Od Redakcji
W dniu dzisiejszym oddajemy w Państwa ręce pierwszy, cieplutki numer DENTOPLOTKA®. Z założenia jest
to pismo skierowane do całego środowiska stomatologicznego, ale z przymrużeniem oka.
Znajdą tu Państwo liczne ciekawostki z naszej branży, lecz potraktowane zupełnie inaczej. Nie zamierzamy się bowiem kopać z koniem, a raczej z końmi i konkurować ze specjalistycznymi pismami o ugruntowanej już
w Polsce pozycji. U nas pojawiać się będą dowcipy stomatologiczne, ciekawe ploteczki, zabawne minikomiksy, oraz
historyjki z gabinetu, laboratorium i poczekalni. Ujawnimy rekordy: w ilościach wyrwanych zębów, założonych implantów, czy też wypełnionych kanałów, a może zrobionych protez.
Liczymy na to, że wiele materiałów dostarczą nam nasi Czytelnicy. Każdy zamieszczony materiał będziemy promować drobnymi upominkami. Swój kącik znajdą u nas studenci uczelni stomatologicznych, wszak życie
studenckie obfituje w różne śmieszne zdarzenia. Liczymy także na techników dentystycznych i higienistki stomatologiczne, wszak przecież też budują stomatologię.
Będzie też trochę „na poważnie”. Mamy nadzieję na pozyskanie dla naszych łamów znanych specjalistów
z różnych dziedzin. Połączenie naszego pisma z portalem internetowym DENTOPLOTEK ® daje nam nieograniczone
możliwości przedstawiania różnych ciekawostek z branży w formie opisowej, a także w postaci filmowych felietonów. Tak będziemy przedstawiać sprawozdania z najistotniejszych wydarzeń stomatologicznych z kraju i zagranicy.
I nie będziemy się skupiać na opisie zdarzeń poważnych, gdyż to opisują wszyscy. My pokażemy i skomentujemy to
wszystko, czego nie widać gołym okiem, dotrzemy za kulisy, a jeśli będzie trzeba, to jeszcze dalej. Będziemy słuchać
uważnie naszym DENTOUCHEM i relacjonować w lekkiej formie DENTOWIEŚCI z kraju i ze świata. Nasze DENTOBUSY i DENTOLOTY dowiozą nas wszędzie tam, gdzie będzie się działo coś godnego dentoplotkarskiej uwagi.
Pomagajcie nam, przesyłając wszelkie możliwe plotki i ploteczki.
redaktor naczelny
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Marek R. Zakrzewski
Z OSTATNIEJ CHWILI

PROFESOR MAJEWSKI
WYBRAŁ NARZECZONĄ!!!

Polscy stomatolodzy mieli w Indiach niepowtarzalną okazję leczenia zębów słoniom. Okazało się, że przy kanałowym leczeniu słoniowego kła znakomicie zdał tu egzamin najdłuższy na świecie pilnik
endodontyczny wyprodukowany przez firmę POLDENT z Warszawy. Wdzięczny słoń sprawił swej dentystce bezpłatną kąpiel za pomocą trąby.
Red.

Nasz reporter podpatrzył
jednego z najznamienitszych
polskich profesorow w niecodziennej sytuacji. Otóż podczas
wymiany wizytówek z prezesem
jednej z polskich firm, pan profesor zauważył, że wśród nowoczesnych wizytówek ze zdjęciem,
prezes ma firmowy kartonik z fotografią pięknej dziewczyny.
- To ta pani też pracuje w waszej
firmie ? - Tak - odparł zdumiony
prezes, to moja narzeczona...
- To ja wezmę jej wizytówkę.
Wziął, uśmiechnął się i z zagadkową miną nieśpiesznie się
oddalił...
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SPA

TWOJE ULUBIONE MIEJSCA
DO WYPOCZYNKOWANIA

fot. DigiTouch®

Mimo rosnącej popularności
ośrodków SPA w polskim społeczeństwie dźwięk tego słowa
wciąż budzi mieszane uczucia. Niektórym na myśl przychodzą dopieszczone obrazy
rodem z Hollywood, na których plastikowe lalki wysiadają z różowych kabrioletów i na
dwudziestocentymetrowych
obcasach wędrują na szósty w
tym tygodniu pedicure. Innym
momentalnie przed oczami
stają wygórowane ceny i ekstremalnie drogie zabiegi,
przy których nawet posiadacze co pełniejszych kieszeni odpadają w przedbiegach. Jeszcze inni uważają SPA za zwykłą stratę czasu: efekty albo są krótkotrwałe, albo wymagają całych serii zabiegów, żeby
się uwidocznić…
Ale to są tylko stereotypy, które ze stanem faktycznym mają niewiele wspólnego. W rzeczywistości
ośrodki SPA oferują szeroką gamę najróżniejszych
zabiegów za stosunkowo przystępną cenę, a dowodem na ich skuteczność i przyjemność z nich płynącą
niech będzie fakt, że praktycznie każdy, kto był w SPA
raz, odwiedza je po raz kolejny. Zanim więc kategorycznie odrzucisz pomysł udania się do SPA, pozwól
przedstawić sobie kilka powodów, dla których może
jednak warto tego nie robić.
1. Sanus Per Aquam, czyli zdrowie poprzez wodę
Samo rozwinięcie nazwy SPA przekazuje już jego najważniejszy priorytet. Uroda, z którą przede wszystkim kojarzone są ośrodki SPA, to tylko efekt uboczny zdrowego i wypoczętego organizmu. Celem SPA,
wbrew pozorom, nie jest tylko zapewnienie klientom
nienagannych paznokci czy czystej cery. Liczne masaże, kąpiele, kapsuły, maski i maseczki mają za zadanie

odstresować dzisiejszego Business Sapiens, rozluźnić
jego spięte godzinami ciężkiej pracy ciało. Niech ten,
kto nigdy profesjonalnemu masażowi się nie poddał,
nie śmie twierdzić, że czterdzieści minut pod ręką
specjalisty nie potrafi działać cudów!
2. Każdy znajdzie coś dla siebie
Razem z popularnością SPA, w siłę rośnie również
liczba oferowanych przezeń zabiegów. Różane kąpiele, błotne maseczki, mleczne kapsuły, odchudzanie za pomocą elektrod, masaże z różnych stron
świata… to tylko garstka przykładów z szerokiej –
i coraz szerszej – oferty ośrodków SPA w całym kraju.
Nawet najbardziej wybredni znajdą odpowiadające
ich wymaganiom zabiegi, w przerwie między którymi mogą korzystać z basenów, saun, jacuzzi i innych
dobrodziejstw znajdujących się na terenie prawdziwych SPA. Coraz popularniejsze stają się również
zabiegi dla mężczyzn – nawilżające, odprężające, na
dłonie, twarz, stopy…
3. W zdrowym ciele zdrowy duch
To prastare przysłowie najlepiej ilustruje zależność
między stanem naszego organizmu, a szeroko pojętym samopoczuciem. SPA dba o obydwa te przymioty naraz: relaksuje i upiększa ciało, przez co odpręża
i raduje ducha. Jego zbawienne oddziaływanie ma
wpływ zarówno na sferę mentalną jak i fizyczną, pozostawiając je w spokoju i harmonii.
4. Kult zdrowia i urody
Zewsząd (i z najróżniejszych pobudek) ścierają się
rozmaite poglądy i zalecenia odnośnie naszego ciała. Z jednej strony mass media kreują niedościgniony wzorzec piękna, namaszczając szczupłą, zadbaną sylwetkę. Z drugiej – w odpowiedzi na marzenia
o długowieczności – coraz większą popularnością
cieszy się zdrowy tryb życia. Jakby więc na to patrzeć, nacisk na kultywowanie własnego ciała staje
się coraz większy i dlatego, jak grzyby po deszczu,

pojawiają się wszędzie ośroki SPA. A dowodem ich
celowości niech będzie szybkie spojrzenie w przeszłość. Już starożytni oddawali hołd ciału, praktykując najróżniejsze zabiegi: łaźnie parowe, masaże,
kąpiele mleczne…
5. Cisza, spokój, luksus...
Na wyróżnienie zasługuje również inny aspekt stanowiący ogromny plus ośrodków SPA. Większość
z nich to luksusowe ośrodki położone wśród malowniczych krajobrazów, z dala od wielkomiejskiego
zgiełku, gdzie fachowa obsługa służ dyskretną radą
i profesjonalną pomocą. Każdy lubi czasem odsapnąć
od hałasu i pędu miasta i być traktowany jak członek
rodziny królewskiej – nic więc dziwnego, że SPA na
całym świecie zaskarbiło sobie uznanie całych rzeszy miłośników.
6. Czysta przyjemność, nie inaczej
Jeśli natomiast argumenty o zdrowiu, urodzie czy dobrym traktowaniu wciąż nie przekonują sceptyków,
może chociaż podoła temu kolejna zaleta ośrodków:
wszystkie zabiegi oferowane przez SPA, od zwykłego pedicure, przez rozmaite masaże do skomplikowanych kąpieli, odznaczają się wysokim komfortem
fizycznym i psychicznym, samą zadaną przyjemnością sprawiając, że klient momentalnie czuje się lepiej. Czego chcieć więcej…?
W zawodzie lekarza stomatologa sprawne ciało
odgrywa olbrzymią rolę. Zrelaksowany kark i plecy, zwinne ręce i wypoczęte oczy umożliwiają skuteczną pracę. Może więc warto przeznaczyć część
zarobionych za ich pomocą pieniędzy na ich pielęgnację, na przyniesienie im ulgi od mordęgi dnia
powszedniego.
SPA to kult ciała, wynagradzanie go za lata silnej
eksploatacji. Kompleksowe spojrzenie na znaczenie
relaksu, odpoczynku i harmonii dla jednostki jest
szalenie ważne w jej prawidłowym funkcjonowaniu.
Aby żyć w pełni, należy dbać o każdy aspekt swojego
istnienia, a ośrodki SPA oferują pomoc w przypadku
jego cielesnej strony.
Lekarzu! Nie daj się więc zbić stereotypom z tropu.
Nie wymawiaj się brakiem czasu. Nie przekładaj zdrowia na później. Wyrób w sobie nawyk dbania o własne ciało – masz je w końcu tylko jedno.

M.N.

Dużo słyszymy o różnych masażach (nawet erotycznych), ale tak naprawdę
nie wiemy, jaki dla siebie wybrać. Stąd krótka charakterystyka.

MASAŻE (część I)
Masaż klasyczny

fot. DigiTouch®
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Masaż klasyczny to najpopularniejszy masaż, na
który składają się zabiegi mające na celu poprawienie naszego stanu psychofizycznego.
Masaż może być całościowy lub częściowy,
działa przeciwbólowo, polepsza odżywianie
tkanek, regeneruje mięśnie, reguluje napięcie
mięśniowe, zwiększa elastyczność i sprężystość
mięśni, zmniejsza tkankę tłuszczową, przyspiesza przemianę materii, uaktywnia przepływ
krwi i limfy. Masaż klasyczny jest wykonywany
bezpośrednio na ciele osoby masowanej przy
użyciu środka ułatwiającego masaż np. oliwki,
kremu do masażu, talku lub maści leczniczej.
Najczęściej stosuje się tradycyjne techniki masowania, czyli rozcieranie, głaskanie, wyciskanie, przesuwanie, oklepywanie. W czasie masażu odprężamy się i relaksujemy. Odpręża się
też nasze ciało, miejsca pełne napięcia i bólu zostają rozprężone. Regularne stosowanie masażu polepsza samopoczucie, koryguje istniejące
zmiany układu kostnego, po masażu odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach
i karku. Masaż klasyczny poprawia wygląd skóry, jest ona lepiej dotleniona i ukrwiona.

