
profilaktyka
W jaki sposób...

może zmienić Twoje życie?

Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zachować zdrowe zęby na lata!



Próchnica to choroba, która powoduje stopniowe i nieodwracalne 
niszczenie i rozpad tkanek zęba, czyli ich demineralizację. 
 Bakterie wywołujące próchnicę żywią się naszym pożywieniem, 
a przede wszystkim węglowodanami i słodzonymi napojami prze-
twarzając cukier i resztki pożywienia w agresywne kwasy. Bakte-
rie próchnicotwórcze tworzą płytkę nazębną, ściśle przylegającą 
do zębów. Gdy ta płytka nie jest starannie usuwana każdego dnia, 
wtedy kwasy atakują szkliwo zębów. ▪

Próchnica
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Próchnica w początkowym stadium bywa widoczna w postaci 
białych kredowych plam, nierzadko trudnych do rozpoznania,  
po czasie zmiany na zębach przybierają odcienie żółci, a w końcu 
czerni. Brak systematycznych wizyt kontrolnych u stomatologa  
i uzależnienie ich od pojawienia się bólu prowadzi do widoczne-
go na zdjęciu nieodwracalnego zniszczenia zęba. ▪

Oznaki próchnicy
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Zęby zaatakowane próchnicą charakteryzują się:

•	 wrażliwością	na	wysokie	i	niskie	temperatury	 
	 oraz	słodki	i	kwaśny	smak,

•	 bolesnością	przy	żuciu	lub	szczotkowaniu,

•	 ubytkami	w	zębach	(tzw.	„dziury”),

•	 halitozą	(nieprzyjemnym	zapachem	z	ust),

•	 bólem	zębów	(gdy	proces	zaczyna	dotykać	 
	 również	miazgę).
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Odpowiednia higiena jamy ustnej, dopracowana dieta i regularne 
wizyty u stomatologa, podczas których przeprowadzane są za-
biegi wspomagające profilaktykę, to klucz do sukcesu zdrowych 
zębów. 
 Dzięki wyspecjalizowanemu działowi higieny Dentim Clinic 
pacjenci nie tylko korzystają z pełnego zakresu zabiegów 
profilaktycznych, takich jak: usuwanie kamienia, piaskowanie 
i fluoryzacja, ale przechodzą też pełny instruktaż skuteczniej 
higieny jamy ustnej.  ▪

Jak zapobiegać próchnicy...
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... i utrzymać zdrowe zęby 
przez całe życie.
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Usuwanie resztek pokarmowych  
i bakterii z powierzchni zębów.

Należy do minimum ograniczyć czas kontaktu 
węglowodanów z bakteriami znajdującymi się 
na powierzchni zębów. Przy pomocy szczo-
teczki usuwamy resztki pokarmowe i bakterie 
z wszystkich możliwych powierzchni zębów. 
W celu dokładnego oczyszczenia powierzchni 
zębów stykających się ze sobą niezbędne jest 
użycie nici dentystycznej lub innego przy-
rządu np. irygatora czy szczoteczki między 
zębowej.

Wzmocnienie odporności szkliwa.

Zabieg fluoryzacji zwiększa twardość szkliwa 
i czyni je bardziej odpornym na działanie kwa-
su wytworzonego przez reakcje zachodzące 
w jamie ustnej. Podczas zabiegu pokrycia 
zębów związkami fluoru na ich powierzch-
ni dochodzi do wymiany rozpuszczalnych 
w kwasie związków wapnia na odporniejsze 
związki fluoru. 

Ograniczenie ilości bakterii  
w jamie ustnej.

Bakterie próchnicotwórcze u większości osób 
stanowią florę bakteryjną. Całkowite ich po-
zbycie się jest niemożliwe, jednak systema-
tycznie przeprowadzane profesjonalne zabie-
gi profilaktyczne wraz z dostosowaniem się 
pacjenta do wskazówek działu higieny Dentim 
Clinic dotyczących codziennej pielęgnacji, 
gwarantują zdrowe zęby i dziąsła.
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Certyfikaty 

Lekarze pracujący w Dentim Clinic to wysokiej klasy specjaliści. Stale  
doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w szko-
leniach, kursach i konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. ▪
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1.	Czy	leczenie	próchnicy	boli?
Obecnie większość bolesnych zabiegów wykonuje się w znieczuleniu 
miejscowym. Zamiast bólu czuje się odrętwienie. W Dentim Clinic do-
stępne są różne, nowoczesne formy znieczulenia takie jak: znieczulenie 
komputerowe, zabieg z użyciem gazu rozweselającego oraz zabiegi 
w narkozie (na specjalne życzenie pacjenta).

2.	Jak	często	należy	odbywać	wizyty	kontrolne?
Warto sprawdzić stan zębów co najmniej co 6 miesięcy. Jeśli robi się to 
rzadziej, można przeoczyć pierwszą fazę rozwoju próchnicy, co prowadzi 
do rozwoju głębokiej próchnicy, a w efekcie skutkuje koniecznością 
przeprowadzenia bardziej skomplikowanego leczenia np. kanałowego. 
Podczas pierwszej wizyty w dziale higieny Dentim Clinic każdy pacjent 
otrzymuje Paszport Dentim, który zawiera dokładną historię leczenia 
oraz rozkład planowanych wizyt kontrolnych. 

