OGM_KA:Wnetrza

2013-06-12

17:06

Page 5

Białe i równe
to nie wszystko....
Czy stomatologia ma swoje kanony piękna?
Piękno jest w każdym człowieku, trzeba tylko umiejętnie je wydobyć.
Oczywiście istnieją kanony piękna, które pozwalają nam je zdefiniować,
a te są właściwie uniwersalne. Równe i białe zęby to nie wszystko. Zęby
powinny harmonijnie komponować się z rysami twarzy. Piękny łuk zębowy „wypełniający” cały uśmiech, równoległy do górnej wargi, prezentujący ładne zęby bez nadmiernej ekspozycji dziąseł to najmocniejszy
atut urody, najatrakcyjniejszy element twarzy.
Kanony piękna dotyczą również harmonii profilu. Zęby, podpierając
tkanki miękkie, decydują o wielkości i kształcie warg. Dzisiejsza stomatologia dysponuje narzędziami, które pozwalają nam coraz bardziej zbliżyć
się do ideału.
Oto przykład uśmiechu pięknej dziewczyny, której uroda w pełni rozkwitła dopiero po interwencji ortodontyczno-chirurgicznej.

Rozmowa z dr n. med. Katarzyną Becker, kierownikiem
naukowym Polikliniki Stomatologicznej „Pod Szyndzielnią”
na temat nowoczesnego spojrzenia
na piękno w stomatologii.
Ostatnio modny stał się antiaging, wiele dziedzin medycyny, farmakologii próbuje zatrzymać czas. Co na to ortodoncja?
Bazując na znajomości procesów zachodzących w tkankach w związku
z upływem czasu, wiedząc, w jakim kierunku zmierzają, przygotowujemy
zęby na niekorzystne zmiany w wyglądzie twarzy, tak by jak najdłużej
wyglądać młodo. Z wiekiem szpara ust, jak niestety wszystkie struktury
tkanek miękkich, opada. Stąd mówiąc czy uśmiechając się, pokazujemy
coraz mniej zębów górnych, a coraz więcej dolnych. Proszę porównać
uśmiech 20- i 50-latka. Korygując ustawienie zębów, potrafimy tak je
ustawić, by uśmiech wyglądał młodo i atrakcyjnie również w kwiecie wieku, po wielu latach od zakończenia leczenia. Mamy kilka trików na lifting
uśmiechu.
A czy można być piękną w aparacie?
Czy sam aparat szpeci? Nie wszyscy tak uważają. To prawda, że dla niektórych osób obecność zamków na zębach może być krępująca. Dlatego ortodoncja od dawna poszukuje bardziej dyskretnych lub całkowicie
niewidocznych rozwiązań. Zamki przezroczyste lub w kolorze zęba są
już dziś standardem w leczeniu osób dorosłych. Coraz popularniejsze są
zamki językowe, przyklejane od strony wewnętrznej zębów, czyli tzw.
aparaty lingwalne. Idealnie estetyczne są również clear alignery, efekty
leczenia tymi aparatami zależą jednak od współpracy pacjenta, gdyż
w przeciwieństwie do aparatów stałych są wyjmowane.
Co w sytuacji, gdy utraciliśmy część zębów, a pozostałe są krzywe?

Czym tak naprawdę jest stomatologia estetyczna? Czy to tylko wybielanie, licówki, korony…
Szeroko rozumiana stomatologia zajmująca się estetyką to też oczywiście protetyka, implantologia, periodontologia – bo nie bez znaczenia
jest wygląd dziąseł. No i oczywiście, a może nawet przede wszystkim,
ORTODONCJA.
Dziś ortodoncja, a zwłaszcza ortodoncja dorosłych, to nie tylko prostowanie zębów. Planując leczenie, projektujemy wygląd dolnego odcinka
twarzy. Gdy jednak ograniczenia biologiczne (zbyt duże dysproporcje
w wielkości szczęk) nie pozwalają nam osiągnąć optimum estetycznego, z pomocą przychodzą nam chirurdzy szczękowi.

Nie twierdzę, że ortodoncja to panaceum na wszystko, chociaż często
przed zaopatrzeniem protetycznym, dla optymalnego ostatecznego
efektu, trzeba zęby prawidłowo ustawić w łuku.
Odtwarzanie braków zębowych to oczywiście domena protetyki, ale tu
również wiele się zmieniło, zarówno w kwestii estetyki, jak i komfortu.
Najnowszym naszym nabytkiem jest CEREC, frezarka CAD/CAM do estetycznych, np. pełnoporcelanowych prac, która na podstawie skanu uzębienia w ciągu kilku kwadransów produkuje gotowe korony lub mosty
dla pacjenta. Koniec więc z nielubianymi przez pacjentów wyciskami
i awaryjnymi „tymczasówkami”. I to jest prawdziwa REWOLUCJA, podobna jak obrazowanie 3D. Dzisiejsza stomatologia, wspierana przez dokładną diagnostykę, pozwala zatem na uzyskanie bezkompromisowego
rezultatu w sposób nie tylko bezpieczniejszy, ale też szybszy i bardziej
komfortowy dla pacjenta.

