
RED.: Po la cy, rów nież miesz kań cy Ślą ska i Za głę bia,
przy wią zu ją co raz wię cej uwa gi do kwe stii wy glą du zę -
bów. Czy nie ba wem do trze do nas kult bia łe go, hol ly -
wo odz kie go uśmie chu?
TŚ: Wia ra w to, że pięk ny uśmiech to brak kom plek sów,
po wo dze nie w to wa rzy stwie, a na wet lep sza pra ca,
przy szła z Za cho du. Je że li cho dzi o tren dy w sto ma to -
lo gii es te tycz nej, to z ca łą pew no ścią mo gę stwier dzić,
że in ne ka no ny pięk ne go uśmie chu ma ją Ame ry ka nie,
in ne Niem cy, a in ne Wło si. My, Po la cy nie do koń ca je -
ste śmy w sta nie za ak cep to wać tzw. Hol ly wo od smi le, to
zna czy du że, śnież nobia łe zę by, zę by, któ re z da le ka
„krzy czą”: „Je ste śmy sztucz ne…” Ma my wła sne po czu -
cie es te ty ki. Nie za le ży nam na tym, aby uśmiech ra ził
z da le ka bia ło ścią. Ma on wy glą dać ja sno, ale na tu ral -
nie. W na szej pra cy szu ka my har mo nii z ry sa mi twa rzy,
kształ tem ust, z po trze ba mi i od czu cia mi su biek tyw ny -
mi na szych Pa cjen tów.
BUŚ: Es te ty ka nie ogra ni cza się tyl ko do te go, że zę by
ma ją być bia łe. To tak jak w ma lar stwie: nie wy star czy,
aby ob raz był ko lo ro wy, mu si mieć jesz cze to COŚ. Coś
nie po wta rzal ne go i wy jąt ko we go. Dla te go wła śnie tak że
w na szej pra cy wy jąt ko wo in dy wi du al nie pod cho dzi my
do „two rze nia uśmie chów”. Każ dy z na szych Pa cjen tów
jest in ny i za słu gu je na swój wy jąt ko wy i nie po wta rzal ny
uśmiech. Z te go po wo du tech ni cy pra cu ją cy z nami są
tak że pa sjo na ta mi i ar ty sta mi w swo im za wo dzie.
Wszyst kie li ców ki i ko ro ny por ce la no we ma ją swój wy jąt-
ko wy cha rak ter.
RED: Co jest naj waż niej sze w Pań stwa pra cy?
BŚ: Naj waż niej sze jest kom plek so we po dej ście do le -
cze nia, a zwłasz cza do pla no wa nia le cze nia. Pa trzy my
na na szych Pa cjen tów nie przez pry zmat jed ne go zę ba,
ale z my ślą o tym, aby Pa cjen ta wy le czyć. Dla te go też
przy go to wu je my kom plek so wy plan na pi śmie i po tem
usta la my har mo no gram spo tkań, aby przez ko lej ne wi-
zy ty za jąć się wszyst ki mi pro ble ma mii że by Pa cjen ci
nie mu sie li już wra cać do te go, co zo sta ło zro bio ne.
Chce my, by mo gli się cie szyć ni czym nieskrę po wa nym
uśmie chem przez na stęp nych wie le lat.
RED.: A pre sti żo we sto wa rzy sze nie na uko we „An ky los
Syn co ne Scien ti fic Gro up”, do któ re go obo je Pań stwo
na le ży cie?
TŚ: To gru pa dwu dzie stu wy se lek cjo no wa nych pol skich
prak tyk sto ma to lo gicz nych, któ ra zaj mu je się wy ko ny -
wa niem za bie gów im plan to lo gicz nych, ba da nia mi i ob -
ser wa cja mi do ty czą cy mi na tych mia sto we go ob cią że nia
im plan tów. Idea po wsta ła w Niem czech. Sys tem „An ky -
los Syn co ne” po zwa la uwol nić lu dzi od luź nych, ru sza ją -
cych się i spa da ją cych pro tez zę bo wych. Po le ga
na za kła da niu 4 im plan tów u osób, któ re w ogó le nie po-
sia da ją zę bów w dol nej szczę ce (lub 6 w szczę ce gór nej)
i na tych mia sto wym ob cią że niu ich pro te zą. To sys tem
opar ty na te le sko pach, dla te go mo że my zre zy gno wać
z la bo ra to ryj nej ob rób ki pod bu do wy na im plan tach po-
trzeb nej do za mo co wa nia pro te zy. Je ste śmy w sta nie
w cią gu jed nej wi zy ty osa dzić Pa cjen to wi no we, pięk ne
zę by na im plan tach. To dia me tral nie zmie nia ży cie le czo-
ne go, bo mo że on w za sa dzie od ra zu swo bod nie uśmie-
chać się i jeść. Wy ni ki kil ku let nich ba da ń w „An ky los
Syn co ne Scien ti fic Gro up” już po twier dzi ły słusz no ść tej
kon cep cji, któ ra da je ogrom ne bez pie czeń stwo. A dzie -
je się tak, po nie waż każ dy z im plan tów jest ob cią żo ny
tyl ko w wy mia rze pio no wym, nie ma moż li wo ści ru chów
bocz nych. Do tej po ry z suk ce sem wy ko na li śmy kil ka -
dzie siąt ta kich za bie gów.
RED.: Im plan ty w ogó le oka za ły się re wo lu cyj nym roz-
wią za niem i sys tem sta le się roz wi ja.

TŚ: Naj waż niej sze są trwa łość i bez pie czeń stwo. Dla te -
go, aby uzu peł nie nia słu ży ły pa cjen tom przez dłu gie la -
ta, sto su je my nie zwy kle pre cy zyj ne im plan ty
o usta lo nej re no mie kli nicz nej. To im plan ty, któ rych hi -
sto ria i roz wój li czą so bie już po nad 20 lat. Pa mię tać na-
le ży, iż jest wie le kon ku ru ją cych ze so bą sys te mów
im plan to lo gicz nych na świe cie. Wie le firm, aby wejść
na ry nek, ob ni ża ce ny, skra ca gwa ran cje. W na szej Prak-
ty ce da je my 10 lat gwa ran cji na im plan ty, a co jesz cze
waż niej sze – re no ma fir my i ja kość pro duk tów jest tak
du ża, że gwa ran cja jest mię dzy na ro do wa, gdyż sys tem
ten jest zna ny na ca łym świe cie.
BUŚ: Tak że je śli cho dzi o pro te ty kę, sta wia my na ja kość,
pre cy zję i es te ty kę. Dla te go też le cze nie kom plek so we
trwa cza sem 2 mie sią ce, cza sem pół ro ku, a cza sem na -
wet 3 la ta. Wszyst ko to za le ży od stop nia skom pli ko wa -
nia pro ble mu. Naj pierw trze ba pa cjen to wi wszyst ko
do kład nie wy ja śnić. Pa cjent po wi nien zro zu mieć ideę le-
cze nia, to, że pro po no wa ne roz wią za nie da je nam moż-
li wość le cze nia bar dziej bez piecz ne go. Po ka zu je my
pa cjen tom np. ko ro nę lub li ców kę por ce la no wą, aby
wie dzie li, jak ona wy glą da. Opi su je my, jak bę dzie wy-
glą dał za bieg, a jak je go efekt koń co wy. Wy ja śnia my,
dla cze go pro po nu je my ta ki, a nie in ny plan le cze nia.
Bar dzo czę sto ma my do czy nie nia ze zło żo ną re ha bi li -
ta cją, mu si my zmie nić ca ły układ zgry zo wy, uzu peł nić
bra ki, czy od bu do wać utra co ną tkan kę kost ną. Le cze nie
trwa wte dy, tak jak wspo mi na łam, cza sem na wet
do dwóch lat. Obec nie w cza sie jed nej, dwóch wi zyt je -
ste śmy w sta nie przy wró cić daw ny ko lor zę bów, któ re
ściem nia ły np. w wy ni ku le cze nia ka na ło we go, sto su jąc
wy bie la nie we wnętrz ne i od bu do wę tech ni ką war stwo -
wą. W przy pad ku odła ma nia frag men tu zę ba mo że my
go „do kle ić z po wro tem” dzię ki za sto so wa niu ma te ria -
łu o du żej si le łą cze nia. W przy pad ku sto so wa nia im-
plan tów okres le cze nia się wy dłu ża. Wy zwa nie po le ga
na ta kim od bu do wa niu zę ba, czy wy ko na niu ko ro ny, by
ca łość spra wia ła rze czy wi ście na tu ral ne wra że nie. 
RED.: Ja kie jesz cze no wo ści po ja wi ły się w pań stwa pra -
cy w ostat nim cza sie?
TŚ: Bę dąc w ma ju na ko gre sie EAED 2010 Spring Me e-
ting in Lon don „Art. & Scien ce in Sy ner gy”, do sze dłem
ko lej ny raz do wnio sku, iż ga bi net, w któ rym nie wpro wa-
dza się no wo ści, nie roz wi ja się. A ry nek sto ma to lo gicz -
ny ewo lu uje bar dzo szyb ko. Na przykład, wy bie ra jąc
sys tem im plan to lo gicz ny, kon sul to wa łem się z pol ski mi
wy bit ny mi spe cja li sta mi z te go za kre su. Po je cha łem rów-
nież do fa bry ki, aby zo ba czyć, jak wy glą da pro ces pro-
duk cji im plan tów. Spraw dzi łem też, ja kie są ich za le ty,
wa dy i gwa ran cje. Bo cho dzi o to, by pra co wać nie ko -
niecz nie ta nio, ale za to bez piecz nie. Na to miast je że li
cho dzi o pro te ty kę, to sta ra my się pra co wać co raz mniej
in wa zyj nie. Zre zy gno wa li śmy ze sto so wa nia ko ron
na me ta lu, któ ry jest naj bar dziej po pu lar ny, ale za wie ra
np. ni kiel, któ ry mo że uczu lać. Wy ko nu je my es te tycz ne
uzu peł nie nia w tech ni ce peł nej, czy stej ce ra mi ki, na pod -
bu do wie z tlen ku cyr ko nu lub zło ta. Wra ca jąc do kwe stii
no wo ści, nie spo sób o wszyst kim opo wie dzieć, ale dla
przy kła du wpro wa dzi li śmy w na szym ga bi ne cie na wi ga -
cję do im plan to lo gii. Dzię ki na wi ga cji mo że my na pod -
sta wie to mo gra fii kom pu te ro wej za pla no wać naj lep szą
dla da ne go pa cjen ta po zy cję im plan tów. Dzię ki te mu nie

pra cu je my już „po omac ku”, bo przed przy stą pie niem
do za bie gu ma my przy go to wa ny sza blon do po zy cjo no -
wa nia wsz cze pów. Ta tech no lo gia da je moż li wość za pla-
no wa nia za bie gu w kom pu te rze, je dy nie w opar ciu
o ba da nie TK, bez in ge ren cji w ja mie ust nej pa cjen ta,
a na wet pod je go nie obec ność. To nie sa mo wi te, ale sie-
dząc przed kom pu te rem w ga bi ne cie, mo że my po zy -
cjo no wać im plant i prze słać pro jekt do Bel gii, do fir my
„Ma te ria li se Den tal”, gdzie przy go to wa ny jest sza blon,
in dy wi du al nie po zy cjo no wa ny dla pa cjen ta. Na stęp nie
ta ki sza blon jest wy sy ła ny do ga bi ne tu, gdzie spraw nie
i bez piecz nie prze pro wa dza my za bieg. Ma to zna cze nie
zwłasz cza pod czas du żych za bie gów, gdzie na jed nej
wi zy cie mu si my za ło żyć na przy kład sześć lub osiem im-
plan tów. Sto so wa nie na wi ga cji znacz nie skra ca czas za-
bie gu, da jąc pre cy zję i bez pie czeń stwo.
BUŚ: Na to miast przełomem w en do don cji by ło wy ko -
rzy sta nie mi kro sko pu. Już kil ka lat te mu ku pi li śmy wy jąt -
ko wy mi kro skop re no mo wa nej fir my La ica. La ica to
fir ma, któ ra sły nie od wie lu lat z pro duk cji per fek cyj nych,
eks klu zyw nych i do sko na łych apa ra tów fo to gra ficz nych
dla pro fe sjo na li stów. Dzię ki wie lo krot ne mu po więk sze -
niu te go do sko na łe go mi kro sko pu, to co wcze śniej tyl ko
mo gli śmy po dej rze wać, te raz mo że my zo ba czyć.
A przez to, że wi dzi my wię cej, pra cy też ma my wię cej.
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi tren da mi, le cze nie ka na ło we
od by wa się w cza sie jed nej wi zy ty. W znie czu le niu
oczysz cza się i po sze rza ka na ły ko rze nio we, usu wa jąc
za in fe ko wa ną tkan kę. Prze płu ku jemy ka na ły środ ka mi
od ka ża ją cy mi, en do me trem (elek tro nicz nym sys te mem
do po mia ru dłu go ści ka na łów ko rze nio wych), mie rzy my
ich dłu gość. Dzię ki ra dio wi zjo gra fii (cy fro we RTG) wie -
my, ja ka jest dłu gość, kształt ka na łów i w ja kim sta nie jest
kość ota cza ją ca ząb. Tak przy go to wa ny ząb uzu peł nia ny
jest gu ta per ką (obo jęt ną bio lo gicz nie ży wi cą), któ ra do-
kład nie wy peł nia ka nał i je go od ga łę zie nia. To bar dzo
sku tecz na me to da, dzię ki któ rej da je się ura to wać zna-
ko mi tą więk szość zę bów. No wo ści jest bar dzo du żo, ale
trze ba za cho wać ostroż ność. Za cho wu je my więc roz-
wa gę przy za ku pie róż nych no wi nek, bo prze cież bę-
dzie my z nich ko rzy stać przy le cze niu pa cjen tów.
Za wsze roz ma wia my o do bo rze sprzę tu i ma te ria łów
z wy kła dow ca mi oraz oso ba mi, któ re po sia da ją wie dzę
kli nicz ną o da nym pro duk cie, czyli z prak ty ka mi, któ-
rzy spraw dza ją wcze śniej w wa run kach po zakli nicz -
nych przy dat ność i sku tecz ność sprzę tu. 
RED.: Pod czas na szej roz mo wy te le fo nicz nej pro si łam
Pań stwa o przy go to wa nie ja kie goś przy kła du z Wa szej
pra cy, kil ku zdjęć i krót kie go opi su. Czy mo że cie po ka -
zać czy tel ni kom, ja kie są obec nie moż li wo ści w sto ma -
to lo gii?

