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wyłączny dystrybutor w Polsce:

Niezawodność
DCI jest największym na świecie producentem części stomatologicznych. Dostarczamy 
części do większości modeli unitów produkowanych w Stanach Zjednoczonych i Europie, 
specjalizując się w hydraulice i pneumatyce

Produkujemy części, dzięki którym lekarze mogą wykonywać swoją pracę. 
Najprawdopodobniej korzystacie Państwo od wielu lat z produkowanych przez nas 
komponentów

Siedziba DCI w Newberg, Oregon, USA
DCI jest rodzinną firmą zlokalizowaną w Newberg, stan Oregon, w kolebce przemysłu 
stomatologicznego Stanów Zjednoczonych
Nasza rodzina wprowadziła wiele powszechnie znanych marek sprzętu 
stomatologicznego. Posiadamy ogromne doświadczenie w dziedzinie najwyższej klasy 
unitów stomatologicznych

1983 1991 1993 1997-2005 2016

Początki firmy
Założenie DCI przez Johna 

i Janelle Specner. Celem 
przyświecającym firmie jest 

czynienie życia klientów 
łatwiejszym

Konsola lekarza
DCI produkuje pierwszą 

konsolę lekarza

Globalny rozwój.
DCI zostaje największym na 
świecie producentem części 

dla stomatologii

Ekspansja i rozwój.
DCI kontynuuje rozwój na rynku stomatologicznym 

przez zakup firm 
Pelton & Crane i Marus

Spojrzenie w przyszłość.
DCI wprowadza do sprzedaży 

najnowsze unity DCI EDGE 
serii 5

Historia DCI 30 lat doświadczenia w produkcji dla stomatologii

www.dciedge.com
  www.dentalholding.com  
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6 
Jest 100!
Setny numer Nowego 
Gabinetu Stomatologicznego 
jest oczywiście wielkim 
osiągnięciem całego 
zespołu redakcyjnego i osób 
współtworzących każde 
z wydań. Ale bez Was, drodzy 
czytelnicy, nasza praca byłaby 
próżna. Dlatego ślę wielki ukłon 
w stronę prawie 7 tys. osób, 
które w ostatnich 16 latach 
zdecydowały się na zakup 
prenumeraty Nowego Gabinetu 
Stomatologicznego. Dziękuję 
osobom, które przysyłały do nas 
komentarze i sugerowały 
zmiany w magazynie oraz tym, 
którzy na stoisku na targach 
chwaliły nas lub ganiły (tych 
ostatnich chyba nie było). 
Każdy głos był dla nas bardzo 
ważny.
8 
Miscellanea
Informacje z rynku 
stomatologicznego. 

16 
Pytania do prawnika
Na pytania Czytelników odpo-
wiada Maciej Gibiński.

20 
Magazynowanie 
odpadów
Od grudnia 2017 roku 
obowiązuje nowe 
rozporządzenie dotyczące 
postępowania z odpadami 
medycznymi. Najistotniejszą 
zmianą jest konieczność 
przygotowania specjalnego 
pomieszczenia, w którym 
będą magazynowane odpady. 
W mniejszych placówkach 
dopuszcza się użycie do 
tego celu lodówki. Drugą 
nowością jest konieczność 
przygotowania wentylowanego 
pomieszczenia, w którym 
przechowywane będą wózki 
lub pojemniki służące do 
transportu odpadów. Czas 
na dostosowanie do tych 
przepisów to 18 miesięcy.

korzeni używa się specjalnego 
drobnego piasku, który jest 
mało inwazyjny i nie wymaga 
polerownia pastami. Po zasto-
sowanym zabiegu piaskowania 
ilość pozostawionego biofilmu 
jest kilkakrotnie mniejsza niż 
w przypadku tradycyjnych 
narzędzi ręcznych.

48 
Szkoła Okluzji: 
Jak wykonać aparat okluzyjny

52 
Najtrudniejszy 
pierwszy krok
Planując otwarcie gabinetu 
stomatologicznego, inwestor 
najczęściej ma już w głowie 
własną wizję miejsca, które 
chce stworzyć, wie, jaki klimat 
ma w nim panować i jakie 
informacje pragnie przekazać 
swoim przyszłym pacjentom 
przez organizację i sposób 
aranżacji przestrzeni. Jednak 
prawo budowlane stawia pewne 
wymagania. 

56 
Ogłoszenia

58 
VW Golf
W salonach od kilku miesięcy 
dostępna jest nowa wersja 
kultowego auta, czyli VW 
Golfa. Jest to już siódma 
generacja, która przeszła 
kolejne odświeżenie. Zmiany 
można opisać jednym 
sformułowaniem: Golf 
stał się bardziej Audi, niż 
Volkswagenem.

24 
Tajemnica lekarska 
– temat ciągle aktualny
Zadaniem lekarza jest nie tylko 
leczyć, ale również dbać o to żeby 
informacja o procesie leczenia 
pozostała w obrębie gabinetu. 
Dlatego też ważna jest znajomość 
przepisów o tajemnicy lekarskiej.

28 
Płukanki
Pierwsze wzmianki o stosowaniu 
płukanek pochodzą z ok. 2700 r 
p.n.e. W medycynie ajurwedyj-
skiej i chińskiej wykorzystywano 
je do leczenia zapalenia dziąseł 
[1]. W okresach starożytnych 
płukanie jamy ustnej po mecha-
nicznym oczyszczaniu stało się 
powszechne wśród wyższych 
klas, a Hipokrates zalecał 
mieszankę soli, ałunu i octu [2]. 
Kultury rdzenne obu Ameryk, 
przed przybyciem Europejczy-
ków, używały płukanek do ust, 
wytwarzanych z roślin, m.in. 
Coptis trifolia [3].

41 
Umiejętne piaskowanie
Zastosowanie urządzeń oraz 
proszków ściernych okazało się 
sposobem mniej czasochłonnym 

i alternatywą dla konwencjonal-
nych instrumentów ręcznych 
służących do usuwania biofilmu. 
Do piaskowania powierzchni 





Jest 100!

 Przy takiej okazji, jak setne wydanie, 
oczywiście kusi, aby napisać kilka zdań 
podsumowania, ale nie chcę tego robić, 
bo wolę patrzeć w przyszłość, a ta dla pol-
skiej stomatologii i dla naszego wydaw-
nictwa rysuje się bardzo optymistycznie. 
Pozwolę sobie tylko na kilka informacji.

Pierwszy numer Nowego Gabinetu 
Stomatologicznego ukazał się tuż przed 
targami CeDe w 2002 roku, a redaktorem 
naczelnym pisma był wtedy lek. dent. 
Paweł Ocios.

Największa wpadka? Chyba okładka 
numeru 97. Na zdjęciu jest pacjentka, któ-
rej podawane jest znieczulenie. Niestety, 
w strzykawce nie było ampułki ze środ-
kiem znieczulającym, a pacjentka krzywi 
się z bólu. Zdjęcie było oczywiście pozo-
wane i nie ilustrowało żadnego zabiegu. 
Wiem, że na portalach społecznościowych 
dostaliśmy trochę uśmiechów za tę gafę. 
Ale… nie myli się ten, co nic nie robi…

Największy sukces? Oczywiście 
wydanie 100 numerów Nowego Gabine-
tu Stomatologicznego. Gdyby wszyst-
kie wydrukowane gazety ułożyć jedną 
na drugiej, to powstałaby wieża o wy-
sokości ok. 2 km. Z setnym numerem 
wiąże się też konferencja naukowa, którą 
zorganizowaliśmy w grudniu 2017 roku. 
Cieszyła się ona tak dużym zaintereso-
waniem, że postanowiliśmy w grudniu 
2018 roku zorganizować kolejną.

Przyszłość? Na pewno nie będzie-
my zmieniać charakteru pisma. Wciąż 
na pierwszym miejscu będą porady 
prawne oraz zagadnienia związane 
z nowoczesną terapią (dlatego od kilku 
wydań mamy dział – Szkoła Okluzji). 

Gdy wydawaliśmy pierwsze numery na-
szego magazynu, myśleliśmy, że istot-
nych tematów prawnych wystarczy nam 
na kilka, góra kilkanaście, numerów 
Nowego Gabinetu Stomatologicznego. 
Okazało się, że Ministerstwa Zdrowia, 
Infrastruktury, Cyfryzacji, Finansów 
(choć ostatnio pozmieniały się te na-
zwy) dbają o to, abyśmy mieli o czym 
pisać. I końca nie widać. A że sprawy 
te są ważne i w Internecie nie znajdzie 
się łatwo na nie odpowiedzi, wciąż bę-

dziemy szukać pomocy u naszych re-
dakcyjnych prawników.

Będziemy kontynuować nasze szko-
lenia. Mam nadzieje, że grudniowy Zjazd 
Lekarzy Dentystów w Warszawie, któ-
ry odbywa się pod patronatem Nowego 
Gabinetu Stomatologicznego, stanie się 
ważnym punktem każdego kalendarium 
stomatologicznego.

Redaktor naczelny
Piotr Szymański

SETNY NUMER NOWEGO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO JEST OCZYWIŚCIE 
WIELKIM OSIĄGNIĘCIEM CAŁEGO ZESPOŁU REDAKCYJNEGO I OSÓB WSPÓŁTWO-
RZĄCYCH KAŻDE Z WYDAŃ. Ale bez Was, drodzy czytelnicy, nasza praca byłaby 
próżna. Dlatego ślę wielki ukłon w stronę prawie 7 tys. osób, które w ostatnich 16 latach 
zdecydowały się na zakup prenumeraty Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Dziękuję 
osobom, które przysyłały do nas komentarze i sugerowały zmiany w magazynie oraz 
tym, którzy na stoisku na targach chwaliły nas lub ganiły (tych ostatnich chyba nie 
było). Każdy głos był dla nas bardzo ważny.
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PRAWO

Jednolity Plik Kontrolny 
– JPK i lekarze
OD KILKU TYGODNI W MEDIACH NA-
GŁAŚNIANA JEST KONIECZNOŚĆ WY-
SYŁANIA DO MINISTERSTWA FINAN-
SÓW OD POCZĄTKU NOWEGO ROKU 
TAK ZWANEGO PLIKU JPK. Czy ten prze-
pis będzie dotyczył także lekarzy? Jeśli tak, 
to kto powinien wysyłać ten plik w naszym 
imieniu?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw 
informacji o  operacjach gospodarczych 
przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się 
go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane 
są pobierane bezpośrednio z systemów fi-
nansowo-księgowych przedsiębiorstwa. 
JPK ma określony układ i format (schemat 
xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy 
VAT muszą wysłać do Urzędu Skarbowego 
plik o nazwie – JPK_VAT, czyli ewidencję 
zakupu i sprzedaży VAT. Do tej pory taki 
obowiązek miały małe i średnie przedsię-
biorstwa (od stycznia 2017 r.) oraz duże 
przedsiębiorstwa (od lipca 2016 r.). Teraz 
taką ewidencję muszą wysyłać już wszyscy 

podatnicy VAT. Oczywiście, jeśli firma nie 
rejestruje sprzedaży VAT, nie musi wysyłać 
tej ewidencji.

Jednak od 1 lipca 2018 r. wszyscy po-
datnicy (również ci, który nie prowadzą 
sprzedaży VAT), a prowadzą księgowość 
w formie elektronicznej, będą musieli prze-
kazywać do urzędów skarbowych różne 
inne zestawienia JPK. Ale te pozostałe 
pliki należy wysyłać tylko na żądanie or-
ganów podatkowych: Te dodatkowe zesta-
wienia to:

• księgi rachunkowe – JPK_KR
• wyciąg bankowy – JPK_WB
• magazyn – JPK_MAG
• faktury VAT – JPK_FA
•  podatkowa księga przychodów i roz-

chodów – JPK_PKPIR
• ewidencja przychodów – JPK_EWP.
Wszystkie te ewidencje w naszym imie-

niu do Urzędów Skarbowych powinna prze-
słać firma prowadząca księgowość. Należy 
zatem dopytać się, czy jest przygotowana 
na to zadanie i czy będzie je realizować. (PS)

DOKUMENTACJA
Łatwiej 
z elektronicznymi 
podpisami
LEKARZE MOGĄ JUŻ BEZPŁAT-
NIE PODPISYWAĆ ELEKTRO-
NICZNE ZWOLNIENIA. Wystarczy 
uwierzytelnić je w Platformie Usług 
Elektronicznych. Lekarz powinien 
pobrać z systemu certyfikat i ustalić 
hasło, które mu umożliwi podpisy-
wanie zwolnień.

Wojciech Andrusiewicz, rzecz-
nik prasowy ZUS-u twierdzi, że trwa 
to tylko kilka minut i można to robić 
nie tylko na stacjonarnym kompute-
rze, ale również na smartfonie. Do-
tychczas zwolnienia podpisywane 
były poprzez kwalifikowany podpis 
elektroniczny. System był powszech-
nie krytykowany ze względu na cza-
sochłonność. Lekarze twierdzili rów-
nież, że jest on zbyt skomplikowany. 
ZUS uruchomił nowy system podpi-
sywania zwolnień 1 grudnia. (Prze-
mysław Tórz)

DOWIEDZIONO, ŻE

Trwałość wypełnień 
zależy nie tylko 
od materiału

TRYB ŻYCIA, DIETA I INDYWIDUALNE CECHY 
GENETYCZNE MAJĄ DUŻY WPŁYW NA TRWA-
ŁOŚĆ WYPEŁNIEŃ. W mniejszym stopniu na ich 
trwałość ma wpływ rodzaj materiału, z którego wy-
pełniania są wykonane – twierdzą naukowcy z Wy-
działu Stomatologii Uniwersytetu w Pittsburgu.

