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Refundacja

Wykonane procedury:

• Badanie lekarskie co 6 miesięcy z przeglądem
próchnicy zębów i monitorowaniem stanu
uzębienia

• Usuwanie złogów nazębnych np. kamienia
nazębnego, osadów

• Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

• Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

• Badanie żywości zębów

• Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem
szczelinowym

• Lakierowanie zębów

• Leczenie próchnicy powierzchniowej

• Inne:

Pieczęć / gabinet



ZASADY
PROFILAKTYKI

Profilaktyka stomatologiczna, to inaczej zapobieganie próchnicy i
dążenie do utrzymania zdrowych zębów u młodych pacjentów.
Należy nauczyć dziecko codziennego mycia zębów: szczoteczką i
pastą z fluorem, 2-3 razy dziennie; najlepiej po każdym posiłku.
Ważne jest również wprowadzenie stosowania nici.

www.agenciusmiechu.pl

To od Ciebie zależy czy Twoje dziecko uniknie próchnicy
- zadbaj o jego systematyczną profilaktykę!

Dziękujemy za wizytę!

Badanie lekarskie kontrolne - oceniające kondycję zębów dziecka. Sprawdzenie czy
zęby rosną prawidłowo, czy jest próchnica oraz czy zęby są prawidłowo czyszczone.

Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów - wykonywane za pomocą
szczoteczki oraz skalera, który usuwa kamień poprzez ultradźwięki. W przypadku
wrażliwych zębów stosujemy znieczulenie powierzchniowe polegające na aplikacji
preparatu z lidokainą.

Lakierowanie zębów - pokrycie zębów lakierem z fluorem. Zabieg ten ma na celu
wzmocnienie szkliwa i powoduje, że zęby są mniej podatne na próchnicę.
Lakierowanie zębów u dzieci proponujemy wykonywać co 3 miesiące.

Lakowanie - uszczelnianie bruzd specjalnym, światłoutwardzalnym preparatem
zwanym lakiem. Lakowanie zęba powinno się wykonać maksymalnie do kilku
miesięcy od pojawienia się zęba stałego bocznego: trzonowca lub przedtrzonowca w
jamie ustnej. Zabieg ten zapobiega powstawaniu próchnicy.

Leczenie próchnicy powierzchniowej - na zębach występują białe plamki, jest to już
pierwszy etap uszkodzenia szkliwa zęba. W tym przypadku stosujemy preparat w
postaci żelu - wykonywane szczoteczką z pastą GC Tooth Mousse.

Płukanie kieszonek dziąsłowych i aplikacja leku - głównym celem leczenia jest
działanie przeciwbakteryjne. Stosujemy w tym celu strzykawkę z roztworem H202
3% (woda utleniona).

Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia


