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Pami!tacie, jak wygl"-
da#o plombowanie z!ba
jeszcze 20 lat temu?
Po wype#nieniu ubytku

trzeba by#o obowi"zkowo po-
siedzie$na fotelu dentystycz-
nym kilkana%cie minut z otwar-
tymi ustami, &eby plomba
(powszechnie stosowany by#
wtedy amalgamat) wysch#a.

Ówczesne wype#nienia
mia#y niestety wiele wad. Nie
grzeszy#y szczelno%ci",
nabarwia#y si! i szybko%ciera#y.
A 'le utwardzone mog#y na-
wet... wypa%$, st"d lekarze sto-
matolodzy zwykli byli &egna$
pacjenta formu#k" „prosz! te-
raz przez dwie godziny nic nie
je%$ i nie pi$”. Rola dawnej
plomby sprowadza#a si!do jed-
nego: mia#a chroni$
przed próchnic". Ma#o kto si!
przejmowa# jej estetyk". Dla-
tego na porz"dku dziennym
zdarza#y si!wype#nienia nie-
przystaj"ce do naturalnego ko-
loru szkliwa z!ba pacjenta, a
w z!bach trzonowych i bocz-
nych wstawiane by#y (budz"ce
wiele kontrowersji) plomby
srebrne, wykonane z amalga-
matu z dodatkiem rt!ci. Takie
wype#nienie mo&na by#o roz-
pozna$go#ym okiem. By$mo&e
dlatego Polacy przestali si!
u%miecha$?

Koniec XX wieku przyniós#
ogromn"rewolucj!w stomato-
logii. Dzi% dentysta ma mo&li-
wo%$ nie tylko wyboru mate-
ria#u stosowanego do wype#-
nienia, ale i dostosowania
plomby do naturalnego koloru
z!ba.

– Bo materia#y kompozy-
towe, z których obecnie ro-
bione s" wype#nienia, zmie-
ni#y si!nie do poznania. Zmia-
nie uleg#y równie& ich rola
i mo&liwo%ci – mówi lek. med.
Barbara Urbanowicz-(migiel,
prowadz"ca wraz z m!&em ga-
binet stomatologiczny w Kato-
wicach. – Stosowane dzisiaj
materia#y kompozytowe prze-
sta#y s#u&y$ wy#"cznie jako
plomby. Dzi!ki nim mo&emy
dowolnie modelowa$z!by, nie
tylko przednie. Stanowi"wi!c
doskona#" alternatyw! dla li-
cówek porcelanowych, które
owszem s" trwa#e i pi!kne, ale
przeci!tnego Polaka nie sta$
na nie – dodaje.

Nowemateria!y da!y
nowemo"liwo#ci
Pierwsze kompozytowe mate-
ria#y %wiat#outwardzalne leka-
rze stomatolodzy zacz!li sto-
sowa$ w 1978 r. Stopniowo, ale
stosunkowo szybko wypar#y
one z gabinetów amalgamaty
chemoutwardzalne. W mi!-
dzyczasie wynalazek by#wie-
lokrotnie udoskonalany przez
specjalistów.

–Stosowanedzisiajmateria#y
kompozytowe to konglomerat
nieorganicznego wype#niacza
i &ywicy. Przez lata modyfiko-
wano rodzaje wype#niaczy,
zmniejszaj"c ich wielko%$ i pro-
porcje–a&dodnia,kiedynajlep-
szymsk#adnikiemtychmateria-
#ówsta#ysi!nanocz"steczki,po-
niewa&znacznie poprawi#y ich
w#a%ciwo%cimechaniczneieste-
tyczne – t#umaczy Barbara
Urbanowicz-(migiel.

Równolegle pojawi#y si!
w stomatologii superkleje, a fa-
chowo rzecz ujmuj"c: systemy
#"cz"ce czwartej generacji.
W %lad za nimi pojawi#y si!
nowe pomys#y na leczenie.