Wypełnienia najczęściej wypadają osobom, które piją alko-
hol i palą papierosy. Nie ma wtedy znaczenia, czy wypełnienia 
są kompozytowe czy z amalgamatu. Wypełnienia krócej zacho-

wują osoby z genem odpowiedzialnym za ekspresję tkankowego 
inhibitora metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, 
enzymu występującego w zębach – tak wynika z analizy danych 
zebranych przez uczonych w ciągu pięciu lat.

Autorzy badań twierdzą, że tego typu badania są ważne 
i chcą przyglądać się tym procesom. Chcą w ten sposób lepiej 
zrozumieć indywidualną podatność na choroby stomatologicz-
ne i zmienność w powodzeniu leczenia. Zakładają, że taka wie-
dza pozwoli na prawdziwy postęp w stomatologii. (PT)
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URZĄDZENIE SPARK, FRANCUSKIEJ FIRMY 
INNIXIM, SKUPIA WSZYSTKIE ZALETY WE-
WNĄTRZUSTNYCH TECHNOLOGII OBRAZO-
WANIA I ELIMINUJE ICH SŁABOŚCI. Jest 5 razy 
mniejszy od najmniejszego skanera płytek obrazo-
wania na rynku. Mały rozmiar to nie tylko osiągnię-

cie technologiczne, to przede wszystkim zmiana sposobu pracy.
Spark został tak zaprojektowany, aby mieścił się w każdej 

przestrzeni, tuż przy unicie i był w zasięgu ręki. Spark może 
odczytać płytkę obrazową w ciągu 3 sekund. Jest najszybszym 
skanerem na rynku.

Spark nie ma na obudowie żadnych przycisków. Wystarczy 
podłączyć go do komputera i już można skanować. Współpracuje 
ze wszystkimi platformami oprogramowania: Mac OS lub Win-
dows, a także dzięki interfejsowi TWAIN, można go zintegrować 
z oprogramowaniem zarządzania praktyką.

Spark jest pierwszym skanerem wewnątrzustnym, używają-
cym igłowych płytek obrazowych. Te płytki są dwa razy bardziej 
czułe niż standardowe, a zatem wymaga dwukrotnie mniejszej 
dawki promieniowania X. Korzystanie ze Spark jest bezpiecz-
niejsze zarówno dla pacjentów, jak i dla operatora. Obrazy są 
skanowane z rozdzielczością 35 lp/mm². Urządzenie może praco-
wać w trzech trybach rozdzielczości: Standard, HD oraz Ultra HD. 

Wyłącznym dystrybutorem urządzenia w Polsce jest firma Biodent 
(www.biodent.com.pl; KRAKDENT – stoisko D50). Urządzenie jest 
dostępne w sprzedaży od 1 stycznia 2018 roku. (PS)

SPRZĘT

Najmniejszy system radiografii cyfrowej 

REKLAMA

  Zarządzaj swoim Gabinetem w prosty  
i przyjemny sposób

  Prowadź Elektroniczną Dokumentację 
Medyczną z dowolnego urządzenia i miejsca 

z dostępem do Internetu przez 24h/ dobę

  Zachowaj bezpieczeństwo danych 
medyczny dzięki technologii chmury 

obliczeniowej

  Zinformatyzuj swoją praktykę 
stomatologiczną przy niskim  

nakładzie finansowym

  Zyskaj system zgodny z przepisami  
prawa i zmieniającym się otoczeniem

  Daj swoim Pacjentom możliwość 
umawiania się przez Internet  

przez 7 dni w tygodniu

  Powiadamiaj swoich Pacjentów  
o terminach wizyt

MEDIPORTA i SERUM
NAJLEPSZY W YBÓR STOMATOLOGÓW

WSPIERAMY TWOJĄ CODZIENNĄ PRACĘKAMSOFT

Rozwiązania chmurowe

to obecnie najprostsze oraz 

najtańsze sposoby na skuteczne 

zinformatyzowanie swojej praktyki 

SYSTEM INFORMATYCZNY W CHMURZE 
DLA TWOJEGO GABINETU  
STOMATOLOGICZNEGO

medycyna @kamsoft.pl   |   www.kamsoft.pl
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P REZYDENTEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO 
ZOSTAŁA PROFESOR MARZENA DOMINIAK. O planach zmian na tym 
stanowisku mówiono już wcześniej, dlatego dla członków PTS – u nie było 
to niespodzianką.

Profesor Marzena Dominiak w czerwcu 2017 r. dołączyła do elitarnego 
grona członków organizacji The International College of Dentists, a trzy mie-

siące temu weszła w skład Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej. 
Na co dzień kieruje Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko – 
Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest również przewodniczącą 
Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. Na stanowisku prezydenta Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego zastąpiła prof. dr hab. Bartłomieja Lostera. (PT)

PTS

Nowy prezydent 
Polskiego 
Towarzystwa 
Stomatologicznego

SZKOŁY, KTÓRE CHCĄ 
ZAPEWNIĆ UCZNIOM 
OPIEKĘ MEDYCZNĄ, 
MOGĄ LICZYĆ NA DOFI-
NANSOWANIE W WYSO-
KOŚCI 6700 ZŁ. Na taką 
kwotę dofinansowania 
mogą też liczyć gabinety 
dentystyczne, które działają 
w szkołach. Choć wiadomo, 

że większość tych pieniędzy 
trafi do ogólnych gabinetów 
szkolnych, gdzie dyżuruje 
pielęgniarka – bo takich 
jest większość. Na samym 
Pomorzu ok. 500 szkół do-
stanie dofinansowanie rzędu 
2,35 mln zł. W miejscowości 
Pszczółki działa jeden z nie-
licznych gabinetów szkol-

nych, prowadzi go gmina. 
Kwota ta zostanie przezna-
czona na wymianę zużytego 
sprzętu. Wojewoda Pomorski 
zapewnia, że każda ze szkół, 
która złoży wniosek, otrzy-
ma takie dofinansowanie. 
Zachęca do tego, ponieważ 
rusza drugi nabór do tego 
programu. (PT)

KOBIETY W WIEKU 25-34 
LAT, Z DUŻYCH MIAST, 
AKTYWNE ZAWODOWO, 
DLA KTÓRYCH INTER-
NET JEST NATURAL-
NYM ŚRODOWISKIEM 
– TO GRUPA, KTÓRA NAJ-
CZĘŚCIEJ UMAWIA SIĘ 
NA WIZYTY PRZEZ IN-
TERNET. Również ta grupa 
najczęściej zwraca uwagę 
na opinię o lekarzach znaj-
dujące się na forach inter-
netowych.