Masaż relaksacyjny
Masaż relaksacyjny pobudza mięśnie, skórę
i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałuje na układ nerwowy – równoważy wysyłane przez ciało negatywne reakcje na stres,
likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi, a nawet pomaga w walce
z bezsennością.
Umiejętność relaksowania się jest bardzo cenna, szczególnie dzisiaj, kiedy 90% ludzi szuka
pomocy u lekarzy z powodu dolegliwości związanych ze stresem, takich jak: bóle pleców, szyi,
głowy, przemęczenie oczu, słaba zdolność koncentracji, depresja, nadpobudliwość, irytacja,
wysokie ciśnienie krwi, wyczerpanie itd., dlatego masaż relaksacyjny jest tak bardzo popularny i pożądany. W prawidłowo wykonanym
masażu relaksacyjnym następuje rozluźnienie
wszystkich mięśni do tego stopnia, że
ciężko nam jest zapanować nad własnym ciałem.
M.N.
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Fotozagadka
Edek

Przyjaciel wszystkich lekarzy, kol. Edward Wójcik,
pracownik firmy Bausch
z Niemiec, od ponad 17 lat
odwiedza wszystkie wystawy branżowe w Polsce.
Zawsze bardzo sugestywnie prezentował stosowanie kalek zgryzowych i folii artykulacyjnych
na własnym uzębieniu. Niestety w tym roku
utracił własne zęby (patrz zdjęcie). Jak sobie
poradzi z prezentacjami, możesz sprawdzić na
stoisku numer 27, pawilon 8 podczas CEDE
2008 w Poznaniu.

Wiertło w Biskupinie

Wiertło przedstawione na zdjęciu jest, a właściwie było
narzędziem z nasypem
diamentowym. Zostało znalezione w turbinie
w gabinecie w Biskupinie
przez serwisanta podczas
przeglądu unitu. Zostało zamontowane pod koniec XX
wieku. Od tego czasu pracowało non stop, ponieważ zapiekło się w turbinie. Około
dwa lata temu w unicie zepsuło
się chłodzenie. I to było bezpośrednią przyczyną wizyty naszego
współpracownika (serwisanta) w lipcu 2007. Na
pytanie, czy ma więcej wierteł, lekarz potwierdził, że ma jeszcze dwa - „różyczkę” do kątnicy
i „różyczkę” do prostnicy. Poszukujemy producenta tego długowiecznego wiertła.

Rękawiczki

Co zrobić,
gdy masz
„smaka” na
dojr z ałe go
banana a w
sklepie są
tylko zielone? Sposób
jest bardzo
prosty. Należy kupić zielonego banana i włożyć go na nieco ponad godzinę do rękawiczki Bossom. Błyskawicznie dojrzeje i nabierze
aromatu. Zapytaliśmy głównego
dystrybutora rękawiczek
Bossom Karola Dworzaczka z firmy
Meditrans,czy
ma wielu klientów, którzy kupują rękawiczki
w celu dojrzewania
bananów? Stwierdził, że
nie słyszał o takich
przypadkach,
jednak, jak zauważył, wprawdzie ręka wiczki firmy Bossom
mają inne zastosowanie, to stosowanie ich
jako dojrzewalników
może polepszyć sprzedaż. Trzymamy kciuki .
Stoisko numer 22, pawilon 8 podczas
CE D E 20 0 8
w Poznaniu.

Zgadnij, gdzie
znajduje się ten ząb?
3 p i e r ws ze p rawi d ł owe
odpowiedzi nagrodzone zostaną luksusową pastą do
zębów !

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
dentoplotek@dentoplotek.zoom.pl
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Wywiad
z Jolantą
Kwaśniewską
INNI O ZĘBACH

Z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską rozmawia Ryszard Kokot.
Ryszard Kokot: Szanowna Pani Prezydentowo, większość lekarzy stomatologów to kobiety, które chciałyby poznać
tajemnice złotej recepty na zatrzymanie
czasu i młodości...
Jolanta Kwaśniewska: Nie ma takiej
[śmiech]. Czas upływa i musimy przyjąć to do wiadomości. Oczywiście musimy dbać o siebie, uprawiać sporty,
nie katować się jakimiś dietami, ale
odżywiać się w sensowny sposób, korzystać z tych możliwości, jakie daje
współczesna kosmetologia. Musimy
dbać o siebie i o całe swoje ciało, tak jak
się dba o własne małe dziecko. Dobrze
jest też pamiętać o zdrowiu i profilaktyce. Dbałość o siebie daje naprawdę
dobre efekty.
RK: Jak to zrobić, aby wyglądać tak atrakcyjnie jak Pani? Czy jest to zasługa specjalnej diety, ćwiczeń i wizyt w ośrodkach SPA czy dobrego nastawienia do
ludzi i świata?
JK: Chyba najważniejsze jest to ostatnie
– ja jestem wieczną optymistką i dla
mnie szklanka jest zawsze w połowie
pełna. Takie optymistyczne patrzenie
na ludzi jest bardzo ważne. To powoduje, że nawet w taki brzydki dzień jak
dzisiaj, jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego, co przed nami. A poza tym
to oczywiście wszystko, o czym mówiłam wcześniej. Ja staram się codziennie
ćwiczyć – wykonuję m.in. ćwiczenia,
które utrzymują prawidłową postawę
i dają prostą sylwetkę. Od wiosny do
późnej jesieni uprawiam nordic walking, który szalenie lubię. Ponadto
prowadzenie domowej kuchni – bardzo lubię gotować i kocham jeść, ale
nie w nadmiarze. Ale wszystkie nasze
działania, dbanie o siebie, musi stanowić spójną całość. Nie da się czuć do-
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brze bez wszystkich tych elementów.
RK: Jaki najszczęśliwszy dzień, moment
w Pani życiu zachowała Pani w pamięci?
JK: Wydaje mi się, że takich dni było
bardzo wiele. Każda kobieta powie,
że najszczęśliwszy moment w jej życiu jest wtedy, gdy na świat przychodzi jej dziecko. Myślę, że pierwszy moment, kiedy widzi się twarz małego
dziecka, twarz, która wykazuje podobieństwo do nas, do męża, do bliskich
nam osób… to jest rzeczywiście cud
świata. Ale były też dziesiątki innych
szczęśliwych momentów – poznawanie niezwykłych ludzi na całym świecie, uczestniczenie w wydarzeniach
historycznych, w trakcie których autentycznie cieszyliśmy się i dzieliliśmy tę
radość z setkami innych osób… Wspomnę choćby moment, w którym Polska
weszła do Unii Europejskiej. Po prostu
fantastyczny moment, gdy wszyscy
czuliśmy się jedną wielką rodziną. Teraz często zapomina się, jaką gigantyczną pracę wykonaliśmy jako Naród,
ale popatrzmy jak trudna jest obecnie
droga do Unii innych państw, a my ją
pokonaliśmy. Inne wydarzenia to obrady Okrągłego Stołu – bezsprzecznie
jedno z najważniejszych wydarzeń powojennej Polski, a także przystąpienie
Polski do NATO.
RK: Czy dla kobiety pełnienie obowiązków
pierwszej damy jest życiowym sukcesem,
czy raczej męczącym obowiązkiem?
JK: Jest to bezspornie niezwykłe 5 minut w życiu. Miałam nadzieję, że to
będzie tylko 5 lat, było 10 – jedna piąta mojego życia. Gdy oglądam tysiące
zdjęć, które zachowały się z różnych
spotkań, z miejsc w których byliśmy,
z niezwykłych wydarzeń, które stały
się naszym udziałem, to nie chce mi
się wierzyć, że naprawdę to wszystko
przeżyliśmy. Kiedy oglądam moje kalendarze z tamtych czasów, to zasta-

nawiam się, jak znalazłam w sobie tyle
sił, żeby przez to wszystko przejść. Ale
jest to jednocześnie uczucie dobrze
spełnionego obowiązku, satysfakcja.
Potwierdzają tę satysfakcję codzienne
spotkania na ulicy, w sklepie, w Polsce,
za granicą i wiele bardzo serdecznych
słów, które wtedy słyszę. Słów dotyczących prezydentury męża, sposobu
mojego funkcjonowania u jego boku
– to jest dla mnie najważniejsze. Z drugiej strony to przez te 10 lat byliśmy
w stu procentach podporządkowani
sprawom państwa. Nie liczyły się sprawy domowe i rodzinne, czasami gorsze
samopoczucie – trzeba było się wyprostować, uśmiechnąć i być gotowym do
działania.
RK: Którą kuchnię świata uważa Pani
za najlepszą, jaką potrawę je Pani najchętniej? Co najczęściej podaje Pani na
przyjęciach?
JK: Lubię kuchnię lekką, śródziemnomorską. W sensowny sposób staram
się żywić całą rodzinę. W pałacu prezydenckim cała kuchnia bazowała na
moich przepisach. Wszyscy się do tego
przyzwyczaili – brak ciężkostrawnego
jedzenia. Większość przepisów wymyślałam ja, natomiast po poznaniu naszych gustów kulinarnych kucharze
mieli także swoje sugestie i przygotowywali nam bardzo fajne posiłki. Bywało tak, że mieliśmy bardzo ważnych
gości w pałacu prezydenckim, wtedy
ustalaliśmy wspólnie menu. Wszystkich potraw próbowałam wcześniej,
żeby mieć pewność, że będą smaczne.Także bardzo lubię kuchnię dalekiego wschodu – chińską i tajską,
ubóstwiam sushi, to jest właśnie fajny
sposób odżywiania się – surowa ryba
i ryż. Ale żeby Państwa zaskoczyć, to
powiem, że do mnie mnóstwo moich znajomych przychodzi na kotlety
mielone. Mam „listę oczekujących” na
indywidualne zaproszenie, to znaczy
dopisujących się do listy – jak tylko
dowiedzą się, że serwowane są kotlety mielone.
RK: A na czym ta filozofia kotletów mielonych polega – mielony to mielony…?
JK: Cała filozofia to miły sposób, w jaki
traktuje się przychodzących gości.
RK: W jaki sposób spędza Pani swój wolny czas?
JK: Teraz w końcu mam wolny czas
[śmiech]. To jest taka kategoria, która
właściwie przez 10 lat prezydentury
męża nie istniała. Jak zdarzał się jakiś
wolny weekend, to uciekaliśmy poza
Warszawę z Pałacu Prezydenckiego,

żeby na luzie, bez paparazzi, spokojnie odpocząć, pospacerować z psami, pograć w tenisa, pójść na grzyby.
Kochamy zbierać grzyby, potem je
marynować lub suszyć – to jest takie
moje hobby i fajny sposób spędzania
wolnego czasu. Ponadto bardzo lubię
dobre sztuki teatralne, dobre koncerty, chętnie pójdę na jakiś ciekawy film.
Ważne są także spotkania z przyjaciółmi – zapraszamy ich na małe kolacje,
tak żeby wzajemnie się słyszeć przy
stole. Ja mam naprawdę dosyć takiego
harmidru, tych setek osób, będących
na różnych spotkaniach, gdy wszyscy
mówią i mało kto słucha. Lubię, jeśli w
trakcie spotkania można się wzajemnie
usłyszeć i taka możliwość zapraszania
i bywania u naszych przyjaciół jest wspaniałą rzeczą. W
zimie moim hobby są narty.
To jest moje ogromne osiągnięcie, że chyba 10 lat temu
namówiłam męża na to, żeby
zaczął jeździć na nartach. Teraz jeździ świetnie – jestem dla
niego pełna podziwu, teraz to
on jest spiritus movens każdego wyjazdu.
RK: Ale Polska czy raczej Alpy?
JK: Bardzo lubiłam jeździć w
Polsce, kocham Zakopane,
uczyłam się jeździć w Szczyrku już jako niezbyt młoda
osoba. Miałam trzydzieści
parę lat, gdy pierwszy raz założyłam narty na nogi. Narty
to jest naprawdę megaprzyjemność. No i obcowanie z tymi wielkimi górami, to jest coś niebywałego.
Człowiek czuje respekt dla gór. Czasami jest taki dzień, kiedy mówię, że
jestem górą, mam wrażenie, że moje
nogi są dokładnie związane z nartami
i mogę sobie tak gnać i gnać, czasem
za szybko – ale za to zawsze w kasku.
Teraz niestety w Polsce jest o tyle marnie, że jesteśmy wszędzie rozpoznawani i to bardzo przeszkadza.
RK: No właśnie, w tym kontekście chciałem
spytać, na ile ta rozpoznawalność przeszkadza w korzystaniu z czasu wolnego, na
ile ta popularność zabiera prywatność?
JK: W Polsce jest dużo plotkarskiej prasy i plotkarskich stron internetowych.
Rozpoznaję, wyczuwam w powietrzu,
że za mną skrada się jakiś paparazzi.
I nie znudziło im się to jeszcze przez te
trzy lata po zakończeniu prezydentury
męża. I pojawiają się w najmniej oczekiwanych sytuacjach, kiedy człowiek
się marnie czuje, idzie do szpitala, zaj-

muje się pomocą bliskim. Nie znoszę
takich sytuacji. To jest brak klasy. Na
pogrzebie mojego Taty było dwóch
takich, którzy, byłam przekonana, że
za moment wpadną do grobu. Brak
powagi dla chwili, brak szacunku dla
nas, dla naszych płynących łez. To jest
obrzydliwe. A teraz, gdy każdy ma przy
sobie aparat fotograficzny na przykład
w telefonie, jest jeszcze gorzej. Nigdy
nie mieliśmy z mężem nic przeciwko
temu, gdy ktoś podchodził i prosił nas
o zdjęcie, ale nie można stać się niewolnikiem popularności. Pogoń za sensacją jest naprawdę koszmarna i od razu
mówię Państwu, że nie należy wierzyć w te idiotyzmy pisane w Faktach
czy Super Ekspressach. Tam chodzi

przede wszystkim o zrobienie zdjęcia
i na podstawie zdjęcia stworzenie wirtualnego życia osobistości. Życie jest
po prostu kosmicznie dalekie od tych
idiotyzmów, które czytam. Zawsze gdy
wchodzę do domu, spotykam naszych
panów z ochrony i pytam ich „No to
co nowego wydarzyło się u nas w rodzinie?”. Są z nami dwadzieścia cztery
godziny na dobę, znają nas i wspólnie
śmiejemy się z idiotyzmów typu: „pan
prezydent ma problemy z alkoholem”,
„pani Jolanta Kwaśniewska odchodzi
od swojego męża”. Tak naprawdę to
większość ludzi zazdrości innym dobrej sytuacji rodzinnej. Ja we wszystkich wywiadach zawsze mówiłam, że
naszym największym sukcesem jest to,
że mam fantastycznego męża i świetne dziecko oraz fajną rodzinę wokół.
I dla mnie rodzina jest najważniejsza.
Jest czymś, co ja bym chciała przykryć
kloszem, żeby chronić ich od tych plotek, sensacji i idiotyzmów. I najgorsze

jest to, że nic z tym nie można zrobić.
Już parokrotnie rozmawiałam z prawnikami, chciałam jeden, drugi czy trzeci proces wytoczyć, ale musiałabym co
tydzień coś takiego robić. To nie ma
sensu, to jest tłumaczenie się, że człowiek nie jest wielbłądem.
RK: Większość osób, widząc Państwa klasę, całe szczęście nie wierzy w te bzdury,
jestem o tym przekonany. A teraz z innej
beczki: najpiękniejsze miejsce na ziemi,
jakie Pani widziała…?
JK: Ubóstwiam mazurskie łąki: poranna mgła, krople rosy na pajęczynie,
wzbijające się do lotu szare czaple czy
bociany. Niektóre miejsca sprawiają
wrażenie, że są na końcu świata – takim miejscem jest pustynia Atacama
w Chile. Byliśmy tam, gdzie
zatrzymał się czas, w małej
wiosce, w której nie zmieniło się nic przez ostatnie sto
lat. Nie było radia, telewizji,
telefonów – takie prymitywne, proste warunki. Wspominam także zachód słońca
na pustyni, niesamowite fiolety, zmieniające się światła
– niezwykłe miejsce, wprost
bajeczne.
RK: A jakie są, Pani zdaniem,
miejsca godne polecenia dla
spędzenia wakacji w kraju lub
za granicą?
JK: Miejsca, w których bywam, to są takie miejsca,
gdzie nie chciałabym widzieć
więcej ludzi. Przede wszystkim szukamy samotności. Były takie
miejsca, gdzie co roku jeździliśmy,
gdy nasza Oleńka była jeszcze mała,
na przykład w końcu września jeździliśmy co roku w Tatry. To był taki czas,
gdzie na szlaku spotykało sie tylko
paru turystów, siadało się razem wypić
szklankę zsiadłego mleka i zjeść kawałek sera. Teraz to Zakopane to nie jest
to Zakopane, które pamiętam. Zawsze
kochałam Sopot, tam spędziłam swoją
młodość i z koleżankami opalałam się
na plaży, na której nie było w ogóle turystów. W tej chwili prawie nie bywam
w Sopocie, bo tam nie sposób przejść
ulicą. Oczywiście problemem jest także rozpoznawalność i to, że nie możemy liczyć na prywatność.
RK: Czyj uśmiech ze spotkanych przez Panią
ludzi zrobił na Pani największe wrażenie...?

Ale o tym i o powiązaniach Pani Jolanty
Kwaśniewskiej ze stomatologią – dopiero w następnym numerze!
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INNI O ZĘBACH

„Największe oszustwo
Unii Europejskiej
w Polsce”
Wyobraźmy sobie sytuację po wysłuchaniu reklamy w radio: planujemy inwestycję w swój gabinet, np. „panorama”, nowy unit, radiowizjografia, kilka innych urządzeń - razem 250 000
zł. W radio słyszymy „Unia zapłaci”! To by było
super, Unia daje, buduje, a my dostajemy, posiadamy i się nie martwimy. Rzeczywiście możemy uzyskać dofinansowanie unijne poprzez
program dla mikroprzedsiębiorstw. Wnioski
składamy w urzędach marszałkowskich i dostajemy albo nie. Obecnie ogłoszony program
finalizowany będzie w sierpniu, trudno więc
w tej chwili oceniać wyniki. Unia daje, więc
gdzie tu oszustwo? Trzeba złożyć kompletny
wniosek i właśnie tutaj rozpoczyna się problem,
po krótkiej analizie przeciętny lekarz, bądź działacz branży medycznej potrzebuje pomocy, samodzielne napisanie wniosku przekracza jego
możliwości. Szuka więc pomocy, korzystając
z Internetu, w ciągu 2 min można znaleźć adresy
wyspecjalizowanych firm, które mogą napisać
odpowiednie wnioski. Tematem zainteresowałem się w imieniu mojej żony, lekarza, która
akurat spełnia wszystkie wymagania. Mieszkamy w woj. śląskim, znalazłem listę firm w okręgu mojego województwa: http://www.garr.
pl/?p=/menu/005_oferta_dla_przedsiebiorcow/k_01/010. Sięgam po telefon i umawiam
się na pierwsze spotkanie. W sumie odbyłem
po kilka spotkań z ośmioma firmami. Z resztą
rozmawiałem telefonicznie. Każda z firm przedstawia przy pierwszym spotkaniu swoją umowę. Jest to z reguły poprawnie napisana umowa
o dzieło bez wad prawnych. Można założyć, że
ktoś kiedyś napisał wzór takiej umowy, a reszta jest kopiami bardziej lub mniej rozbudowanymi. W każdym przypadku napotkałem dwa
rodzaje odpłatności - pierwszy to opłata stała
za tzw. merytoryczne przygotowanie wniosku
(w zależności od firmy 3000-10000 zł), drugi to
stały procent od udzielonej dotacji (5-10%).
Przypadek zrządził, że działalność mojej żony
spełnia wszystkie kryteria w sposób naturalny,
bez naciągania przepisów, co daje mi komfort
dyskusji z poszczególnymi firmami. Przedstawiciele poszczególnych firm szybko orientują się, że nie ściemniam i podchodzę do sprawy poważnie. Wszyscy szybko przedstawiają
potrzeby do złożenia wniosku i opowiadają
o swojej skuteczności, ładne pomieszczenia,
elokwencja, górnolotne sformułowania. Jestem człowiekiem dociekliwym, zadaję więc
różne pytania. Już po pierwszym moim pytaniu: „czy może Pan/Pani poinformować mnie,
kto dzięki waszym wnioskom otrzymał już dotacje w branży dentystycznej?” atmosfera gęst-

nieje. Brak sukcesów, natychmiast przedstawiają nazwy firm z komentarzem, że firmy te nie
życzą sobie kontaktów innych klientów. Kolejne
pytanie: „może macie listę referencyjną?” I prawie we wszystkich wypadkach widzę w oczach
osłupienie i zniechęcenie. W trzech pierwszych
przypadkach zaproponowałem drobną zmianę
w umowie, zasugerowałem zmianę odpłatności
na 20% dotacji po jej otrzymaniu, ale bez opłaty wstępnej. Twarze moich rozmówców przybierały kolor ziemisty, oczy robiły się szkliste
i natychmiast przystępowali do tłumaczenia
mi, ile to jest pracy z przygotowaniem wniosku, ile trzeba poświęcić czasu, materiałów itp...
W trzech pierwszych przypadkach na mój argument, że chcę zapłacić znacznie więcej, bo 20%
z kwoty ponad 100 000 dotacji, czyli 20 000 zł,

