
STOMATOLOGIA

Zdrowie, lepsze samopoczucie, większa 
atrakcyjność, pewność siebie i oczywiście 
piękny uśmiech – to profity jakie otrzy-
mujemy po leczeniu aparatem ortodon-
tycznym. Kuszące, prawda? Co trzeba 
zaoferować w zamian? Kilka wyrzeczeń 
żywieniowych, dzielne znoszenie umiar-
kowanego bólu, niemałą kwotę pieniędzy 
oraz cierpliwość. Dużo cierpliwości. Bo 
choć pierwsze zmiany będą zauważalne 
już po miesiącu, to jednak na efekt koń-
cowy trzeba trochę poczekać. Czy warto? 
Oczywiście! Wszystkie niedogodności są 
tymczasowe, a radość z posiadania pięk-
nych prostych zębów pozostaje na zawsze.

DLA KOGO?
Jeszcze do niedawna charakterystyczne 
„druciki” na zębach widywane były tylko 

u nastolatków. Dziś to się zmieniło. Apara-
ty ortodontyczne nie są związane z żadną 
grupą wiekową. Noszą je wszyscy, przy 
czym najczęściej decydują się na nie oso-
by dorosłe. Powodów takiej zmiany może 
być wiele, jak chociażby dojrzałość psy-
chiczna, większe możliwości finansowe, 
chęć zwiększenia własnej atrakcyjności 
i samozadowolenia, a także moda. Moda 
na proste, ładne zęby, które są niejako 
wizytówką zadbanego człowieka. Wiek 
pacjenta odgrywa rolę tylko w szybko-
ści procesu prostowania zębów. U osób 
dorosłych ten czas jest nieco dłuższy. Czy 
jednak aparat mogą nosić wszyscy? Nie 
do końca. Wskazane jest, aby pacjent nie 
miał już zębów mlecznych. W przeciwnym 
razie czas oczekiwania na wyrzynanie no-
wych jest zarazem przerwą w funkcjono-

waniu aparatu, a co za tym idzie, wydłuża 
się cały cykl leczenia. Zatem wiek najmłod-
szych pacjentów można szacować na 
około 11-12 lat, gdyż właśnie wtedy stałe 
zęby powinny być już w komplecie. Kate-
gorycznym przeciwskazaniem do założe-
nia aparatu są wszelkie choroby immuno-
logiczne, jak np. białaczka. Przy obniżonej 
odporności, należy zachować szczególną 
ostrożność. Wahania poziomu cukru oraz 
hormonów to kolejne istotne zdrowotne 
bariery. W obu przypadkach istnieje możli-
wość założenia aparatu po unormowaniu 
wyników. Przeciwskazania usłyszą również 
osoby, które cierpią na osteoporozę i cho-
roby przyzębia. Mogą one zgłosić się na 
leczenie ortodontyczne po 3-6 miesiącach 
od zakończenia kuracji przeciwko zaniko-
wi kości i rozchwianiu zębów.

Zadrutowani 
czyli co czeka posiadacza 

aparatu ortodontycznego

Sekret zdrowych oczu

Zastosowanie
Kompleksowe działanie  
wspomagające wzrok:
•  usprawnianie mikrokrążenia w gałce ocznej,
• wspomaganie ostrości wzroku,
• ochrona siatkówki i soczewki oka.

Nie zawiera glutenu ani laktozy. 

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Opakowanie: 30 kapsułek

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie

Podmiot odpowiedzialny:  
QUEISSER PHARMA GmbH & Co. KG
RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecaną do spożycia 
w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do 
spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamien-
nik) zróżnicowanej diety.

www.doppelherz.plSkład (jedna kapsułka zawiera):  
luteina 12 mg, owoc borówki czernicy 30 mg, 
zeaksantyna, cynk, witaminy A, E, C.

DH oczt forte moduł tekstowy 210x146 Niezapominajka 5_2016.indd   1 12/05/16   12:16
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JAKIE RODZAJE?
Aparaty ortodontyczne dzielą się na ru-
chome (wyjmowane) i stałe. Te pierwsze, 
korygują wady zgryzu u najmłodszych 
pacjentów. Mogą również w niewiel-
kim stopniu poprawić ułożenie zębów. 
Często są traktowane jako „wstęp” do le-
czenia stałym aparatem, gdy pacjent nie 
będzie posiadał już mleczaków. Aparaty 
te zakładane są na okres 1,5-2 lat, na oko-
ło 12 do 14 godzin dziennie.  Z jednej 
strony daje to mniejszą uciążliwość oraz 
komfort w utrzymaniu higieny. Z drugiej 
jednak, wymaga żelaznej dyscypliny. 
Ważna jest zatem rola rodziców, którzy 
powinny dopingować swoją pociechę 
w tak mało atrakcyjnej dla niej czynności.

Stały aparat ortodontyczny jest przy-
mocowywany na zewnętrznej stronie 
zębów specjalnym klejem z fluorem 

i zakłada się go na okres około dwóch 
lat (jest to kwestia indywidualna, zależy 
od wielu czynników, takich jak stopień 
skomplikowania wady, wiek pacjenta, 
a nawet utrzymanie należytej higieny).