Osoby te charakteryzu-
ją się aktywnością zawo-
dową, a także zasobnością 

w środki finansowe, które 
przeznaczają na prywatną 
opiekę medyczną. Osoby 
z tej grupy cechuje również 
niechęć do spędzania cza-
su na oczekiwaniu w kolej-
kach do lekarzy.

 Tak zwani pacjenci 
„3.0” mieszkają w  dużych 
ośrodkach miejskich, cen-
trach życia gospodarczego 
w  danym kraju. W  Polsce 
są to: Warszawa, Kraków 
i Wrocław. Lekarze denty-
ści (8,4 procent) znaleźli się 
na drugim miejscu wśród 
wszystkich specjalności, 

której najczęściej szukają 
pacjenci za pośrednictwem 
portalu. Na pierwszym 
uplasowali się ginekolo-
dzy (18%). Badanie zostało 
przeprowadzone w  2016 
roku w  sześciu różnych 
krajach (Włochy, Polska, 
Turcja, Hiszpania, Meksyk 
i Brazylia). 

Analizę przeprowa-
dzono na podstawie wy-
ników badania danych 
pochodzących z  platform 
należących do Grupy Do-
cPlanner (w  tym portal 
ZnanyLekarz.pl). (PT)

DZIECI

Pomorskie: kilka tysięcy  
dla gabinetów szkolnych

FINANSE

Umawianie wizyt przez Internet

DZIECI
Wrocław: 
dentyści 
poszukiwani 
do pracy 
w szkołach
WE WROCŁAWIU POSZUKI-
WANI SĄ LEKARZE DENTY-
ŚCI, KTÓRZY ZDECYDUJĄ 
SIĘ LECZYĆ DZIECI W GA-
BINETACH ULOKOWANYCH 
NA TERENIE SZKÓŁ. Choć 
urzędnicy obiecują, że zapła-
cą za wyposażenie gabinetów, 
trudno im znaleźć chętnych 
dentystów.

Postanowiono więc wpro-
wadzić kolejną zachętę – ga-
binety będą mogły być czynne 
dla innych pacjentów, również 
poza godzinami pracy szkoły. 
Obniżono również cenę wynaj-
mu – do 10 złotych za metr kwa-
dratowy. Już w grudniu został 
ogłoszony konkurs, jeśli zgło-
szą się zainteresowane firmy, 
to leczenie może rozpocząć się 
w  maju. Miasto przygotowało 
w przyszłorocznym budżecie 850 
tysięcy złotych. Pieniądze mają 
być przeznaczone na lakowanie 
zębów stałych, leczenie próchni-
cy zębów mlecznych czy badania 
stomatologiczne z edukacją. (PT)
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W RADOMIU, TUŻ 
PRZED ŚWIĘ-
TAMI, OFICJAL-
NIE ODEBRANO 
S Z E S N A Ś C I E 
DENTOBUSÓW, 

ZAMÓWIONYCH PRZEZ MINISTER-
STWO ZDROWIA. Odbioru dokonał były 
szef resortu, Konstanty Radziwiłł wraz 
ze swoim zastępcą Józefem Szczurkiem.

W  nowych pojazdach znajdują się 
całkowicie wyposażone gabinety stoma-
tologiczne, w każdym z nich jest zain-
stalowany aparat RTG. Dentobusy zosta-
ną przekazane wojewodom. Następnie 
urzędy wojewódzkie przekażą pojazdy 
lekarzom, którzy będą w nich leczyć zęby 
dzieciom w najmniejszych miejscowo-
ściach i szkołach, gdzie nie ma szkolnego 
dentysty. Za leczenie zapłaci Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Konstanty Radziwiłł 
podczas odbioru pojazdów powiedział, 
że to początek walki z próchnicą u dzie-
ci w  najmniejszych miejscowościach 
i szkołach. Szesnaście dentobusów wy-
produkowała radomska firma Zeszuta.

– Ponad 90% polskich dzieci zmaga się 
z próchnicą i to jest alarm do komplek-
sowego działania. W  tym roku podjęli-
śmy kilka decyzji, które rozpoczęły walkę 
z tą epidemią. Po pierwsze zwiększyliśmy 
środki na stomatologię dziecięcą, a w pro-
wadzonych konkursach premiowaliśmy 
te gabinety, które zostały umiejscowione 
w szkole. Teraz przekazujemy do użytko-
wania dentobusy – powiedział Minister 
Zdrowia.

– Zakup dentobusów to dopiero po-
czątek naszych działań nakierowanych 

na poprawę stanu zdrowia dzieci. W ich 
ramach udało nam się w tym roku wyposa-
żyć ponad 10 tysięcy szkolnych gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej za kilkadziesiąt 
milionów złotych. 

Chcemy, żeby w przyszłym roku zosta-
ła przyjęta ustawa o medycynie szkolnej 
i żeby powstały nowe gabinety stomato-
logiczne w szkołach – dodał Konstanty 
Radziwiłł.

W  Dentobusach został zainstalowa-
ny sprzęt stomatologiczny głównie firmy 
Planmeca:

 � unit dentystyczny – Planmeca Compact 
I wersja Touch,

 � kompresor z  pompą ssącą – ASPIR-
-COMP 24/10 GENESI M,

 � krzesełko dentystyczne Planmeca,
 � mieszalnik do amalgamatu i glasjono-
merów Ultramat,

 � radiowizjografia cyfrowa Planmeca 
ProX.

Sprzęt marki Planmeca dostarczyła 
i zamontowała firma Amadar z Warszawy, 
którą do projektu zaprosił główny wyko-
nawca Dentobusów – firma Zeszuta. (PS)

DZIECI

Dentobusy 
gotowe do drogi

UCZELNIE

PTDNŻ ma nowego honorowego członka
W POCZET CZŁONKÓW HONORO-
WYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
DYSFUNKCJI NARZĄDU ŻUCIA ZO-
STAŁ PRZYJĘTY ZA SWOJE ZASŁUGI 
NAUKOWE PROF. DR HAB. N. MED. 
STEFAN BARON. Profesor jest kierow-
nikiem Katedry Dysfunkcji Narządu Żu-
cia i Ortodoncji Wydziału Lekarskiego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach.