fot. Digitouch®

zostałem poinformowany, że konieczna będzie
rozmowa z prezesem firmy. Wchodzi „prezes”
i tłumaczy mi bez jakichkolwiek pytań, ile to
pracy, że nie mogą zrobić odstępstw itd. Pytanie o grupę referencyjną natychmiast kończyło rozmowę. Bez kasy na początku nic robić nie
będą. Ostatnim moim pytaniem było pytanie
o wykształcenie, ponieważ „prezesi” nie budzili
mojego zaufania. Odpowiedzi otrzymałem, ale
oszczędzę Państwu tej informacji. Zmieniłem
taktykę - postanowiłem w następnych przypadkach nie zadawać pytań i ciągnąć jak najdłużej
bez podpisania umowy.
W pięciu następnych atmosfera była budująca, kilkanaście spotkań, dostarczanie dokumentów (komplety miałem pokserowane). Nie
chcę wchodzić w szczegóły, ale nikt z nich nie
miał pojęcia o czymkolwiek związanym z dotacjami UE. Jeden z nich nie wiedział na przykład o tym, że istnieją gotowe formularze na
stronie WWW wojewody i przystąpił do pracy

samemu wymyślając formularz. Inny ciągle powtarzał, że jego instytucja działa non profit, ale
trzeba podpisać umowę za 3000 zł. W końcu
przedstawiłem im swoje propozycje i zadałem
standardowe pytania. Czterech z nich wpadło
w furię! Udało się wyjść z tego bez konsekwencji, po prostu byłem większy. Piąty się rozpłakał! Domyślił się, że wniosek ma szanse i może
zarobić. Chciał przynajmniej małą sumę na papier, jak powiedział. Zaproponowałem mu, że
kupię mu papier i tusz do drukarki. Prawie się
załamał, ale odmówił.
O co więc chodzi? Żadna z firm, z którymi dyskutowałem, nie liczy na to, że klient dostanie
dotację, oczekują, więc pieniędzy za wniosek,
który jest dla nich standardowym produktem.
Czym więcej klientów tym lepiej. Oczywiście
przyznanie dotacji nie zależy od tych firm, zależy to od komisji w danym województwie, jednak oferowanie usługi bez jakiejkolwiek gwarancji zajmowania się dalej sprawami klienta
po pobraniu wynagrodzenia praktycznie dyskwalifikuje te firmy jako podmioty poważne.
Co w takiej sytuacji należy zrobić? Przyznam
szczerze, że nie wiem. Ja postąpiłem w ten
sposób, że przygotowanie dokumentów zleciłem w moim biurze rachunkowym z umową,
że jeżeli dotacja zostanie przyznana to sowicie
wynagrodzę mojego księgowego. Obiecałem
10 000 zł. Prosiłem również o to, aby uczciwie
zliczył czas i środki, jakie musiał poświęcić na
przygotowanie dokumentacji. Nigdy wcześniej
nie zajmował się tego typu działalnością. Konsultacje telefoniczne, działania w Internecie,
pisanie wniosku zajęły mu jak twierdzi około 60 godzin (proszę pamiętać, że to był jego
pierwszy wniosek). Nie chcę Państwa zanudzać
wymogami opisowymi całości przedsięwzięcia
o charakterze biznesplanu, ale był z tym niezły
ubaw. Wniosek złożę za tydzień. Jaki będzie
jego efekt, oczywiście nie wiem, ale o słuszności mojego postępowania utwierdziła mnie
pracownica Fortis Banku, do którego zwróciłem
się o promesę kredytową. Gdy opowiedziałem
pani całe perypetie dostrzegłem błysk w oku
i nieusuwalny uśmiech na twarzy, w pełni akceptowała moje podejście, po prostu zna się
na tym. Jak twierdzi, pracowała nad wieloma
wnioskami, nie chciała zdradzić ich efektów, ale
chyba uznała to za jedyną właściwą drogę. Do
Państwa należy wybór, czy chcą Państwo ubiegać się o taką dotację i czy zdecydujecie się na
wyspecjalizowaną firmę. Ja jednak sugeruję,
aby postawić warunek, że płatność odbędzie
się po przyznaniu dotacji. Może gdzieś w Polsce
znajdzie się profesjonalna firma, która będzie
chciała zarobić dużo pieniędzy.
Wniosek złożyłem w terminie. Jestem skromnym człowiekiem, w urzędzie miejskim w Chorzowie, gdzie przyjmowano wnioski, stała długa kolejka petentów. Natomiast najciekawsze
było to, co stało na parkingu. Doliczyłem się
jednego Vanquisha, czterech Mercedesów
S klasy, czterech Land Roverów Discovery
i wielu innych wypasów. Kilka widziałem po raz
pierwszy w życiu. Parkując swoją Lagunę, poczułem się jak ubogi krewny. Co ja tu robię???
Redakcja Dentoplotka oczekuje
podzielenia się swoimi uwagami na temat przyznawania dotacji. Może w innych województwach wygląda to inaczej?
Red.
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Źle się dzieje w Zębolandii
(mały kraj nad Bałtykiem)
– fragment większej całości...
Profesor Ciastkiewicz po raz kolejny
podrapał się w głowę. Co ja narobiłem! Jego
donośny głos trafiał niestety w pustkę. Przecież
mogłem wszystko dobrze poustawiać, będąc
jeszcze Nestorem, a teraz taki bałagan. Nie myślałem o przyszłości, zapomniałem, że nie jestem wieczny. A tu teraz dorwała się do władzy
Partia Inteligentnych Sprzętowców (PIS), z tym
młodym Adasiem Grzbietkońskim na czele. Co
ja narobiłem! Teraz na pewno Północ – Południe się nie uda.
Zupełnie inna atmosfera panowała
na prowincji. W Krakowie profesor Czerwcowy
opowiadał młodej studentce o swoim pierwszym w życiu implancie. W Poznaniu profesor
Pędzelek z niedowierzaniem myślał o ciągłym
wzroście swojej popularności. Profesor Hrabia
z profesorem Niańczukiem opowiadali sobie dowcipy siedząc przy piwie w jednym ze
szczecińskich pubów. W najlepszej lubelskiej
dyskotece swoimi tanecznymi uzdolnieniami

zachwyt wzbudzała pani profesor NiżyńskaWaszczuk, której towarzyszył docent Punkrok.
Nic nie zapowiadało tego, co wkrótce miało
nastąpić...
Marek Henrykowski, szef firmy Kompaktus z pewnego miasta koło Pabianic, z zadowoleniem zacierał ręce. Zadowoleniu towarzyszył ból, bo od tego zacierania następowało
od czasu do czasu oparzenie trzeciego stopnia.
A niech te osły się żrą! A niech się pożrą nawzajem! Targi ABCD i tak odbędą się w Poznaniu!
Musi być rzeczywiście bardzo niedobrze, skoro
próbował się do niego dodzwonić sam Sławek
Kajman – właściciel Pałacu. On jednak wolałby telefon od Małgosi Kowalskiej-Miśkiewicz,
o której od pewnego czasu myślał z pewną
sympatią. Mała kobietka – a taka dzielna! Nagle coś dzwoni, ale to tylko Maciek Burzyński
z Plombdentalu w sprawie zmniejszenia metrażu. Przed chwilą taki sam telefon był z Korrodentu.

NADESŁANE

W zaciszu swej willi bracia Kuweta
grali w szachy. Starszy miał znowu typowy w
ostatnim czasie dylemat. Zbić konia, czy posunąć damę. Po co ja to podpisywałem! – pomrukiwał od czasu do czasu. Młodszy jak zwykle
przezornie nie mówił nic.
Szef Rabarbaru miał podobne myśli w stosunku do swego byłego kolegi z Zębal
Mobingu. Może to się da jeszcze jakoś odwrócić. Z nadzieją spoglądał na telefon. Może
jeszcze ktoś zadzwoni, poda pomocną dłoń.
Niechby nawet ten Piotrek Piwkowski, prężny
działacz ze Związku Głównych Orędowników
Dentystycznej Afirmacji (ZGODA). Albo ten
jego dwa razy grubszy kolega z Portosa, czy
ten dwa razy chudszy z Bombardu. Telefon
milczał jak zaklęty...
Tymczasem w lesie, gdzieś w centralnej Zębolandii do ukrytego pod drzewem
starego roweru zbliżała się jakaś postać. Był to
gajowy Marucha. Od rana napierdalał go ząb.
I naprawdę było mu wszystko jedno na jakim
fotelu będzie siedział podczas bolesnego zabiegu i jaką turbiną będą mu w nim wiercić.
Jakim rentgenem mu go prześwietlą i w jakim
autoklawie wysterylizują narzędzia. Bo tak naprawdę najważniejszy jest spokój...
Dobranoc Państwu.

fot. S. Leszczyński

POZNAŃ PRZYGOTOWANY NA WIZYTĘ KAŻDEGO PREZYDENTA...
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Fotohistorie - czyli jak niekonwencjonalnie
wykorzystać materiały i sprzęt stomatologiczny

Polskie dentystki dzięki podróżom z IDF-em znalazły się na pierwszym miejscu w praktycznym
stosowaniu indyjskiej sztuki kamasutry. Daleko
w tyle pozostały Ukrainki, Białorusinki, Rumunki,
a nawet Francuzki...

Czy wiesz, że korpusy
błystek obrotowych produkowane są z drutu ortodontycznego! Nasz
redaktor PC jest zapalonym wędkarzem, sam
robi bł ystki używając
wyłącznie drutu firmy
Dentaurum.
Niestety, nie ma czym się
pochwalić jeżeli chodzi
o łowy. Natomiast dał
przetestować kilka z nich
redaktorowi MZ, efekt
piorunujący.
Wiadomo, kto co umie!!!

ZAWIŁOŚCI ORTODONTYCZNE...
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Heineken

(grecka

góralsku

W40485

Li21210

Br188

B70260,1

V110990

Likier

Brandy

Bimber

Wódka carska Wódka

Na3845

Mg21210 Gr1039

Napoleon

Malaga

K41120

anyżówka)
40
520

Zo

Kr7,5200

Porter

Żołądkowa

Kruszon

Pd5,5600

Av28680 Jw3914

Ocet

Piwo duże

Advocat

As313

F40480

Gn38120 Bl40480

Absynt

Finlandia

Gin

Sk600**

Sn1010 Pt18100

Sake

Szampan

Sn4366

Me*

Mn12100 O105

Grog

Samogon

Metyl

Martini

Ca1980

J32210

C40480

Bm16280 P22902

Koniak

Capri Better

Jegermaister

Czarna wódka Bloody Mary

Rb4298

Sr1980

Ts96,696,6 Ti3333

Si60830

Ga340,4

Rum Bacardi

Spirytus

Spirytus tech. Tequila

Śliwowica

Grappa

Al****

Be38120

Ch40621

Zr4080

Po***

Ni11,122,2
Nalewka

Johny
Walker

Perfumy

Amol

Becherovka

Cherry

Żubrówka

Petrygo

Bk1056

Ra397

Dn*

Ka2080

Pb-10,1

Fu!00

Bycza Krew

Rakija

Denaturat

Kamikadze

Piwo bezalk.