– Mo&emy na przyk#ad przy-
klei$ z#amany fragment z!ba,
a si#a tego mocowania b!dzie
nie tylko du&a, ale i bardzo
trwa#a. Leczenie pacjentów
sta#o si! równie& przewidy-
walne. Przy dobrze dobranym
materiale i przy zachowaniu
odpowiednich procedur nie ma
mo&liwo%ci,&eby pacjent móg#
plomb! zgubi$. Nie ma prawa
równie& doj%$ do zjawiska
wtórnej próchnicy, co przy ma-
teriale mniej szczelnym i gor-
szej jako%ci, kiedy%zdarza#o si!
stosunkowo cz!sto – dodaje
Barbara Urbanowicz-(migiel.

Ale to dopiero pocz"tek no-
wych mo&liwo%ci, jakie da#y
stomatologom nowoczesne
%wiat#outwardzalne materia#y
kompozytowe. Bo oto zacz!to
si!ga$ po nie coraz cz!%ciej
w celach czysto estetycznych.
Dla poprawy kszta#tu z!bów –
szczególnie u osób maj"cych
niewielkie defekty estetyczne
albo uszkodzenia z!bów, które
nie wymagaj" na#o&enia licó-
wek lub koron porcelanowych
(oba zabiegi s" inwazyjne i #"-
cz" si! z naruszeniem szkliwa
z!bów).

– Dzi!ki zastosowaniu mate-
ria#u kompozytowego mo&emy
poprawi$kszta#tz!bówiichko-
lor. Ma#o tego – mo&emy nada$
równie&odpowiednie charak-
teryzacje naturalnie wyst!pu-
j"ce w z!bach, jak plamki i prze-
barwienia.Dotychcelówmamy
bia#eibr"zowekompozytyoraz
specjalne farbki. Wszystko
po to, aby jak najbardziej upo-
dobni$ odbudowane z!by do
naturalnych.Pojawi#ysi!wresz-
cie materia#y kompozytowe,
którymi mo&emy odtworzy$
g#!bsze warstwy z!ba, tzw. ko-
lory z!binowe oraz warstwy
zewn!trzne, czyli szkliwne –
wylicza lek. med. Barbara
Urbanowicz-(migiel.

Pi$knyu#miech rodzi
pewno#% siebie
Kiedy% gabinet dentystyczny
kojarzy# si!z bólem i strachem.
Na szcz!%cie to ju&przesz#o%$.
Dzisiaj wizyta u stomatologa
przypomina coraz cz!%ciej wi-
zyt!w salonie kosmetycznym
– bo rol" stomatologa XXI
wieku jest nie tylko leczy$, ale
tak&e dba$ o estetyk! u%mie-
chu swoich pacjentów.

– Pacjenci cz!sto nie zdaj"
sobie sprawy, jak szeroki wa-
chlarz mo&liwo%ci daje wspó#-
czesna stomatologia. Wi!k-
szo%$ z nich nie wie, &e
przy okazji leczenia próchnicy
mo&na zmieni$ diametralnie
ca#y u%miech. Zawsze robi!pa-
cjentom zdj!cia przed i po le-
czeniu. Na ich podstawie mog!
im potem wyt#umaczy$, co zo-

sta#o zrobione i jak niewiele
trzeba, &eby uzyska$ fanta-
styczny efekt. Ludzie cz!sto nie
maj" %wiadomo%ci, &e wada,
któr" zaakceptowali, a która
ci"&y#a im cz!sto przez d#ugie
lata, jest mo&liwa do wyelimi-
nowania podczas jednej wizyty
u stomatologa – mówi lek. med.
Barbara Urbanowicz-(migiel. –
Brzydkie z!by rodz" ogromne
kompleksy, a kompleksy trzeba
bezwzgl!dnie leczy$, bo one
podcinaj" ludziom skrzyd#a
i %ci"gaj"w dó#. Lubi!patrze$,
jak pacjenci wstaj"z fotela i roz-
kwitaj". Jak u%miechaj" si!
do swojego odbicia w lustrze
i nabieraj"wiatru w&agle – do-
daje.

Wspó#w#a%cicielka gabinetu
(migiel&(migielnieukrywa,&e
modelowanie u%miechu
przy pomocy materia#ów kom-
pozytowych to jej „konik”.

Jedno spojrzenie i ju& wie, co
u kogo da si! poprawi$, aby
przywróci$mu pi!kny u%miech
i pewno%$ siebie. A to wszystko
bez inwazyjnego zabiegu.
I z gwarancj" trwa#o%ci na lata.