Nowy honorowy członek Towarzy-
stwa specjalizuje się w badaniach nad 
skutecznymi sposobami leczenia bruksi-
zmu, jego celem jest pogłębianie wiedzy 
na temat etiopatogenezy, symptomato-
logii, diagnostyki i leczenia dysfunkcji 

układu ruchowego narządu żucia oraz 
propagowanie tej wiedzy w  środowi-
skach medycznych i  akademickich. 
Od ponad 30 lat w swojej pracy zajmuje 
się zaburzeniami czynnościowymi na-
rządu żucia. Popularyzował również, jako 
jeden z pierwszych w Polsce rozwiązania 
implantologiczne w stomatologii. (PT)
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W N I O S K I 
O WYDA-
NIE DOKU-
MENTACJI 
MEDYCZ-

NEJ MOGĄ BYĆ SKŁADANE 
PRZEZ PACJENTÓW PISEM-
NIE JAK I USTNIE. Wymaganie 
od pacjentów złożenia wniosku 
pisemnie jest naruszeniem 
prawa. Taką decyzję wydał 12 
grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny. Potwierdził tym 
samym stanowisko Rzecznika 
Praw Pacjenta w sprawie decyzji 
o uznaniu stosowanych praktyk 
za naruszające zbiorowe prawa 
pacjentów do dokumentacji me-
dycznej.

Rzecznik uznał, że jeden 
z  mazowieckich podmiotów 
leczniczych, wprowadzając 
wewnętrzne regulacje dotyczą-
ce udostępniania dokumentacji 
medycznej wyłącznie na pod-
stawie wniosku pisemnego, 
w terminie do 7 dni, naruszał 
prawo pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta 
podkreśla, że przepisy prawa nie 
wskazują, w jakiej formie należy 
składać wnioski o udostępnie-
nie dokumentacji medycznej. 
Wnioski takie mogą być składa-
ne zarówno ustnie jak i pisem-
nie. Poza tym udostępnienie do-

kumentacji medycznej powinno 
nastąpić „bez zbędnej zwłoki”, 
czyli w najkrótszym możliwym 
czasie. Żaden podmiot leczniczy 
nie powinien ograniczać prawa 
do dokumentacji medycznej 

określając górną granicę czasu 
na udostępnienie dokumentacji.

Podmiot leczniczy odwo-
łał się od decyzji Rzecznika 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. WSA w wyroku 

z dnia 24 maja 2017 r. (sygn. 
akt VII SA/Wa 585/17) nie po-
dzielił argumentacji Rzecznika 
i stwierdził m.in., że zapis pro-
cedury wewnętrznej dotyczą-
cy wydawania dokumentacji 
nie jest sprzeczny z prawem. 
Rzecznik Praw Pacjenta nie 
zgodził się z rozstrzygnięciem 
i skierował skargę kasacyjną 
do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. NSA potwierdził 
stanowisko Rzecznika i uchy-
lił wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, jednocze-
śnie oddalając skargę podmio-
tu leczniczego na ww. decyzję 
(sygn. akt II OSK 2188/17).

Naczelny Sąd Administra-
cyjny wskazał, że nie jest istot-
ne, w jaki sposób funkcjonuje 
ustanowiona w  danym pod-
miocie procedura wewnętrz-
na dotycząca udostępnienia 
dokumentacji medycznej. 
Sama okoliczność, iż wpro-
wadzono postanowienia aktu 
wewnętrznego, ograniczające 
pacjentom dostęp do doku-
mentacji medycznej, jest wy-
starczająca do uznania praktyk 
za naruszające zbiorowe prawa 
pacjentów.

Wyrok wydany przez Na-
czelny Sąd Administracyjny jest 
ostateczny. (PS)

NFZ
Podpisano 
umowę z kliniką 
w czeskiej 
Ostrawie

POLSCY NIEPEŁNOSPRAWNI PACJENCI MOGĄ LECZYĆ ZĘBY W CZECHACH. 
Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę z kliniką stomatologiczną w Ostrawie.

W południowej Polsce jest niewiele klinik, które wykonują leczenie stomatolo-
giczne w znieczuleniu ogólnym. W związku z tym, na wizytę trzeba czekać bardzo 
długo. Wielu pacjentów decyduje się na wyjazd do Czech. Są to głównie podopieczni 
placówek opiekuńczych oraz Zakładów Pracy Chronionej. Na leczenie za południową 
granicę zdecydowało się już około pięciuset pacjentów. Najczęściej są to mieszkańcy 
województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Zdarza się też, że w Ostrawie 
leczą zęby pacjenci z północnej Polski. (PT)

PRAWO

Wnioski o wydanie 
dokumentacji mogą 
być składane ustnie
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W  DNIACH 17-18 LISTO-
PADA ODBYŁY SIĘ DOL-
NOŚLĄSKIE TARGI 
STOMATOLOGICZNE 
DENTAMED. 16 edycję 
tego wydarzenia odwie-

dziła jeszcze większa liczba zwiedzających niż 
w roku ubiegłym. Tradycyjnie, patronat honoro-
wy nad Dentamedem objął prof. dr hab. Marek 
Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ofertę zaprezentowały 124 firmy, głównie 
z Polski, ale nie zabrakło również wystawców 
spoza granic naszego kraju, m.in. z Chin, Holan-
dii, Niemiec, Szwajcarii oraz USA.Targi przez dwa 
dni odwiedziły 2573 osoby, w tym przedstawicie-
le branży stomatologicznej z Czech, Norwegii czy 
Ukrainy. Podczas tegorocznej edycji targów w ra-
mach programu szkoleniowego odbyły się dwa 
całodniowe szkolenia. Już dziś serdecznie zapra-
szamy na kolejną edycję targów, która odbędzie 
się w dniach 16-17.11.2018 r. we Wrocławiu. (PS)

SZKOLENIA

Dentamed 2017 już za nami

FO
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AKCE SPOŁECZNE
„Niebieskie Usta 
– profilaktyka 
nowotworów 
jamy ustnej”
AKCJĘ PROFILAKTYCZNĄ, 
SKUPIONĄ NA DIAGNOSTYCE 
ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ 
JAMY USTNEJ, PRZEPROWA-
DZILI STUDENCI WYDZIAŁU 
LEKARSKO-DENTYSTYCZ-
NEGO NA UNIWERSYTECIE 
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE 
WROCŁAWIU.W  ramach akcji 
„Niebieskie Usta – profilakty-
ka nowotworów jamy ustnej” 
– członkowie wrocławskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa 
Studentów Stomatologii wykony-
wali chętnym osobom przeglądy 
stomatologiczne. Szczególny 
naciska kładziono na profilak-
tykę w onkologii. Chętni, którzy 
skorzystali z akcji mogli, również 
dowiedzieć się, jak poprawnie 
dbać o higienę jamy ustnej oraz 
jak walczyć z bruksizmem. Akcja 
odbyła się pod koniec listopada, 
w słynnym wrocławskim wieżow-
cu Sky Tower. (PT)

UCZELNIE
Duży przetarg w Katowicach
PRZETARG NA DOSTAWĘ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH I KOMPUTERÓW 
OGŁOSIŁ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH. Zapotrzebowanie 
uczelni jest spore, potrzebnych jest sześć rodzajów unitów klinicznych, mobilnych oraz 
modułowych dla nauczycieli i studentów.

W sumie 51 unitów oraz 5 komputerów. Żeby wziąć udział w przetargu, trzeba zgło-
sić swoją ofertę do 15 grudnia w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu, oprócz 
tego wymagane jest wadium w kwocie 140 tysięcy złotych. Zamówienie związane 
jest z projektem „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (PT)

ZUS
Wielkopolska: gabinety  
nie wykorzystują kontraktów
OKOŁO 40 PLACÓWEK STOMATOLOGICZNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM I SAMYM 
POZNANIU NIE WYKORZYSTAŁO NAWET 60 PROC. TEGOROCZNYCH KONTRAKTÓW, 
KTÓRE ZAWARŁY Z ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.

Z tym samym problemem boryka się drugie tyle gabinetów w innych częściach Wiel-
kopolski. Powodem tej nieoczekiwanej sytuacji jest zwiększenie o 1 mln zł finansowania 
w stosunku do 2016 r. – mówi Magdalena Rozumek, rzecznik Wielkopolskiego Oddziału NFZ. 
Przedstawicieli NFZ niepokoi ta sytuacja, ponieważ niektóre gabinety nie wykonują umów, 
a mimo wszystko tworzą się tam kolejki pacjentów. Chcą w związku w tym przeprowadzić 
analizę rozkładu terytorialnego placówek nierealizujących kontraktów i zakresu świadczeń, 
na które nie ma wystarczającego popytu. (PT)

PROJEKT MINISTRA ZDROWIA 
ZMIENIAJĄCY ROZPORZĄDZE-
NIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 
GWARANTOWANYCH Z ZAKRE-
SU LECZENIA STOMATOLOGICZ-

NEGO NIE POZOSTAŁ BEZ KOMENTARZY 
ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO. Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do 
projektu. Radę zaniepokoiła niewielka liczba 
specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej 
pracujących w systemie publicznym. Rada chce 
również, by zostały zniesione bariery formalne 
związane z obowiązkiem posiadania przez leka-
rza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii 
dziecięcej lub zatrudniania osoby specjalizującej 
się w tej dziedzinie, celem wykonywania prze-
widzianych w rozporządzeniu procedur. Rada 
negatywnie opowiedziała się również w innych 
kwestiach przedstawionych w projekcie resortu 
zdrowia, część pomysłów zaopiniowała jednak 
pozytywnie. (PT)

PRAWO

Chcą znieść specjalizację 
z zakresu stomatologii dziecięcej
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Pytania
do prawnika?

PYTANIE: Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy 
z zakresu RODO?
ODPOWIEDŹ: Rozporządzenie Unijne w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
RODO) zostało uchwalone 27 kwietnia 2016 r. Przepisy 
omawianego aktu prawnego wprowadzają czas na dosto-
sowanie się do nowego stanu prawnego. Zgodnie z art. 
99 rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 25 maja 
2018 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie placówki 
mają obowiązek dostosowania się do wymogów, jakie 
przewidziano w omawianym akcie prawnym. 24 maja 
2018 r. placówki medyczne będą funkcjonować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych.

Dzień później (25 maja 2018 r.) ich funkcjonowanie 
będzie już odbywać się na nowych zasadach. Biorąc pod 
uwagę, że pozostało niecałe 5 miesięcy do stosowania 
przepisów unijnych, należy podjąć działania do pełnego 
ich wdrożenia.

PYTANIE: Kogo obejmują przepisy związane z RODO?
ODPOWIEDŹ: Rozporządzenie Unijne jest aktem praw-
nym, który ze względu na przynależność Polski do Unii 
Europejskiej musi być stosowany wprost. Zgodnie 

z art. 3 RODO, niniejsze rozporządzenie ma zastosowa-
nie do przetwarzania danych osobowych w związku 
z działalnością prowadzoną przez jednostkę organiza-
cyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego 
w Unii, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa 

NA PYTANIA PRZYSŁANE na skrzynkę pocztową  
prawnik@nowygabinet.pl odpowiada prawnik Maciej Gibiński, 
absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
właściciel kancelarii Centrum Doradcze Prawa Medycznego.

autor:
Maciej Gibiński

Placówka medyczna 
posiada dane: pacjentów, 
osób upoważnionych, 
przedstawicieli ustawowych, 
opiekunów faktycznych, 
pracowników, lekarzy 
pracujących na umowach 
o współpracę, techników, 
informatyków. Dane osobowe 
wszystkich tych osób należy 
zabezpieczyć w sposób zgodny 
z przepisami unijnymi

Pytania dotyczące RODO 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (dalej RODO) zacznie obowiązywać w Polsce w 2018 r. Placówki medyczne muszą się dostosować do nowych wymogów praw-
nych. W gabinetach przetwarzana jest szczególna kategoria danych, czyli dane związane ze stanem zdrowia. Dlatego nowe prawo 
nakłada specyficzne obowiązki właśnie na gabinety lekarskie.
Lekarze oraz pracownicy administracyjni mają bardzo dużo pytań związanych z wejściem w życie nowych przepisów. Przedstawiamy 
zatem pytania do prawnika dotyczące wyłącznie tego Rozporządzenia Unijnego.
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się w Unii. Oznacza to, że każda osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą ma obowiązek przestrzegania przepisów 
RODO. Obowiązek ten dotyczy także spółek osobowych oraz spół-
ek prawa handlowego, które prowadzą działalność gospodarczą. 
Warunkiem, który jest brany pod uwagę, czy przepisy unijne mają 
zastosowanie do placówki medycznej, nie jest zatem: wielkość 
placówki, ilość pracowników, czy posiadanie kontraktu z NFZ… 
Oznacza to, że przepisy unijne muszą być stosowane zarówno 
przez lekarza prowadzącego jednoosobową działalność gospodar-
czą, jak i podmiot leczniczy zatrudniający dużą ilość pracowników.

PYTANIE: Czy przepisy RODO dotyczą wyłącznie pacjentów?
ODPOWIEDŹ: Przepisy unijne chronią prawa osoby fizycznej. Zgodnie 
z art. 1. RODO w rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochro-
nie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
Rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycz-
nych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. 
Oznacza to, że przepisy mają zastosowanie do każdej osoby fizycz-
nej, której dane posiada placówka medyczna.