Woda

Bols

H12 - Moc100 – Kalorii
*- badania trwają
** - ściema
*** - niezła jazda
**** - przed zażyciem
przeczytaj ulotkę
lub skontaktuj się
z farmaceutą

Zakąskowce
Se113,4 Og15150
Serek

Ogórek

Tr2,2740

Ir0,030,03** Ma100,2

Tartinki

Iryski

Mamałyga

Pk5,010

Cr1,6220 Re16120

Pierożki

Chrzan

Rzodkiewka

Ar0,990,99 Gr4,4220 Sl18,0410
Arbuz

Grzybki

Śledzik

Gh-10,00
Gorzka
herbata

Kacowce
3,0
20

2,9
92

25

Kf

Rs

Kv

Kefir

Rosół

Kwas

103

Wk0,10

Bo

Mo

Cf3,00-50

Ak5010

Kl100740

Pw99*

Bt-99999 Gm10

Borszcz

Mleko

Kawka

Alkazelcer

Klin

Paw

Bita

Gazowana

Woda z

śmietana

mineralna

kwiatków

1,6
160

0,08
145

(barszcz
ukraiński)

Tekst dla wybitnych stomatologów
Dla tych, którzy lubią lampkę wina/kufelek piwa oraz dla
tych, ktorzy stronią od tych rzeczy - Beniamin Franklin powiedział: wino dostarcza człowiekowi mądrość, piwo wolność, a woda bakterie.
W wyniku niezliczonej ilości badań uczeni udowodnili, iż
wypijając 1 litr wody dziennie, wchłaniamy rocznie 1 kg
Escherichia coli (E. Coli) – bakterii znajdowanej w fekaliach.
Innymi słowy, pijąc wodę, spożywamy rocznie kilogram
szajsu. Natomiast pijąc piwo i wino (tequilę, rum, whisky,
wódkę lub inny napój wyskokowy) NIE ponosimy tego ryzyka, ponieważ alkohol podlega procesowi uzdatniania
i oczyszczania poprzez gotowanie, warzenie, filtrowanie,
destylację lub/oraz fermentację.

Pamiętaj:
Woda = szajs
Wino, wódka, piwo = Zdrowie
Dlatego znacznie lepiej jest pić piwo i pleść
głupstwa, niż pić wodę i być zasrańcem.
Nie musisz dziękować nam za tę cenną informację; przekazujemy ją w czynie społecznym...
Redakcja
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System S5 ENDO
ROTARY FILES wraz
z System S5 Endo Motor

Z RYNKU POLSKIEGO

Pilniki S5 ENDO ROTATY FILES stanowią prosty, logiczny, łatwy w stosowaniu oraz wysoce ekonomiczny system pilników niklowotytanowych o zwiększonej stożkowatości do
łatwiejszego i szybszego, mechanicznego
opracowania kanału, przede wszystkim metodą CROWN DOWN.
Zestaw wprowadzający systemu S5 ENOD ROTATY FILES składa się z 5 narzędzi niklowo-tytanowych, ponumerowanych 1, 2, 3, 4, 5 i oznaczonych paskami na uchwycie.
Pilniki systemu S5 z bardzo bezpiecznym zakończeniem łatwo „wpasowują się” nawet
w bardzo zakrzywione kanały, minimalizując

ryzyko perforacji kanału. Mają kształt zmodyfikowanych pilników NiTi S, z dwoma
90 stopniowymi kątami cięcia, co ułatwia i przyspiesza opracowanie części wierzchołkowej kanału. Wszystkie
pilniki mają płytsze nacięcia, bardzo
wydłużony splot oraz bezpieczny,
zaokrąglony czubek, który zdecydowanie zmniejsza agresywność instrumentu.
Są one specjalnie dopasowane do kątnicy S5 ENDO
MOTOR, której ustawienia są także ponumerowane 1,2,3,4,5 i bezpośrednio odpowiadają
parametrom pracy
poszczególnych instrumentów.
Mikrosilnik endodont yczny S5
ENDO MOTOR
jest bezprze-
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fot. archiwum IDF (3x)

NOWOŚCI

wodowym systemem do maszynowego opracowywania kanałów korzeniowych z funkcją
kontroli momentu obrotowego i autorewersem, przeznaczonym do pracy z większością
rotacyjnych systemów instrumentów niklowo-tytanowych.
S5 Endo Motor:
• umożliwia bezpieczne opracowanie kanału
korzeniowego
• minimalizuje ryzyko złamania narzędzia
w kanale dzięki kontroli bieżącego momentu
obrotowego oraz funkcji autorewesu
Cechy użytkowe:
• lekkie, mobilne, bezprzewodowe urządzenie,
z zasilaniem akumulatorowym
• czytelny, przyjazny, bardzo prosty i łatwy
w obsłudze panel sterowania
• szybkość obrotowa 300 obr/min, zalecana
dla większości systemów instrumentów do
pracy mechanicznej
• 5 różnych ustawień momentu obrotowego (od 0,5 Ncm do 4 Ncm)
• wskaźnik momentu obrotowego
sygnalizujący osiągnięcie wartości
75% maksimum
• funkcja autorewersu zwiększająca
bezpieczeństwo pracy
• mała, lekka główka kątnicy zapewniająca dobrą widoczność
pola zabiegowego, do sterylizacji w autoklawie
• mały i lekki mikrosilnik (całość
tylko 120g)
• akumulator Li-IO, pozwalający na 2,5 godziny pracy przy
pełnym naładowaniu.
Pilniki systemu S5 mogą
pracować z dowolnymi kątnicami o szybkości obrotowej od 150 do 300 obrotów na minutę. A Endo
Motor S5 współpracuje
ze wszystkimi systemami instrumentów rotacyjnych dostępnymi
na rynku.
M. N. N.

Z RYNKU
ŚWIATOWEGO

Higiena jamy ustnej
a ryzyko zawału serca
Czy, jeśli dbasz o prawidłowe odżywianie, nie
palisz, ćwiczysz regularnie, nie masz nadciśnienia, to grozi Ci zawał serca? Tak, jeśli nie dbasz
o zęby i higienę jamy ustnej.
Nieleczone zęby, krwawiące dziąsła i nieprawidłowa higiena jamy ustnej mogą prowadzić
do chorób serca – to główna teza Stowarzyszenia Mikrobiologów Wielkiej Brytanii, wygłoszona na ich dorocznym zjeździe jesiennym w Dublinie.
Pacjenci nie dbający o higienę jamy ustnej
oraz ci, którzy nie myją regularnie zębów, bardzo często mają krwawiące dziąsła, poprzez
które do krwioobiegu dostaje się ponad 700
rożnych bakterii znajdujących się w ustach. To
zwiększa ryzyko zawału serca, ponieważ bakterie łączą się z płytkami krwi, odpowiedzialnymi za jej krzepnięcie, a to z kolei powoduje
blokowanie arterii.
Bakterie w jamie ustnej takie jak Streptococcus
gordonii czy Streptococcus sanguinis są bardzo
częstym czynnikiem infekcji, a infekcje bakteryjne są obecnie uznawane za jeden z ważnych
czynników ryzyka zawału serca. Jeśli więc pacjent prowadzi zdrowy tryb życia, odżywia sie
prawidłowo, nie pali, ćwiczy, ale nie dba o jamę
ustną to zdecydowanie zwiększa ryzyko zawału serca u siebie.
Naukowcy z Bristolu zajmujący się tym problemem od wielu lat skoncentrowali się na badaniu metod interakcji bakterii z płytkami krwi.
Większość tego typu wcześniejszych badań nie
uwzględniała warunków panujących w ludzkim krwioobiegu, a jak się okazuje zasadnicze
znaczenie ma rzeczywiste ciśnienie panujące
wewnątrz układu krwionośnego i konieczność
jego zasymulowania. W trakcie badań wykryto zupełnie inny mechanizm łączenia się płytek krwi z bakteriami – płytki krwi całkowicie
otaczają bakterie, tworząc barierę chroniącą
je przed działaniem układu odpornościowego
oraz, co ważniejsze, przed działaniem antybiotyków. Te badania pokazują dlaczego antybiotyki nie są skuteczne w przypadkach wielu chorób serca wywołanych infekcjami. Dokładne
poznanie procesu łączenia się bakterii z płytkami krwi pozwoli w przyszłości na opracowanie
nowych leków lub szczepionek, ale na obecną
chwilę dbanie o zęby jest jedną z prostszych
i lepszych metod uniknięcia zawału serca spowodowanego infekcjami bakteryjnymi.
M. N. N.
fot. DigiTouch®

BEZ ZNIECZULENIA

Czy to już jest kres mas
wyciskowych?

fot. Internet

fot. Digitouch®

Neem (Azadirachta indica)
W Indiach do czyszczenia zębów wykorzystywane są liście drzewa Neem (Azadirachta indica).
Po zerwaniu przez mieszkańców są albo po prostu żute albo rozcierane przy pomocy patyczków (też z drzewa Neem) na zębach.
Czy oznacza to, że Hindusi źle dbają o higienę
jamy ustnej?
Nie!
Neem jest drzewem rosnącym m.in. w Indiach, które przyciąga coraz większa uwagę
całego świata. W ostatnim czasie odbyły się
3 międzynarodowe konferencje naukowe na
jego temat.
Tradycja ayurwedyjska (Ayur – życie, Weda –
wiedza), poparta przez współczesne badania,
wskazuje na następujące właściwości Neem:
1. Neem oczyszcza krew, odtruwa organizm,
pozwala na utrzymanie zdrowej skóry m.in.
jest używane do leczenia egzemy, grzybicy
i trądziku.
2. Ma właściwości antybakteryjne, np. przeciw staphylococcus ureus i salmonelli. 0.2%
koncentrat Neem ma podobne działanie
jak pencilina G.
3. Ma działanie antywirusowe jest wykorzystywane w leczeniu ospy i żółtaczki zakaźnej typu B.
4. Właściwości antyseptyczne Neem wykorzystywane są do zapobiegania chorób przyzębia, stąd jest składnikiem wielu past do
zębów.
5. Ma działanie przeciwzapalne porównywalne z aspiryną.
6. Zwiększa aktywność limfocytów Th-1 i jest
uznawany jako środek pobudzający system
immunologiczny.
A zaawansowane badania naukowe właściwości Neem dopiero się zaczynają.