Gdzie i kiedy si! tej sztuki
nauczy#a? Na wielu kursach
i kongresach dotycz"cych m.in.
regu# planowania leczenia
estetycznego. Kiedy ko)czy#a
studia w 1997 roku, o zaj!ciach
z estetyki u%miechu nawet ni-
komu si!nie %ni#o.

Nie tak dawno pasja i talent
Barbary Urbanowicz-(migiel
zosta#y dostrze&one przez ko-
legów z bran&y. W#a%nie zo-
sta#a poproszona o opracowa-
nie uniwersalnego zestawu
kompozytu, przy pomocy któ-
rego w niedalekiej przysz#o%ci
b!d"korygowa$u%miechy sto-
matolodzy w ca#ej Polsce.
AgataMarkowicz

zawszezdrowie

Korekta
u%miechu
iplomba
wjednym
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a W ostatniej dekadzie
na uniwersytetach na ca!ym
"wiecie, naukowcy
akademiccy z lubo"ci# upra-
wiaj# szczególny rodzaj histo-
rycznego dochodzenia "led-
czego. Polega ono na diagno-
zowaniu chorób, jakie rzeko-
mo trapi!y osoby przedsta-
wione na obrazie, fresku czy
rze$bie. I tak na przyk!ad,
wed!ug specjalistów, s!awna
Madonna del Parto z obrazu,
który stworzy! Piero della
Francesca, pono% cierpia!a
na niedobór jodu. U Micha!a
Anio!a, którego podobizna
znalaz!a si& na znanym dzie-
le Rafaela Szko!a Ate'ska,
rozpoznano problemy z ner-
kami. A tajemniczo u"miech-
ni&ta Mona Liza mia!a znacz-
nie podwy(szony cholesterol
i by% mo(e... brzydkie z&by.

a Niewykluczone, (e
w przysz!osci z&by b&d#
mia!y zdolno"% odrasta-
nia. Naukowcy odkryli sub-
stancj&, która przekszta!ca
tkank& mi&"niow# w tkank&
kostn#. Po obiecuj#cych pró-
bach na z&bach pawianów –
zosta!a ona poddana próbom
klinicznym. Pierwsze efekty
s# zach&caj#ce, gdy( BMP
(tak na razie okre"la si& ten
preparat) nie tylko spowodo-
wa!a rozrost ju( istniej#cej
ko"ci szcz&ki, ale i zregenero-
wa!a cement i wi&zad!a, które
!#cz# korze' z&ba ze szcz&k#.

a Niejednego pacjenta sie-
dz#cego na fotelu denty-
stycznym intryguje, co sto-
matolog robi w jego z&bie.
Amerykanie wychodz# takim
pacjentom naprzeciw.
W niektórych gabinetach
mo(na skorzysta% ze
specjalnej aparatury, która
umo(liwia pacjentowi "ledze-
nie na monitorze wszystkich
ruchów stomatologa. Dzieje
si& tak dzi&ki minikamerze
umieszczonej w ustach.
Podobno pacjenci obserwuj#
zabiegi na sobie z wyj#tko-
wym spokojem. Jakby przy-
trafi!y si& komu" innemu...
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Jeden materia#, dwa zadania, czyli...

Barbara Urbanowicz-!migiel nie ukrywa,"e korekta u#miechuprzypomocymateria$ukompozytowego to jej „konik”

zamkni&ta 
szpara 
mi&dzyz&-
bowa, trój-
ka mniej 
agresywna

Przyk!adkorektyu"miechuprzypomocy
materia!ukompozytowego

(pluszabiegoczyszczania iwybielania)

uzpe!niona 
wkl&s!o"% 
powierzchni

usuni&te i poprawione 
zachodzenie z&bów

poprawiono 
kszta!t z&ba 
upodabniaj#c 
go do trójki 
przeciwnej

poprawione 
brzegi 
sieczne

zmieniona 
linia brzegu 
siecznego, 
dopasowany 
z#b do dwójki 
prawej
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Brzydkiez#by
rodz$ogromne
kompleksy,
akompleksy
trzeba
bezwzgl#dnie
leczy%,
boonepodcinaj$
ludziom
skrzyd!a
i"ci$gaj$wdó!