Bardzo często placówki medyczne utożsamiają wymóg zabez-
pieczenia danych osobowych wyłącznie do pacjentów. Szerokie 
podejście do omawianego tematu pozwala znaleźć wśród danych, 
jakie ma placówka medyczna, dane: pacjentów, osób upoważ-
nionych, przedstawicieli ustawowych, opiekunów faktycznych, 
pracowników, lekarzy pracujących na tak zwanych umowach 
kontraktowych (umowach o współpracę), techników, osób roz-
liczających świadczenia z NFZ (informatycy)... Dane osobowe 
wszystkich powyższych osób należy zabezpieczyć w sposób zgod-
ny z przepisami unijnymi. Oznacza to, że placówka medyczna 
musi zapewnić, aby informacje o zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osobie fizycznej (na podstawie identyfikatora 
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o loka-
lizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczegól-
nych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość 
osoby fizycznej) były:

 � przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty 
dla osoby, której dane dotyczą (” zgodność z prawem, rzetelność 
i przejrzystość”);

 �
 � zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 
celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 � adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne 
do celów, w których są przetwarzane (” minimalizacja danych”); 

 � prawidłowe i  w  razie potrzeby uaktualniane; należy pod-
jąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są 
nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały 
niezwłocznie usunięte lub sprostowane (” prawidłowość”); 

 � przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, 
której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbęd-
ne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 � przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeń-
stwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środ-
ków technicznych lub organizacyjnych (” integralność i poufność”).

Placówka medyczna jest odpowiedzialna za przestrzeganie 
powyższych warunków i musi być w stanie wykazać ich prze-
strzeganie na polecenie odpowiedniego organu.

PYTANIE: Jakie zmiany czekają prywatny gabinet w związku 
z nowelizacją przepisów dotyczących RODO?
ODPOWIEDŹ: Wprowadzane przez RODO zmiany w sposób bezpo-
średni dotkną placówki medyczne. Obecnie, na podstawie obowią-

SZKOLENIE 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

● Zostań Inspektorem w swojej placówce medycznej. 
● Zdobądź wiedzę potrzebną do pełnienia funkcji 
Inspektora Ochrony Danych w placówce medycznej.
● Uniknij wysokiej kary, która zostanie nałożona na 
placówki, 
które nie dostosują się do nowych przepisów.
● Pełniłeś funkcję ABI-ego i teraz chcesz wiedzieć jakie 
obowiązki czekają Cię jako IOD?
● Przyjdź do nas na szkolenie i dowiedz się jak 
świadomie oraz zgodnie z przepisami pełnić funkcję 
Inspektora w swojej placówce.

Przyjęte w 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie 

 związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych zmienia dotychczasowe procedury 
zabezpieczenia danych osobowych.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r.
Od tego dnia placówki medyczną muszą 
spełniać wszystkie 
wymogi prawne związane z nowym Rozporządzeniem 
Unijnym.

● zmian jakie muszą opracować placówki 
stomatologiczne,
● obowiązki powołania Inspektora |Ochrony Danych,
● dokumentacji ochrony danych osobowych w placówce 
medycznej,
● zmiany dotyczące zgłaszania wycieku danych 
osobowych,
● odpowiedzialności kierownictwa placówek 
medycznych.
● zasad powołania Inspektora Ochrony Danych
● zadań Inspektora Ochrony Danych
●  szacowania ryzyka

Szkolenie dwudniowe, odbywają się w małych grupach
dla komfortu uczestników. 

Terminy szkoleń:
15-16 luty 2018 r. - Kraków 

22-23 marzec 2018 r. - Kraków 
12-13 kwiecień 2018 r. - Kraków 

Szczegółowe dane dotyczące szkolenia znajdują się na 
stronie www.cdpm.pl 

oraz pod numerem telefonu: 883 925 879
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zujących przepisów związanych z ustawą 
o ochronie danych osobowych, placówka 
medyczna musi:

 � spełnić obowiązek informacyjny wynika-
jący z art. 24 Ustawy;

 � upoważnić każdą osobę posiadającą do-
stęp do danych osobowych;

 � prowadzić rejestr osób upoważnionych;
 � mieć wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa;
 � posiadać Instrukcję zarządzania syste-
mem informatycznym – jeżeli przetwarza 
dane osobowe w systemach informatycz-
nych;

 � dokonywać audytów funkcjonowanie do-
kumentacji ochrony danych osobowych.

Zgodnie z RODO placówka medyczna będzie 
musiała:

 � powołać Inspektora Ochrony Danych;
 � spełnić obowiązek informacyjny wynika-
jący z art. 13 RODO;

 � zapewnić dostęp do danych osobowych, 
wyłącznie osobom upoważnionym;

 � posiadać dokumentację, która opisuje 
sposób zabezpieczenia przetwarzanych 
danych; 

 � prowadzić rejestr czynności przetwarza-
nia;

 � dokonać oceny skutków danych, zgodnie 
z art. 35 RODO;

 � uzyskać zgodę, na przetwarzanie danych 
przez osobę, której dane dotyczą, w zależ-
ności od celu, w jakim dane te mają być 
przetwarzane;

 � dokonywać zgłoszenia wycieku danych 
w terminie 72 godzin od ich wystąpienia, 
w tym informować osobę, które wyciek 
dotyczy;

 � przeprowadzać audyty działania syste-
mów ochrony danych.

PYTANIE: Nie prowadzę do tej pory żadnej 
dokumentacji w formie elektronicznej, czy 
przepisy unijne również mnie dotyczą? 
ODPOWIEDŹ: Sposób przetwarzania danych 
osobowych (w systemie elektronicznym czy 
standardowo) nie ma znaczenia. Zgodnie 
z art. 2. Rozporządzenie ma zastosowanie 
do przetwarzania danych osobowych w spo-
sób całkowicie lub częściowo zautomatyzo-
wany oraz do przetwarzania w sposób inny 
niż zautomatyzowany danych osobowych, 
stanowiących część zbioru danych lub 
mających stanowić część zbioru danych. 

Oznacza to, że nie ważne, czy placów-
ka przetwarza dane w systemach infor-
matycznych. Jeżeli tylko lekarz prowadzi 
czynnie swój zawód, przyjmując pacjen-
tów, ma obowiązek zabezpieczenia ich 
danych. Jeżeli zatrudnia pracowników, 
to ma obowiązek zabezpieczenia ich da-
nych. Podobnie, jeśli współpracuje np. 
z technikiem dentystycznym. Obowiązek 
zabezpieczenia danych powstaje w chwili 
rozpoczęcia współpracy. 

