzę -
bie nia w cią gu kil ku kwa dran sów pro du ku je go to we ko ro ny lub mo sty
dla pa cjen ta. Ko niec więc z nie lu bia ny mi przez pa cjen tów wy ci ska mi
i awa ryj ny mi „tym cza sów ka mi”. I to jest praw dzi wa RE WO LU CJA, po dob -
na jak ob ra zo wa nie 3D. Dzi siej sza sto ma to lo gia, wspie ra na przez do kład -
ną dia gno sty kę, poz wa la za tem na uzy ska nie bez kom pro mi so we go
re zul ta tu w spo sób nie tyl ko bez piecz niej szy, ale też szyb szy i bar dziej
kom for to wy dla pa cjen ta.

Białe i równe 
to nie wszystko.... 

Rozmowa z dr n. med. Katarzyną Becker, kierownikiem

naukowym Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią” 

na temat nowoczesnego spojrzenia 

na piękno w stomatologii.
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