W zależności od zastosowanych materiałów, 
z jakich składa się aparat, wyróżniamy:

•	 aparaty metalowe – najbardziej „tra-
dycyjne”, ich plusem jest z pewnoś-
cią wytrzymałość oraz cena, często 
zalecane są do bardziej skompliko-
wanych wad,

•	 aparaty estetyczne/kosmetyczne – 
dyskretne, czasem wręcz niezauwa-
żalne, polecane osobom, którym 
zależy na tym, aby aparat nie rzucał 
się w oczy. Ich plusem jest zapewne 
wygląd, zaś minusem – koszt wyż-
szy o około 400 zł w porównaniu 

z tradycyjnymi metalowymi zamka-
mi, a także większa kruchość. Należy 
uważać, żeby nie uszkodzić poje-
dynczych elementów, np. w trak-
cie jedzenia twardszych przekąsek.  

Ze względu na materiał wykonania wyróż-
niamy:

•	 aparat kompozytowy – zamki w kolo-
rze zbliżonym do naturalnego odcie-
nia zębów,

•	 aparat ceramiczny – zamki w kolo-
rze mlecznym, przy nieodpowied-
niej higienie występuje możliwość 
przebarwień,

•	 aparat szafirowy (najdroższy) – za-
mki są wykonane z przeźroczystego 
kryształu, dzięki czemu wygląda bar-
dzo estetycznie, dodatkowo nie ule-
ga przebarwieniom.
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Najnowocześniejszy na rynku jest obec-
nie aparat lingwalny – zakładany od 
wewnętrznej strony zębów, zapewnia 
całkowitą dyskrecję, gdyż jest zupełnie 
niewidoczny. Początkowo może sprawiać 
kłopoty z wyraźnym mówieniem. Jego 
dużym minusem jest wysoka cena.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?
Będąc już szczęśliwym „zadrutowanym”, 
należy pamiętać o następujących aspek-
tach:

Higiena jamy ustnej po każdym posiłku 
jest czynnością podstawową dla każdego 
posiadacza aparatu ortodontycznego. Źle 
wyszczotkowane zęby mogą „odwdzię-
czyć się” niechcianą próchnicą.  Należy 
dokładnie czyścić ich powierzchnię oraz 
wszystkie części aparatu. Trzeba zwracać 

uwagę na to, czy resztki jedzenia nie za-
czepiły się o któryś z elementów, gdyż 
wyglądałoby to mało estetycznie. Niektó-
re materiały wykorzystane w aparacie są 
podatne na przebarwienia, zwłaszcza, je-
śli pacjent nie może obejść się bez takich 
produktów jak kawa, herbata, czerwony 
barszcz, czy curry. Im szybciej umyje zęby, 
tym mniejsze prawdopodobieństwo 
odbarwień.

Regularne (zazwyczaj co miesiąc) wizyty 
kontrolne są niezbędne do prawidłowe-
go przebiegu leczenia. Systematyczność 
pacjenta zostanie wynagrodzona niewy-
dłużonym procesem prostowania zębów 
oraz lepszymi efektami, bo ortodonta 
będzie na bieżąco monitorował efek-
ty i interweniował w razie problemów. 

W trakcie leczenia lepiej powstrzymać się 
od wszelkich lepkich i ciągnących się sło-
dyczy. Tęsknota za ulubionymi „krówkami” 
zamieni się w racjonalne myślenie, po 
pierwszej chwili słabości, gdy nadejdzie 
czas czyszczenia aparatu. 

TO SIĘ PRZYDA
Obecnie na rynku jest wiele przydatnych 
produktów i preparatów, które ułatwiają 
codzienne życie z aparatem. W szczegól-
ności:

•	 szczoteczki ze specjalnymi końców-
kami, wyciorki, nici dentystyczne (do-
stosowane do posiadaczy aparatów)  
– czyli pakiet specjalistycznych 
produktów, stworzony z myślą 
o „zadrutowanych”. Ułatwiają dotarcie 

w przestrzenie pod drutem, między 
zamkami itp.

•	 płyny do płukania ust, najlepiej 
z fluorem, który dodatkowo będzie 
wzmacniał zęby. Odświeżają oddech, 
zabijają bakterie, docierają do trudno 
dostępnych miejsc. To także dobra al-
ternatywa, w momencie, gdy nie ma 
możliwości umycia zębów po posiłku.

•	 żele stomatologiczne na otarcia jamy 
ustnej – łagodzą podrażnienia wywo-
łane przez ostre elementy aparatu, są 
dostępne w aptekach bez recepty.

Rozwój ortodoncji na przestrzeni lat 
jest ogromny. Aparaty są coraz mniej-
sze, bardziej estetyczne, często z uży-
ciem białych, bądź przeźroczystych 
elementów, które sprawiają, że z więk-
szej odległości są niewidoczne. Stały 
się modne, a ich posiadacze w szero-
kim uśmiechu wdzięcznie odsłaniają 
wszystkie „zamki”. Choć sam proces 
prostowania zębów trochę trwa, to 

jednak dość szybko można zauwa-
żyć pierwsze pozytywne zmiany. Dla 
pacjentów kolejne efekty leczenia są 
cegiełką w budowaniu lepszej samo-
oceny. I o tym również warto pamię-
tać, bo wszelkie niedogodności zwią-
zane z noszeniem aparatu szybko idą 
w zapomnienie, gdy po jego zdjęciu 
pierwszy raz można spojrzeć w lustro. 

AnnA BednArczyk

CENA ZA PIĘKNY UŚMIECH

APARAT RUCHOMY– od 500 do 1 tys. zł.

APARATY STAŁE ZEWNĘTRZNE:
•	 metalowe – od 2 do 3 tys. zł.
•	 porcelanowo-kompozytowe – od 3 do 4 tys. zł.
•	 kryształowe – od 4 do 5 tys. zł.
•	 stałe lingwalne (jeden łuk) – od 3,5 do 7 tys. zł.
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