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nosa, lub badanie endoskopowe zatok 
obocznych nosa. Może też zlecić inne 
badania, np. wymaz z błony śluzowej nosa, 
badanie węchu, tomografię komputerową 
lub rezonans magnetyczny. 

Jeśli lekarz rozpozna u nas ostre zapa-
lenie zatok, zaleci stosowanie leków 
obkurczających naczynia błony śluzowej, 
rozrzedzających wydzielinę (mukolityki), 
przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, 
przeciwhistaminowych oraz antybiotyków 
(jeśli przyczyną zapalenia zatok są bakterie). 

W  przypadku przewlekłego zapalenia 
zatok zalecane jest leczenie zabiegowe, pole-
gające na odtworzeniu naturalnych proporcji 
w budowie anatomicznej nosa i zatok oraz 
usunięciu zmian miejscowych wywołanych 
przez stan zapalny, takich jak polipy, ziarnina 
zapalna czy torbiele – wyjaśnia dr n. med. 
Michał Michalik, otolaryngolog z Centrum 
Medycznego MML w Warszawie.

OperAcjA beZ skALpeLA
Jeszcze niedawno chorzy byli poddawani 
radykalnym zabiegom w narkozie, podczas 

których całkowicie usuwano im błonę 
śluzową z wnętrza chorej zatoki. Obecnie 
takie obciążające i krwawe operacje prze-
prowadzane są bardzo rzadko. 

Ich miejsce zajęły nowoczesne, 
skuteczne i małoinwazyjne zabiegi endo-
skopowe. Dzięki postępowi technik 
leczenia dziś zabiegi na zatokach wyko-
nywane są z dużą większą precyzyjnością 
i bezpieczeństwem niż dotąd. Przy zabiegu 
wykorzystuje się najbardziej precyzyjne 
narzędzia w  połączeniu z  najnowszymi 
technikami endoskopowymi. To wszystko 
pozwala na zmniejszenie ingerencji, 
a  jednocześnie zwiększenie efektów – 
zabieg trwa od 40 do 60 minut, a dzięki 
zastosowaniu opatrunków żelowych wspo-
magających gojenie pacjenci wracają do 
codziennego życia w ciągu 3 dni. 

 Przywrócenie prawidłowego drenażu 
zatok  pr zynosowych  w  po łą czeniu  
z  bardzo oszczędnym usunięciem błony 
śluzowej obejmującej tylko tkankę zmienioną 
zapalnie wpływa korzystnie na skrócenie 
procesu gojenia i skuteczne wyeliminowanie 

przyczyn zapalenia zatok przynosowych – 
podkreśla dr Michał Michalik. 

Typem funkcjonalnej endoskopowej 
chirurgii zatok przynosowych jest wyko-
nywany w Polsce zaledwie od dwóch lat 
zabieg cewnikowania endoskopowego 
zatok, nazywany potocznie balonikowa-
niem lub balonoplastyką zatok. Podczas 
takiego zabiegu do naturalnego ujścia 
zatok wprowadzany jest niewielki cewnik 
z  balonikiem, który napełniany jest 
płynem pod ciśnieniem od kilku do kilku-
nastu atmosfer. Pozwala to na skuteczne 
i trwałe, a zarazem małoinwazyjne udroż-
nienie ujść zablokowanych wcześniej zatok, 
a następnie wypłukanie ich z zalegającej 
w nich wydzieliny. 

Podczas balonikowania nie usuwa się 
tkanek. Jest to zabieg bezkrwawy, podczas 
którego nie wykonuje się żadnych cięć, 
nie zakłada szwów ani opatrunków. To 
znacznie podnosi komfort pacjenta, który 
nie odczuwa żadnego bólu i może od razu 
swobodnie oddychać przez nos – mówi dr 
Michał Michalik.  

Nie trzeba pewnie nikogo przekonywać, jak ważny jest 
wizerunek osoby zajmującej się biznesem. Udowod-
nionym oraz potwierdzonym faktem naukowym jest 

teoria silnych związków pomiędzy dobrą prezencją a sukcesem 
towarzyskim i zawodowym. 