Precyzja cyfrowego modelu jest nie do osiągnięcia przy tradycyjnych metodach pracy
– nie ma już pęcherzy powietrza, masy spływającej z preparacji, problemów z wyjęciem
wycisku z ust pacjenta, brakiem elastyczności
masy etc., etc.
Przewidywalność wyników
Program systemu iTero prowadzi przez cały
proces wykonywania skanu. Zajmuje to około
3 do 5 minut, czyli tyle samo, ile pobranie wycisku. Nie traci się czasu na przygotowanie masy,
czyszczenie łyżek, wymianę dozowników itp.
Skan cyfrowy jest niezależny od temperatury
otoczenia, czasu mieszania mas, czasu ich wiązania i daje zawsze takie same wyniki.
Pacjent widzi cały proces na ekranie, co jest
wysoce edukacyjne.
Czy w związku z tym w najbliższym czasie nastąpi kres mas wyciskowych?
Red.
fot. Internet

Na Międzynarodowej Konferencji Dentystycznej w Toronto przedstawiono prototyp systemu Canary System – Dental Carriers Detection
System (System Canary – dentystyczny system
detekcji ubytków).
Obecnie lekarze tak naprawdę mogą wykrywać
wczesną próchnicę metodą wizualną i poprzez
zdjęcia RTG.
Nowy system pozwala na bezbolesne, nieinwazyjne wykrywanie próchnicy na etapie, na
którym nie jest jeszcze konieczne opracowanie ubytku i jego wypełnienie, wystarczy prewencja, remineralizacja lub leczenie bardzo
niewielkich zmian.
System Canary wykorzystuje mały, ręczny,
nisko energetyczny laser, który pozwala na
sprawdzenie powierzchni zęba. System mierzy
poziom luminancji i ciepła oddawanego przez
ząb. Pomiar daje znacząco inne wyniki w przypadku zdrowych zębów, a inne w przypadku
zębów zaatakowanych przez wczesną próchnicę, co pozwala na jej wykrycie.
Poprzez zmianę nastawień lasera można zmierzyć zmiany o głębokości zaledwie 5 mm i wielkości 50 mikronów (1/20 mm). Takie zmiany są
obecnie niewykrywane żadną metodą.
System Canary:
• jest mniej inwazyjny i bardziej bezpieczny niż
tradycyjne metody;
• pozwala na bardzo wczesne wykrywanie
ubytków;
• wydłuża żywotność naturalnego zęba;
• eliminuje konieczność opracowania i wypełniania małych ubytków;
• oszczędza czas lekarza, zabiegów higienizacji i remineralizacji może dokonać higienistka
stomatologiczna lub asysta;
• zdecydowanie zmniejsza liczbę wykonywanych zdjęć RTG.
System Canary przechodzi obecnie testy kliniczne. Na rynku powinien znaleźć się na przełomie 2009 i 2010 roku.
Red.
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Z RYNKU ŚWIATOWWEGO

Zalety systemu:
• eliminuje dyskomfort pacjenta związany z
pobieraniem wycisku
• pozwala na wykonanie bardzo dobrze pasującej odbudowy
• eliminuje proces mieszania mas i całego „bałaganu” z tym związanego
• znacząco zmniejsza wydatki na materiały
• eliminuje koszty transportu/przesyłki wycisku
do laboratorium.

W Kanadzie, firma Ontario-Quantum Dental
Technologies, testuje system, który umożliwi
diagnostykę zębów w bardzo wczesnym etapie powstawania próchnicy bez konieczności
robienia zdjęć RTG.

fot. Internet

Cadent iTero™ – system cyfrowych wycisków
Zaprojektowany, aby zastąpić niewygodną
i nieprecyzyjną metodą pobierania wycisków
przy pomocy mas.
iTero pozwala na pobranie cyfrowego skanu
jamy ustnej pacjenta - zębów i zgryzu, który
jest następnie przesyłany poprzez Internet do
laboratorium dentystycznego. Tam z takiego
cyfrowego skanu wycisku odlewany jest model,
na którym można wykonać odbudowę.

Nowe technologie
– wczesne
wykrywanie próchnicy

BEZ ZNIECZULENIA

UDANE IMPREZY

Gdzie byli lekarze
pomiędzy 5 a 7 czerwca?
Nie było ich na
Baltdentice w Gdańsku...

...w tym czasie byli na plaży!
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W tym samym czasie byli również w Poznaniu na konferencji implantologicznej

Uśmiechu
organizatorów
podczas udanej
imprezy nikt nie był
w stanie
wygumować...

Sala wykładowa pękała w szwach

prezes Dobrzyński

Gdzie byli technicy
13-14 czerwca?
Na pewno nie było ich
na EPO...

Sala wykładowa EPO
Niczym
nie zak³ócony
spokój na targach
Rozpoczęcie EPO - 17 słuchających

13. w piątek: 1113-1313

BEZ ZNIECZULENIA UDANE IMPREZY

dr Zagalak

Do Aneksu też były kolejki

fot. P. C.

Tłumy kłębiące się przy stoiskach

Zasłużony
odpoczynek
po obsłużeniu jednego
klienta
Zasłużony odpoczynek bez klientów
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KULT ZĘBA

WIZYTA W MUZEUM STOMATOLOGII W BALTIMORE
Narodowe Muzeum Stomatologii im. Dr Samuela D. Harrisa
(Dr Samuel D. Harris National Museum of Dentistry), otwarte
w 1996 roku, jest zlokalizowane na terenie kampusu Uniwersytetu Maryland w Baltimore w USA. W muzeum znajduje się
stała wystawa „32 Terrific Teeth” („32 wspaniałe zęby”) oraz
różne wystawy czasowe. Muzeum prowadzi także wystawy
wyjazdowe, które „podróżują” po całych Stanach.

Wystawa „32 Terrific Teeth”
Od historii do współczesności, od poważnych eksponatów, dokumentujących osiągnięcia stomatologii po ciekawostki z tej
dziedziny, od tradycyjnej metody wystawiania po interaktywne
spektakle – każdy znajdzie coś w co może się „wgryźć”.
Do najciekawszych eksponatów zaliczyć należy:
• protezę Jerzego Waszyngtona, wykonaną przez dentystę
z Nowego Jorku, John’a Greenwooda;
• Tooth Juke box – wielki plastikowy model zębów wykorzystywany przez lata w reklamówkach telewizyjnych w USA;
• 4 obrazy Świętej Apollonii, patronki stomatologii, wykonane
przez Andiego Warhola;
• różne inne wyobrażenia św. Apolonii, m.in. rysunek na szkle
pochodzący z 12 wieku naszej ery;
• Prywatny zestaw pozłacanych instrumentów dentystycznych
królowej Victorii.
Wizyta w muzeum pokazuje osiągnięcia, które zmieniły „komorę
tortur” kowala z przeszłości w piękny gabinet lekarza stomatologa, miejsce, do którego chętnie przychodzą nawet najmłodsi.
Sposób pokazania historii stomatologii, jej rozwoju i stanu bieżącego (np. współczesny gabinet pokazowy) jest bardzo ciekawy, dostępny dla wszystkich. Pozwala na zrozumienie procesów
zachodzących w jamie ustnej, pozwala zobaczyć jak
ciekawy i jak ważny jest zawód lekarza stomatologia
i dlaczego nie należy się bać wizyty u niego.
Wystawy czasowe
Do najciekawszych wystaw czasowych obecnie należy zaliczyć trzy poniższe:
- interaktywną wystawę dotyczącą wykorzystania
zębów w kryminologii
- interaktywną wystawę „Ślina, niesamowity płyn”
- wystawę dotyczącą narwali, waleni z zębem.
Zęby a kryminologia
Interaktywna wystawa pozwala wcielić się w rolę członka zespołu ratowniczego, który identyfikuje ofiary masowej katastrofy.
Pokazuje jak zidentyfikować płeć i rasę ze struktury czaszki, jak
stworzyć mapę uzębienia, jak analizować dostarczone zdjęcia
rentgenowskie. Pokazuje jak DNA otrzymane z analizy uzębienia pozwala na identyfikację ofiary w przypadku braku dokumentacji medycznej
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Ślina, niesamowity płyn
Interaktywna odyseja przez naszą jamę ustną pozwala na odkrycie roli śliny, tak często ignorowanej, ale tak niezbędnej do
funkcjonowania całego naszego organizmu, chroniącej zęby,
ułatwiającej trawienie, poprawiającej zmysł smaku. Zwiedzający dowiaduje się z czego zbudowana jest ślina, jak wpływa na
zęby i jamę ustną, a takżę jakie konsekwencje dla całego organizmu miałby jej brak.
Przygotowane jest takżę unikalne urządzenie sensoryczne, które pozwala węchem poznać różnice pomiędzy prawidłowym
a nieprawidłowym zapachem z ust.
Narwal, waleń z zębem
Wystawa pozwala na zapoznanie się z narwalem, waleniem który od wieków fascynował ludzi, jego sposobem życia, badaniami
naukowymi, mitologią z nim związaną. Na wystawie eksponowany jest prawie 4-metrowy model tego zwierzęcia wraz z ponad
1,5-metrowym ciosem, a także wiele zdjęć i filmów z jego życia.
Narwal (Monodon monoceros – jednozębny, jednorożny) jest
ssakiem z podrzędu waleniowatych, żyjącym w wodach Arktyki.
Jego cechą charakterystyczną jest pojedynczy, spiralnie skręcony cios (ząb) wyrastający z górnej szczęki, który może osiągać
nawet 3 m długości. W bardzo rzadkich przypadkach (1 na 500)
u męskich osobników wyrastają 2 ciosy.
Przypuszczalnie jego funkcją jest rozbijanie pokrywy lodowej
w celu zaczerpnięcia powietrza (narwal jak wszystkie walenie nie
może oddychać pod wodą), jednakże wyniki ostatnich badań
naukowych każą przypuszczać, iż o wiele istotniejsza jest funkcja sensoryczna ciosu - przebiega w nim
bowiem ok. 10
mln włókien
nerwowych
umożliwiają cych narwalowi odczuwanie
zmian temperatury, ciśnienia i stężenia
różnych związków chemicznych w otaczającej go wodzie,
w szczególności jej zasolenia. Ułatwia to narwalom polowanie
na ryby (tropienie za pomocą śladów zapachowych). Jest wykorzystywany w okresie godowym, do walk, czasem służy tylko do
rytualnej demonstracji siły.
Funkcje, jakie spełnia cios narwala, były badane przez 48 naukowców z 27 placówek badawczych, do których dołączyła
starszyzna Inuitów, Eskimosów od wieków obserwujących życie tych waleni.
Badania na razie nie pozwoliły na
otrzymanie odpowiedzi na podstawowe pytanie – dlaczego budowa ciosu łamie zasady normalnego
rozwoju i wystawia miliony połączeń nerwowych na działanie tak
niebezpiecznego arktycznego środowiska?
Inną ciekawostką jest fakt, że budowa ciosu ma odwróconą strukturę
w porównaniu np. zębem ludzkim,
co pozwala na jego bardzo dużą elastyczność, może się zginać około 30 cm w każdym kierunku bez
obaw o pękanie czy złamania.
Badania narwali mają także swoje praktyczne zastosowania, naukowcy uważają, że pozwolą na stworzenie w przyszłości lepszych, bardziej odpornych kompozytów.
fot. i tekst M. N. N.

NADESŁANE

JAK „TO” ROBIĄ
MĘŻCZYŹNI RÓŻNYCH
ZAWODÓW?