BUŚ: Oczy wi ście, zgod nie z obiet ni cą chcia ła bym
przed sta wić coś, co moż na osią gnąć w za sa dzie w cią -
gu kil ku wi zyt. Pa cjent ka zgło si ła się do na sze go ga bi -
ne tu ce lem po pra wy es te ty ki uśmie chu. Po wo dem
nie za do wo le nia pa cjent ki by ły ciem ne „dwój ki”, wie le
lat wcze śniej le czo ne ka na ło wo. Plan le cze nia obej mo -
wał po wtór ne le cze nie ka na ło we, wy bie le nie we-
wnętrz ne ciem nych zę bów oraz wybielanie wszystkich
zębów w gabinecie, od bu do wa ma te ria łem kom po zy -
to wym Ena mel Plus HRi. Po trzech ty go dniach Pa cjent -
ka mo gła cie szyć się pięk nym uśmie chem. 
RED.: A ja kie pla ny na przy szłość?
BUŚ: Wy cho dząc na prze ciw na szym Pa cjen tom, pod ję-
li śmy de cy zję, aby być trochę bli żej. Nie chcę te raz
zdra dzać wszyst kich szcze gó łów, ale koń czy my wła ś-
nie pro jek to wa nie no we go ga bi ne tu w cen trum Ka to -
wic z bar dzo do brym do jaz dem i miej sca mi
do za par ko wa nia. Chce my stwo rzyć przy ja zne dla
wszyst kich miej sce, gdzie spo tka ją się pro fe sjo na lizm
i mi łe oto cze nie, pre cy zja i bez pie czeń stwo, a Pa cjen -
ci po czu ją się jesz cze bar dziej kom for to wo.
RED.: Dzię ku ję za roz mo wę.

Sto ma to lo gia – co dzien ność czy sztu ka
Roz mo wa ze sto ma to lo ga mi 
BAR BA RĄ URBA NO WICZ–ŚMI GIEL
i TO MA SZEM ŚMI GIEL, 
wła ści cie la mi Pry wat nej 
Prak ty ki Den ty stycz nej 
„Śmi giel” z Ka to wic 

Nasza rejestratorka ustali dogodny dla Państwa termin wizyty i udzieli niezbędnych informacji.

tel. (32) 255-73-06, 609 55 77 26
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00

Zapraszamy na specjalistyczne konsultacje:
Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Śmigiel” s. c.
ul. Rymarska 5, 40-425 Katowice – Nikiszowiec
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