3.	Czy	aby	mieć	zdrowe	zęby	trzeba	zrezygnować	z jedzenia	słodyczy?
Cukier zawarty w słodyczach niewątpliwie przyczynia się do powstawa-
nia szkodliwej płytki nazębnej, jednak całkowite jego wyeliminowanie 
może być trudne do osiągnięcia. Należy pamiętać, że większe znacze-
nie od ilości spożywanych słodyczy ma ich konsystencja – najgorsze 
w skutkach jest jedzenie produktów oblepiających zęby (cukierki toffi, 
chipsy). Nie trzeba więc całkowicie eliminować słodyczy, ale natych-
miast po ich spożyciu należy dokładnie umyć zęby. 

Najczęściej zadawane pytania:

4.	Jaką	wybrać	szczoteczkę	do	zębów?
Najważniejsze jest by szczoteczka była dobrana indywidualnie do 
potrzeb pacjenta rozmiarem i twardością włosia. Główka szczoteczki 
nie powinna być za duża co zapewnia dostęp do zębów trzonowych. 
Zazwyczaj polecane są szczoteczki średniej twardości, wielopęczkowe, 
wykonane z włosia syntetycznego o łagodnie szlifowanych i zaokrą-
glonych końcach, w przypadku chorób  przyzębia najlepiej używać 
szczoteczek o miękkim włosiu, które jest delikatne dla dziąseł . Podczas 
wizyty w dziale higieny Dentim Clinic każdy pacjent dowie się w jaki 
sposób prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.
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Ważne!

Lekceważenie	stanu	zdrowia	swoich	zębów,	prowadzi	do	poważnych	
problemów	ze	zdrowiem. Zgorzele i zapalenia tkanek mogą stać się 
źródłem zakażenia dla całego organizmu i spowodować wiele groźnych 
schorzeń, np.:
• chorobę reumatyczną,
• zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego,
• kłębuszkowe zapalenie nerek,
• zapalenie tęczówki oka, żył.

Chore dziąsła Zdrowe dziąsła

Zapalenie

Kieszonka

Płytka bakteryjna

Dziąsło
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O Dentim Clinic

Dentim Clinic działa również intensywnie na polu edukowania pacjentów, 
organizując od 2008 roku liczne akcje edukacyjne oraz profilaktyczne, 
takie jak m.in. „Stop dentofobii” czy „Stop rakowi jamy ustnej”. W 2010 roku 
nasza Klinika została uhonorowany tytułem Platinum Prefered Biomet3i.
 W naszej pracy kierujemy się następującą zasadą: każdego pacjenta 
traktujemy tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ponieważ sami 
oczekiwalibyśmy najlepszej jakości i wzorowej obsługi, taką też świad-
czymy w Dentim Clinic. ▪

Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic to nowoczesna klinika 
stomatologiczna, powstała z myślą o najbardziej wymagających Pacjen-
tach, którzy cenią sobie nie tylko wysoki komfort leczenia, ale również 
doskonałą jakość świadczonych usług.
 Dzięki temu, że Denim Clinic to połączenie wybitnych specjalistów 
z doskonale zorganizowanym zapleczem technicznym (m.in. nowoczesna 
pracowania diagnostyczna, własne laboratorium protetyczne i własne 
centrum frezowania), jakość wszystkich  wykonywanych prac utrzymywa-
na jest na najwyższym poziomie, a czas leczenia skracany do minimum. 
Wykorzystywane w Dentim Clinic technologie medyczne zapewniają 
naszym Pacjentom zdrowy i piękny uśmiech, którym mogą cieszyć się 
przez długie lata.
 Dentim Clinic – sześć gabinetów stomatologicznych i specjalistyczna 
pracowania RTG, urządzone w nowoczesnym stylu, łamiącym stereoty-
powy wizerunek dentystycznego wnętrza, to obecnie jedna z najbardziej 
innowacyjnych klinik stomatologicznych na Śląsku. Niepowtarzalną 
atmosferę kliniki doceniono w konkursie TOP Design 2012, przyznając 
jej tytuł „Najlepszej Kliniki w Polsce”.
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Gwarancje Opinie pacjentów

Dentim Clinic Centrum Implantologii i Ortodoncji działające na Śląsku 
już od wielu lat, przekazuje swoim pacjentom następujące gwarancje:

• dostępności i wyboru metod leczenia,

• wyrozumiałości, nie oceniania, dyskrecji, 

• przystępnej polityki cenowej, 

• dostepności rozwiązań finansowych,

• terminów wizyt (ranne, wieczorne oraz weekendy),

• najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynkach światowych,

• kompleksowych usług (pełna diagnostyka i laboratorium na miejscu),

• komfortowych i bezbolesnych zabiegów,

• wydłużonej gwarancji na realizowane leczenie.

Co jest najlepszą reklamą usług świadczonych w Dentim Clinic? To 
wszystko co mówią nasi pacjenci! Przekonaj się osobiście oglądając 
wideo opinie na naszym kanale You Tube. Zobacz jak dobry ortodonta 
zmienia życie swoich pacjentów!

Miałam to szczęście, że trafiłam do tej kliniki  
– Polecam tym, którzy boją się chodzić do dentysty.  
Agnieszka

Po raz pierwszy w życiu po wizycie u dentysty mam 
tak przyjemne skojarzenia.
Dariusz

Profesjonalizm, dokładność, kompetencja, życzliwy 
stosunek do pacjenta, miła atmosferza, fachowa 
opieka stomatologiczna. 
Gocha

https://www.youtube.com/playlist?list=UUpJRdLv_W_elEwyaX-kiEfA
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Dlaczego Dentim Clinic?

 • Bezpłatne	konsultacje	– podczas pierwszej konsultacji będziesz
 miał możliwość poznania całego naszego zespołu i kliniki oraz 
 uzyskania porad dotyczących indywidualnego planu leczenia.
• Nacisk	na	profilaktykę - w trosce o zdrowie naszych Pacjentów 
 kładziemy duży nacisk na profilaktykę stomatologiczną. Wyspecja-
 lizowani pracownicy działu higieny Dentim Clinic nie tylko wyko  
 nają odpowiednio dobrane do Twoich potrzeb zabiegi profilaktyczne,   
 ale przeprowadzą też dokładny instruktaż higieny jamy ustnej.
• Estetyczne	podejście	do	rekonstrukcji	uśmiechu	- wiemy, że dla 
 Państwa najważniejszy jest piękny uśmiech, dlatego planowanie 
 każdej pracy podporządkowujemy finalnej estetyce nowego uśmiechu.
• Komfort	i	bezbolesność	zabiegów – każdy pacjent w zależności 
 od  swoich preferencji może wybrać najlepszy dla siebie sposób 
 znieczulenia. Począwszy od znieczulenia komputerowego, zabiegu 
 z użyciem gazu rozweselającego, a także zabiegu w narkozie 
 (na specjalne życzenie	pacjenta).

 • Kompleksowość	usługi	– dzięki temu, że w jednej lokalizacji 
 zorganizowaliśmy klinikę, laboratorium protetyczne i centrum 
 frezowania osiągamy najlepsze rezultaty estetyczne oraz skracamy   
 czas trwania wielu procedur.
• Zrównoważona	polityka	cenowa – wspólnie ustalany harmonogram   
 leczenia, zawierający jasno określone kwoty to gwarancja, że żaden 
 z naszych pacjentów nie zostanie zaskoczony ceną przeprowadzonego  
 zabiegu. Jako dodatkowe udogodnienie dla naszych Pacjentów, 
 wprowadziliśmy możliwość kredytowania leczenia.
• Bezterminowa	gwarancja  – jesteśmy świadomi kompetencji naszych   
 lekarzy oraz tego, że stosowane przez nas rozwiązania reprezentują  
 najwyższą światową jakość, dlatego dajemy naszym pacjentom 
 gwarancję na wszystkie prace wykonywane w Dentim Clinic.

Płytka nazębna – lepka i bezbarwna warstwa bakterii 
i węglowodanów, ściśle przylegająca do powierzchni zęba. 
Jest główną przyczyną powstawania ubytków próchnico-
wych oraz chorób dziąseł. Inne określenia to: osad nazębny, 
płytka bakteryjna.

Scalling – zabieg profilaktyczny i zarazem leczniczy, który 
polega na usuwaniu twardych złogów nazębnych. Inne 
określenie to: usuwanie kamienia nazębnego.

I wszystko jasne! W Dentim	Clinic stawiamy na edukację naszych 
Pacjentów. Nie chcemy, żeby którekolwiek z używa-
nych przez nas słów było dla Państwa niejasne!

Halitoza - przykry zapach z ust. Najczęstszą przyczyna jego 
powstawania są: próchnica zębów i jej następstwa (zgorzel 
miazgi), zła higiena jamy ustnej, zapalenia dziąseł i błony 
śluzowej, choroby przyzębia, rozpad guzów nowotworowych.

Demineralizacja – utrata przez tkanki zęba związków mine-
ralnych. Może ona zwiększyć podatność zęba na próchnicę.

Dentim	Clinic 
Centrum Implantologii i Ortodoncji  
 
ul. Baildona 12/3, 40-115 Katowice
   
tel.:  +48 32 206 88 00, 
kom.:  +48 502 069 396     
email:  info@dentim.pl 

więcej na	www.dentim.pl

Niniejszy materiał jest wytworem twórczej pracy człowieka (oeuvre de l’esprit), w myśl postanowień artykułów L 111-1 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej i z tego tytułu prawa Dentim Clinic sp. z o.o., jako autora oryginału, są chronione. Korzystanie z tych materiałów 
jest zastrzeżone wyłącznie dla użytku prywatnego. Wszelkie powielanie lub przedstawianie całości lub części strony w innym celu, na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej zgody Dentim Clinic sp. z o.o. jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi plagiat, który może 
powodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i prawnej plagiatora, wobec którego Dentim Clinic sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.