Amerykańska Akademia Stomatologii Kosmetycznej (AACD – American Academy of Cosmetic Dentistry) zdecydowała, że najpiękniejszy
uśmiech i pierwsze miejsce wśród sławnych
kobiet należy do aktorki Evy Mendes, a wśród
sławnych mężczyzn – do aktora Brada Pitta.
W Polsce, o ile nam wiadomo, nie jest przeprowadzana taka ocena – a szkoda. Może warto zacząć?

fot. Internet

Bankier – na raty
Listonosz – dochodzi szybko
Inżynier – zgodnie z planem
Alpinista – zawsze na górze
Polityk – kończy na obietnicach
Policjant – twardą pałką z kajdankami
Szachista – bije konia nawet przy królowej
Dentysta – wiadomo, zawsze oralnie
Śmieciarz – dochodzi raz w tygodniu
Detektyw – tylko w ciemnościach i incognito
Dżokej – galopuje ostro i zawsze chce być
pierwszy
Nurek – ma wielkie ciśnienie, zwłaszcza, gdy
jest głęboko
Muzyk – niezwykle sprawne palce, ale potrzebuje dyrygenta
Dostawca pizzy – jak nie dojdzie w 15 minut,
to zimny
Pracownik biura podróży – nigdy nie może znaleźć właściwego miejsca
Piłkarz – jak nie faul, to spalony, nigdy nie
może trafić
Golfista – małe piłeczki, a upiera się żeby zaliczyć 18 dziurek
Dealer samochodów – nieważne gdzie i komu,
aby tylko wepchnąć ten swój złom

PEWIEN DENTYSTA
Z LONDYNU OFERUJE
SWOIM PACJENTOM
NOWĄ USŁUGĘ –
SPRAWDZA STAN ICH
ZĘBÓW PRZEZ
INTERNET

CIEKAWOSTKI
MONITOR DENTYSTYCZNY ZE ZBIORÓW
YANKO DESIGN

fot. Internet

UŚMIECH HOLLYWOOD

CHIŃSKI DENTYSTA
BUDUJE WIEŻĘ
Z 28 000
ZĘBÓW LUDZKICH

Jerry Watson bada zęby, wykorzystując obraz
przesłany przez kamerę internetową. Na tej
podstawie decyduje, czy powinien je „obejrzeć
osobiście” – informuje pismo „The Sun”.
Mimo tego ułatwienia pacjenci i tak muszą
wybrać się do kliniki, gdzie ich szczęka zostaje
sfilmowana. Jednocześnie płacą higienistce 50
funtów za oczyszczenie jamy ustnej.
– Daje mi to możliwość badania stanu zębów moich pacjentów w czterech klinikach jednocześnie
– tłumaczy Watson, który ostatniego lata rozbudował swoją przychodnię Toothplace tak, że
jej usługi są dostępne w kolejnych 20 miejscach
Wielkiej Brytanii.
Lekarz sądzi, że dzięki odpowiedniej technologii ludzie mogliby badać zęby nawet nie wychodząc z własnych domów. – Ludzie musieliby
jednak mieć w domach kamery bardzo dobrej
jakości – tłumaczy.
Watson marzy, by w przyszłości takie kamery
były elementem elektrycznych szczoteczek
do zębów.

Strona Yanko Design to miejsce, w którym każdy projektant może umieścić swoje zwariowane wizje gadżetów przyszłości bez strachu
przed wyśmianiem. No bo co byście powiedzieli, widząc gdzieś indziej na przykład system monitorujący zdalnie stan Waszego uzębienia?
Według Sary Tisdale wystarczy niewielki skaner
wkładany do ust i system bezprzewodowej komunikacji z gabinetem dentysty, by cieszyć się
zdrowym uzębieniem przez całe życie.
Mały skaner można trzymać w dowolnym miej-

Jak informuje chińska Agencja prasowa Xinhua,
Yu Qian, 52 letni dentysta z Qingnan w północno-wschodnich Chinach, buduje wieżę o wysokości ponad 8 stóp (ponad 2,5 m). Yu Qian pochodzi z rodziny lekarzy stomatologów, która
w trakcie wieloletniej praktyki leczyła ponad
100 000 pacjentów. Z sześcioma studentami
stomatologii Yu zebrał 28 000 zębów od pacjentów o różnych schorzeniach stomatologicznych i rozpoczął budowę, wykorzystując do
tego celu różne materiały wiążące. Yu pragnie
w ten sposób zwiększyć świadomość pacjentów dotyczącą higieny jamy ustnej.

fot. Internet

Włącz przeglądarkę np. www.google.pl
1. Wpisz w białym pustym polu nazwę: „gluma desensitizer”
2. Najedź myszką na przycisk „szukaj” i kliknij
lewy klawisz myszki.
3. Z linków do stron, które wyskoczą, wybierz
trzeci odnośnik od góry, klikając na [tłumaczenie strony], które znajduje się obok napisu „Heraeus Kulzer – Derections for Use”
4. Na stronie znajdziesz instrukcję użycia preparatu „gluma desensitizer”
„GLUMA Desensitizer jest używany:
• do zniesienia ból w obszarach narażonych
szyjki macicy nie wymagające konserwacji,
• w celu złagodzenia lub zapobieżenia dentinal
wrażliwość zębów po przygotowaniu do uzyskania pośrednich prac renowacyjnych.”

fot. Internet

ZNALEZIONO W SIECI !!!

scu mieszkania. Każdego dnia musimy ugryźć
skaner i wpiąć go z powrotem w stacji dokującej. Informacje o jamie ustnej są transmitowane
do dentysty – pisze autorka. Spersonalizowana
baza danych pomoże Tobie i Twojemu dentyście
w wyborze tego co najlepsze dla Twoich zębów.
To jak Big Brother w mojej buzi!
Oko Wielkiego Brata jest rzeczywiście niesamowite. Potrafi dostrzec nawet zaczątki próchnicy
na naszych ósemkach.
Źródło i fot.: yankodesign.com
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STOMATOLOGICZNA IMPREZOWNIA
WYDARZENIA Z DENTYSTYCZNEGO ŚWIATKA

Wizyta w prehiszpańskim „mieście bogów” Teotihuacan - dwie olbrzymie
piramidy, piramida Słońca i piramida Księżyca

Targi stomatologiczne w Mieście
Meksyk: bardzo miły polski akcent – unit z Famed Żywiec

Fotorelacja z wyjazdu do Meksyku
30.IV.2008–10.V.2008
Zdjêcia: Marek NiedŸwiedzki

Katedra w Mieœcie Meksyk by³a
odwiedzana przez Jana Paw³a II
kilkukrotnie

Ośrodek w Cholula
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Muzeum Antropologiczne ma najbogatsze zbiory sztuki prekolumbijskiej – głowy „dymią” od nadmiaru wiedzy o Olmekach, Toltekach,
Aztekach i Majach

Plac Trzech Kultur: kultura prekolumbijska (niestety najmniej pozostałości), hiszpańska i współczesna – z której niestety zostało najwięcej paskudnych „zabytków”
- bloków mieszkalnych

STOMATOLOGICZNA IMPREZOWNIA
WYDARZENIA Z DENTYSTYCZNEGO ŚWIATKA

Znane miasto Veracruz
zwiedzamy w błyskawicznym tempie

Pomnik Papieża Polaka przy
katedrze
Katedrze w
w Mieście
Mieście Meksyk
Meksyk

Matka Boska z Guadalupe

Bazylika Matki Boskiej z Guadalupe - drugie co
do liczby odwiedzających sanktuarium katolickim na świecie – zaraz po Watykanie

Wiejski
I wiejskikościółek
kościółek w
w ToTonantzitlan, przykład tzw.
baroku indiańskiego

Kącik poezji
TAKI SEN....
Nie odrzucaj tej miłości
Nie zapomnij moich snów
Nie odrzucaj swych radości
Tak bez Ciebie pusto tu
Nie odrzucaj tej miłości
Nie odrzucaj marzeń gdy
Na bezmiarach nieśmiałości
W moich myślach tylko Ty
Nie odrzucaj tej miłości
Nie odrzucaj moich łez
Mam już dosyć samotności
Zrobię wszystko to, co chcesz
Nie odrzucaj tej miłości
Daj nam szansę, spełnij sny
W mego życia Małym Świecie
Już na zawsze będziesz Ty...

Wulkan Iztacihuatl („Śpiąca kobieta), wygasły, obok jest
(niewidoczny na zdjęciu) Popocatepetl zwany pieszczotliwie
Popo, ciągle czynny i groźny

M.Z.
wrzesień, 2008
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EGIPT
26.11–3.12.2008
Szkolenie dla lekarzy, szkolenie dla techników, słońce i plaża,
kurs nurkowania, wycieczki fakultatywne
Szkolenie dla lekarzy – 6 godzin:

• Środki dezynfekcyjne i sposoby sterylizacji w gabinetach dentystycznych
• Przepisy prawne dotyczące
kontroli Sanepidu w gabinetach dentystycznych
Szkolenie dla techników – 6 godzin
Prace laboratoryjne wzmacniane
włóknem szklanym. Kompozyty
w laboratorium
Szczegóły na www.idf.net.pl

MEKSYK 12 dni

CHINY 13 dni

Miasto Meksyk, Teotihuacan, Puebla, Veracruz, El Tajin,
Palenque, Uxmal, Chichen Itza, Playa del Carmen
(2 dni na plaży w hotelu all-inclusive)

Szanghaj (wystawa Dentech), Guilin, Kanton, wyspa Hajnan
(kurort Sanya – 2 dni odpoczynku), Macao, Hongkong

termin: 02.11–13.11.2008
Szczegóły na www.idf.net.pl

termin: 30.10–11.11.2008
Szczegóły na www.idf.net.pl

Kurs medyczny Endo-Perio, 14 godzin szkolenia
21–22.11.2008 Warszawa
Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
21.11. 2008 Periodontologia
Godz. 11:00–18:00
Diagnostyka periodontologiczna w gabinecie stomatologa praktyka:
• zbieranie wywiadu przedmiotowego i podmiotowego u pacjenta periodontologicznego a prawdopodobieństwo prawidłowej diagnozy
• badania immunologiczne i genetyczne – nowe metody diagnostyczne pozwalające precyzyjnie przewidzieć efekty leczenia periodontologicznego i implantologicznego
• techniki badania wskaźników stanu higieny jamy ustnej.
Wpływ biofilmu, występującego w chorobach przyzębia, na rozwój
chorób ogólnoustrojowych.
Techniki oczyszczania zębów:
• skaling ręczny i maszynowy
• debridement, root-planing, kiretaż – wskazania i techniki wykonania
• perio-polishing – nowa metoda oczyszczania powierzchni korzenia
• wskazania i przeciwwskazania oraz technika wykonania piaskowania
Pokaz praktyczny kiretażu i skalingu ręcznego i mechanicznego.
– dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska.
Wieczorem – impreza integracyjna przy przekąskach i piwie
(w cenie kursu).

22.11. 2008 Endodoncja
Godz. 9:00–17:30
Biofilm bakteryjny – fizjologiczna i patologiczna flora jamy ustnej
– dr Izabela Grabowska, specjalista anestezjolog,
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM.
Wpływ biofilmu bakteryjnego na leczenie endodontyczne
– dr n. med. Joanna Słowik z UJ CM, Instytut Stomatologii.
Szczelne wypełnienie kanału podstawą sukcesu w endodoncji
– dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Pokaz praktyczny różnych metod wypełniania kanału
– dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk.

