stomatologie
„Mám skutečné štěstí, že mohu dělat práci, která mne baví.
Každodenní kontakt s mými pacienty mne neustále utvrzuje
v tom, že kvalitně provedené stomatologické ošetření a správná
ústní hygiena zlepšuje kvalitu života a to jak v osobní tak
i profesní sféře.“ MUDr. Sylva Stejskalová

Jak zabránit
vzniku zubního kazu
ubní kaz je především infekční onemocnění, za
které je zodpovědný zubní plak – tenká, někdy až velmi
silná (záleží na čase bez povšimnutí) vrstva lepivé, na dotek
jazykem drsné hmoty, která pokrývá zub.
Plak obsahuje množství bakterií, které lidském tělu škodí,
vyvolávají obrannou zánětlivou
reakci těla a způsobují i další
komplikace. Spoustě komplikací, které vznikají v ústech –
přes krvácení dásní, nepříliš
svěží dech, zubní kazy, viklavosti zubů až po paradontózu
a vypadávání zubů, lze prevencí a dokonalou péči předejít.
Dentální hygiena je dnes už
běžný pojem, který většina lidí
zná, ale ne úplně každý tuší, co
vše si pod tím představit a jak

Z

velkou důležitost přiřadit úkonům, které obnáší. Dentální
hygienistka – není ani lékař, ani
sestřička, ani nevyrábí zubní
protézy. Je profesionálem, který ukazuje, jak předcházet problémům v ústech.
Většinou se k ní člověk dostane na doporučení zubního lékaře, který v puse objevil kámen
nebo zánět dásní, nebo z vlastního zájmu o správnou péčí
o zuby.
Samostatným tématem je
ústní hygiena u pacientů s ﬁxními rovnátky, kdy je potřeba
naučit se pracovat s různými
typy pomůcek.
Svým pacientům doporučuji
dentální hygienu v průměru
dvakrát za rok. S frekvencí návštěv Vám ráda jistě poradí dentální hygienistka.

MUDr. Sylva Stejskalová
■ Poskytované služby – dentální hygiena, stomatologie, ortodoncie, bělení zubů
■ Smluvní zdravotní pojišťovny – VZP, OZP,
ZPŠ, VoZP, RBZP, CPZP, Cigna direct billing,
BUPA.

Adresa :
náměstí Interbrigády 4, Praha 6, 160 00
tel.: +420 606 659 746
e-mail: info@orthopoint.cz,
web: www.orthopoint.cz
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