Jednym z jej elementów jest szczery i biały uśmiech. Potrafi 
on działać cuda – łagodzi kryzysowe sytuacje, wytrąca argumenty 
z rąk kontrrozmówcy, zjednuje ludzi, otwiera zamknięte dotąd 
drzwi. Właśnie dlatego używamy go na każdym niemal kroku.
Jednak co zrobić, kiedy z jakiegoś powodu stracimy ząb? Finał 
zawsze ma miejsce na fotelu w klinice stomatologicznej. Czy 
pozostaje nam tylko niewygodna i kojarzona z emeryturą proteza? 
Na szczęście nie.

iMpLANty
Stomatologia na przestrzeni ostatnich lat ewoluuje w zawrotnym 
tempie, naukowcy i  lekarze szukają sposobów i  metod, aby 
dogonić naturę. Implanty stomatologiczne są zdecydowanie 
najlepszą opcją. Inne rozwiązania są najczęściej mało estetyczne 
bądź niewygodne. Dlatego inwestycja w uzębienie staje się sprawą 
zasadniczą. Każdy ubytek bezwzględnie wymaga jak najszybszego 
uzupełnienia, albowiem zęby tworzą tak spójny zespół, że jakie-
kolwiek w nim braki wywołują liczne zaburzenia.

Implanty po jakimś czasie stają się częścią naszego organizmu. 
Nie są jedynie kaprysem, choć i na polu estetyki ich wartość jest 
nie do przecenienia. Spełniają jednak przede wszystkim zasad-
niczą rolę w sprawnym funkcjonowaniu naszego organizmu. 
Dlatego też tak ważna jest decyzja o wyborze sprawdzonego 
systemu implantologicznego. W chwili obecnej technika implan-
tacji jest niezwykle dopracowana. Przy prawidłowej higienie 
implant służy nam zwykle długie lata. System Astra Tech posuwa 
się jednak dalej, dając pacjentom dożywotnią gwarancję. 

ZdrOWie Nie uZNAje kOMprOMisóW
W świecie Szwecja słynie zarówno z dobrych, jak i solidnych 
marek, takich jak Volvo, Husqvarna, Scania, Saab czy Ericsson... 
Kolejną firmą aspirującą do tego panteonu jest Astra Tech, dzia-
łająca w sektorze implantologii. Podstawy naukowe, połączone 
z filozofią ukierunkowaną na pacjenta i jego zdrowie, dają efekt, 
jaki stanowi implant doskonały.  Podobnie jak korzeń naturalnego 
zęba, implant wykonany z tytanu zrasta się z kością. Ma kształt 
walcowatej lub stożkowatej śruby, mającej odpowiednio ukształ-
towany gwint. Tytan jest jedynym materiałem posiadającym zdol-
ność osseointegracji, czyli trwałego zrostu z tkanką kostną pod 
obciążeniem, jakim jest uzupełnienie protetyczne. 

W przypadku Astra Tech pacjent otrzymuje dożywotnią 
gwarancję, którą niewiele firm może zaoferować. Podstawą 
dożywotniej gwarancji jest długoletnia dokumentacja naukowa 
poparta sukcesami. Zespół cech BioManagement Complex™ 
zapobiega zanikowi kości brzeżnej, gwarantując jednocześnie jej 
biomechaniczną stymulację, trwałe i stabilne dopasowanie oraz 
maksymalizację kontaktu z tkankami miękkimi. Dzięki niemu 
system Astra Tech daje podstawę przewidywalności efektu końco-
wego, który jest dla nas najważniejszy.

Nie unikajmy pytań ani nie odkładajmy decyzji na później. 
Jak inaczej celebrować sukces niż zdrowym, pełnym uśmie-
chem? O zdrowiu trzeba myśleć, mówić oraz o nie pytać. Dlatego 
w trakcie konsultacji w swojej klinice stomatologicznej zapytaj 
o implanty i o system Astra Tech. Znajdź czas i odwiedź stronę 
www.jaknaturalnezeby.pl. Naprawdę warto. Zasługujesz na to, co 
najlepsze. Zasługujesz na dożywotnią gwarancję.   

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…”. No właśnie. „Zepsujesz”.  
Co najczęściej nam się psuje? Zęby. Pewnie każdy przeżył w swoim życiu ból zęba, który całkowicie wyłącza nas 
z pracy i z życia. Najlepiej, żeby uniknąć tak przykrych wypadków, jest regularnie robić przegląd swojego uzę-
bienia. Co jednak  zrobić, gdy na leczenie jest już za późno i okazuje się, że ząb trzeba wyrwać? Wtedy mamy 
problem. Bo poważny człowiek bez zęba wygląda… niepoważnie. 

JAK NAtURALNE zęBy
ZdrOWie  i  urOdA