Szczegóły na:

www.idf.net.pl

Zgłoszenia na wszystkie imprezy:
IDF sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7B, tel: 022 868 36 93, idf@idf.net.pl
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HOROSKOP

BYK 20.IV – 20.V
Uważaj na zabiegi chirurgiczne
związane z dłutowaniem i usuwaniem zębów mądrości.
Zacznij zdrowo się odżywiać, pomogą Ci w tym podręczniki o dietach warzywnych. W miłości poszukiwać będziesz prawdziwego
uczucia, bezpieczeństwa i wsparcia.
Uważaj na swoją torebkę i portfel, miej szeroko otwarte oczy.
Dieta: Jedz dużo potraw z dodatkiem warzyw korzeniowych (kalarepa, cebula). Ogranicz też przyprawy,
wystarczy odrobina soli!
BLIŹNIĘTA 21.V–22.VI
Pamiętaj w ostatnim tygodniu
października nie bierz się do oszlifowywania zębów pod porcelanę,
może się to bowiem zakończyć dużym problemem dla Ciebie i Twojego pacjenta.
Czeka Cię ogromne powodzenie!
U boku nowego partnera przeżyjesz niezapomniane
chwile. Jeśli jesteś w stałym związku uważaj,...bo miłosnych pokus będzie wiele. Spróbuj zapanować nad namiętnością, bo możesz mieć kłopoty.
Kuracje ziołowe i upiększające dadzą nadzwyczajny
efekt. Pomyśl o wyjeździe do uzdrowiska lub do gabinetu
odnowy biologicznej. Nie lubisz się męczyć, by wzmocnić kondycję, więc warto czasem pospacerować.
Dieta: Wybierz tłuste potrawy podawane na ciepło. Jedz
też kiełki, a do tego dużo warzyw w kształcie kwiatów
- kalafior, brokuły, karczochy.
RAK 22.VI – 22.VII
Scaling i piaskowanie zdecydowanie nie będą Twoją domeną na
początku października.
Tegoroczny zimowy wypoczynek zaplanuj aktywnie, żeby potem nie żałować ani jednej chwili. Drastyczne diety nie są wskazane! Druga połowa
roku będzie sprzyjać wytężonej pracy, zbieraj więc
siły! Oszczędzaj i pomnażaj swój kapitał! Nagły wyjazd
pod koniec roku w dalekie kraje może stać się przygodą Twojego życia.
Dieta: Twój jadłospis powinien obfitować w potrawy
z przewagą węglowodanów, a także soczyste owoce
cytrusowe i warzywa. Postaw na sałaty i aromatyczne zioła.

nowoczesna anestezja

LEW 23.VII – 23.VIII
Postępuj bardzo ostrożnie i rozważnie z pacjentami u których
pojawi się problem związany
z górnymi jedynkami.
W tym roku jeszcze masz szansę
porzucić nałogi i zgubić zbędne
kilogramy. Do dzieła więc Lwie!
Wystarczy, że postawisz na ruch i aktywny wypoczynek. Przemęczenie i ciągły stres miną jak ręką odjął.
Jesienne spacery i kontakt z przyrodą przywrócą Ci
spokój. Sprawią, że na wiele spraw spojrzysz ze zdrowym dystansem.
Jeśli jesteś w stałym związku daj się ponieść emocjom.
Samotne Lwy mają szansę na poznanie kogoś, kto przesłoni im zeszłoroczne romanse!
Dieta: Wzbogać dietę o potrawy zawierające białko
i wzmacniające układ krwionośny.
Z diety wyłącz mocne przyprawy i … koniecznie
alkohol.
PANNA 24.VIII – 22.IX
Bacznie kontroluj odpowiednie
dozowanie znieczuleń swoim pacjentom.
Nie siedź sama w domu! Nie unikaj ludzi! Nie bój się nieznanych
jeszcze miejsc!
Uważaj bo będziesz podatna na kontuzje i zatrucia nieświeżym jedzeniem.
Bądź więc ostrożna i jedz tylko to, co sama ugotujesz.
Odnów zeszłoroczne znajomości dzięki nim odniesiesz
bardzo wiele korzyści.
Dieta: W Twoim jadłospisie powinny znaleźć się kasze,
dojrzałe warzywa, sezonowe owoce oraz mało doprawione mięso. Wody źródlane dodawane do potraw poprawią Twoje zdrowie.
WAGA 23.IX – 23.X
W połowie października korony i
mosty zakładaj z wyjątkową dokładnością i precyzją.
Zamiast zamartwiać się i niepokoić, poświęć więcej czasu na przyjemności. Masz szansę by poznać
kogoś, kto zawróci Ci w głowie.
Czas odświeżyć styl! Kup parę szałowych ciuchów! Powinnaś też pomyśleć o kondycji. Trochę ruchu i ćwiczeń
nie zaszkodzi. W pracy będziesz musiała wykazać się
odpowiedzialnością i cierpliwością. Kiedy pojawią się
trudności nie rezygnuj i staw im czoło.
Dieta: Zdrowe tłuszcze i potrawy lekkie, nie obciążające
wątroby oraz warzywa bulwiaste i zielone.
SKORPION 24.X–22.XI
Zasłonienie wybitnie odkrytych
szyjek zębowych u Twojej pacjentki da rewelacyjny efekt.
Jesienią się troszkę rozleniwisz,
nie dopuść jednak do powstania
tłuszczyku na Twojej z trudem
wypracowanej figurze. Regularnie bywaj u fryzjera
i kosmetyczki.
Twoje powodzenie u płci przeciwnej zdecydowanie
wzrośnie a i pieniędzy w Twoim portfelu na pewno
nie zabraknie.
Dieta: jak ognia wystrzegaj się słodyczy i fast foodów.

anestezja nie do końca skuteczna

STRZELEC 23.XI–21.XII
Nie daj się zaskoczyć lecząc ubytki
w górnych trzonowcach bowiem
na pozór płytka próchnica pochłonęła już większość zęba.
Będziesz chciał zgłębić tajniki
swojej duszy i nauczyć się podstaw psychologii. Zapragniesz zrozumieć zachowanie innych i szybko zaczniesz ćwiczyć
swoją wiedzę na znajomych i sąsiadach.
Możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu nowego życia
tam, gdzie Cię nikt nie zna.
Uczyń więc swoje życie przyjemniejszym i nie skąp pieniędzy na rodzinne potrzeby.
Jakaś romantyczna kolacja też nie zaszkodzi.
Dieta: Potrawy zawierające dużą ilość białka, owoce
morza i ryby.
KOZIOROŻEC 22.XII–19.I
Nie przedłużaj zalecanych limitów
czasowych w trakcie wybielania
zębów swojej młodej pacjentce.
Przed Tobą ważna decyzja i wiele
wyzwań zawodowych. Spełnią się
Twoje marzenia o karierze. W miłości przestań być niezdecydowana! Podejmij wreszcie poważną partnerską
decyzje. Nikt nie będzie czekał w nieskończoność.
Dieta: Potrawy bogate w minerały to coś dla Ciebie! Jedzenie w postaci przetworów i kiszonek, orzechy, nasiona słonecznika i dyni.
Nic się nie stanie jak raz na jakiś czas pozwolisz sobie na
małe szaleństwo w postaci czekoladki lub batonika.
WODNIK 20.I – 18.II
Uwaga na kontrole sanepidu!!! Na
wszelki wypadek już teraz zakup
środki do dezynfekcji i zapas gumowych rękawiczek.
Przestań wreszcie myśleć co na
Twój temat sądzą inni! Ciągłe
rozpamiętywanie może zamęczyć wszystkich dookoła. Chwila relaksu w salonie odnowy biologicznej nie
zaszkodzi, a przyjemny masaż polepszy Twoje samopoczucie i zaktywizuje Cię do działania. Więcej ruchu!
Wyjazd na urlop, nawet bez rodziny może okazać się
wspaniałą przygodą. Nie zapomnij uzupełnić swojej
garderoby o kilka seksownych fatałaszków. Nigdy nic
nie wiadomo. Zbieraj siły na nadchodzącą zimę! Twoja
intuicja miłosna pomoże pozbyć się wątpliwości co do
szczerości uczuć partnera.
Dieta: Potrawy mączne np. pierogi, tarty, kulebiaki. Unikaj kawy i środków drażniących nerwy.
RYBY 19.II – 20.III
Pomyśl o rozszerzeniu wachlarza
usług świadczonych przez twój gabinet. Implanty to jest to co może
przynieść nie mały dochód.
Zrób porządek w swojej szafie!
Szczególnie pamiętaj o modnej
fryzurze i nie powierzaj swojej głowy fryzjerom, którzy
nie znają najmodniejszych trendów. Ten rok sprzyja romantycznym znajomościom! W miłosnej euforii zachowaj jednak troszkę zdrowego rozsądku.
Dieta: Nie zapominaj o ciepłych posiłkach i pij dużo
płynów!

Wasza wróżka Anastazja
najskuteczniejsza anestezja

Katalog Marrodent możesz
odebrać na stoisku 10, paw. 8.

BARAN 21.III – 20.IV
Nie planuj skomplikowanego leczenia kanałowego.
Zdrowie najważniejsze, nie bagatelizuj więc drobnych dolegliwości i rób badania kontrolne. Twoje
powodzenie zależy od zgodnej
współpracy z ludźmi. Warto o to zadbać i nie wchodzić
w spory. Druga połowa października będzie obfitować
w przypływ gotówki, a samotne Baranki wreszcie znajdą swoją drugą połówkę.
Dieta: Postaw na potrawy zawierające dużą ilość białka.
Jedz dużo warzyw koloru czerwonego, a także groch,
soczewicę, fasolę i cukinię.
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GDZIE JEST TA KLINIKA?

Zdjęcia przedstawiają dużą i bardzo ładną klinikę stomatologiczną.
Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu miasta, gdzie znajduje się
ta klinika. Odpowiedzi należy wysyłać na adres:
dentoplotek@dentoplotek.zoom.pl
Osoby, które odgadną, mają bezpłatny wstęp na Kurs Medyczny
Endo-Perio w dniach 21-22.11.2008
oraz prenumeratę Dentoplotka
w roku 2009 gratis.
Kilka podpowiedzi:
Klinika jest prywatna i posiada jednego właściciela, pracuje w niej
cała jego rodzina. Klinika zatrudnia
ponad 40 lekarzy i 10 techników,
personel pomocniczy też jest liczny. Całość mieści się na dwóch piętrach. Pracuje 16 stanowisk i dwie
pracownie rentgenowskie. Do zasilania wszystkich systemów stosuje
się 7 kompresorów. Dwa pokoje zabiegowe przystosowane są do zabiegów chirurgicznych w pełnym
zakresie. Największy szok wywołuje
poczekalnia dla VIP-ów i biuro.

Dentoplotek
Wydawca: IDF sp .z o.o.
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7B
Tel: 022 868 36 93, Fax: 022 846 04 26
www.dentoplotek.zoom.pl
dentoplotek@dentoplotek.zoom.pl
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