PYTANIE: Kto może zostać Inspektorem 
Ochrony Danych, kiedy taka osoba jest po-
trzebna w placówce medycznej? 
ODPOWIEDŹ: Na wstępie należy wskazać 
obowiązek powołania Inspektora Ochrony 
Danych. 

Przepisy RODO, w art. 37 wskazują na 
obowiązek powoływania Inspektora Ochrony 
Danych, jeżeli główna działalność administra-
tora polega na przetwarzaniu na dużą skalę 
szczególnych kategorii danych osobowych, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządze-
nia. Zgodnie z art. 9. szczególna kategoria 

danych oznacza dane związane ze stanem 
zdrowia. Działalność każdej placówki me-
dycznej polega przede wszystkim na udziela-
niu świadczeń zdrowotnych. W tym procesie 
przetwarzany jest szczególny rodzaj danych. 
W związku z powyższym powołanie Inspekto-
ra Ochrony Danych jest obowiązkowe. 

Funkcję te może pełnić dowolna osoba, 
poza właścicielem placówki, wspólnikiem 
w spółce, która spełni wymagania wskazane 
przez RODO. Inspektor ochrony danych jest 
wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawo-
dowych, a w szczególności wiedzy fachowej 
na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochro-
ny danych oraz umiejętności wypełnienia 
zadań. Jeżeli wybrana przez właściciela pla-
cówki osoba spełnia powyższe wymogi, może 
pełnić funkcję Inspektora. Należy pamiętać, 
że właściciel placówki musi zapewnić, aby 
osoba pełniąca funkcję Inspektora ochrony 
danych nie otrzymywała instrukcji dotyczą-
cych wykonywania zadań. Nie może być ona 
odwoływana, karana przez administratora za 
wypełnianie swoich zadań. Inspektor ochro-
ny danych bezpośrednio podlega najwyższe-
mu kierownictwu administratora.

Do zadań Inspektora danych należy:
a) informowanie administratora oraz 

pracowników, którzy przetwarzają dane 
osobowe, o obowiązkach spoczywających 
na nich na mocy niniejszego rozporządze-
nia oraz innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych i dora-
dzanie im w tej sprawie; 

b) monitorowanie przestrzegania niniej-
szego rozporządzenia, innych przepisów 
Unii lub państw członkowskich o ochronie 
danych oraz polityk administratora w dzie-
dzinie ochrony danych osobowych, w tym 
podział obowiązków, działania zwiększające 
świadomość, szkolenia personelu uczestni-
czącego w operacjach przetwarzania oraz 
powiązane z tym audyty; 

c) udzielanie na żądanie zaleceń, 
co do oceny skutków dla ochrony da-
nych oraz monitorowanie jej wykonania; 

d) współpraca z organem nadzorczym; 

e) pełnienie funkcji punktu kontakto-
wego dla organu nadzorczego w kwestiach 
związanych z przetwarzaniem oraz w sto-
sownych przypadkach prowadzenie konsul-
tacji we wszelkich innych sprawach. 

PYTANIE: Czy właściciel gabinetu może zo-
stać Inspektorem Ochrony Danych? 
ODPOWIEDŹ: Rozporządzenie Unijne, prze-
widuje niezależność Inspektora względem 
Administratora Danych. Według ustawo-
dawcy, funkcja Inspektora Ochrony Danych 
powinna być niezależna, tak aby w jak naj-
lepszy sposób mógł on wykonywać swoje 
zadania. Inspektor pozostając osobą nieza-
leżną nie może być powiązany z Administra-
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Pytania proszę przesyłać na adres: prawnik@nowygabinet.pl@

torem. Oznacza to, że funkcji tej nie może 
pełnić właściciel placówki medycznej, osoba 
mu bliska, czy wspólnik. Jest to związane 
z uniknięciem możliwości przyzwalania na 
naruszenia kwestii związanych z bezpie-
czeństwem danych osób, które przetwarza 
placówka medyczna. 

PYTANIE: Prowadzę własną działalność 
gospodarczą, czy przepisy unijne mnie 
obejmują? 
ODPOWIEDŹ: Tak jak wspominałem na po-
czątku, wielkość placówki nie ma znaczenia. 
O obowiązku stosowania przepisów unijnych 
przesądza założenie przez lekarza własnej 
działalności i przyjmowanie pacjentów. Pra-
wo do ochrony danych osobowych dotyczy 
każdej osoby niezależnie od tego, czy przy-
chodzi ona do jednoosobowego gabinetu, czy 
też do kilkustanowiskowej placówki. 

PYTANIE: Co zrobić z dotychczasowymi do-
kumentami, w związku z wejściem w życie 
nowych przepisów?

ODPOWIEDŹ: To czy aktualne dokumen-
ty będą jeszcze dla placówki przydatne, 
zależy od tego, w jaki sposób zostały przy-
gotowane. 

Rozporządzenie unijne w dużej mierze 
swoją uwagę skupia na celach, w jakich są 
one przetwarzane. Jeżeli zbierane do tej 
pory zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych nie były rozróżniane ze względu na 
cel przetwarzania, to należy je pobierać od 
wszystkich pacjentów na nowo. Jeżeli ad-
ministrator zadbał o to, aby rozróżnić zgody 
uwzględniając cele czynności, do których są 
one wykorzystywane, to zgody należy uznać 
za ważne. 

Podobna kwestia dotyczy dokumentacji 
związanej z przetwarzaniem danych. Jeże-
li w sposób prawidłowy opisuje ona proces 
przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, 
to dokumentacja ta może zostać ważna. 

Upoważnienia również powinny zacho-
wać aktualność, o ile uwzględniają one te 
czynności przetwarzania, do których rze-
czywiście dostęp ma upoważniona osoba.

Nowością jest opracowanie rejestrów 
czynności przetwarzania oraz oceny ryzy-
ka, której do tej pory nie było. 

PYTANIE: Jakie są kary związane z nieprze-
strzeganiem przepisów? 
ODPOWIEDŹ: W przypadku placówek me-
dycznych, rozporządzenie przewiduje odpo-
wiedzialność finansową do 10 mln euro. Kary 
finansowe mogą być nakładane w przypadku: 
niepowołania Inspektora Ochrony Danych; 
braku dokumentacji; naruszenia przepisów 
Rozporządzenia Unijnego. Dodatkowo, w przy-
padku wycieku danych, organ nadzorczy w za-
leżności od skali naruszenia przepisów będzie 
uprawniony do nakładania kar finansowych. 
Wysokość kary będzie zależna od:

 � rodzaju danych (w tym ich szkodliwości 
w wypadku upublicznienia);

 � skutków, jakie spowodował lub mógł spo-
wodować wyciek danych;

 � działań, jakie zostały podjęte, celem usu-
nięcia negatywnych skutków wycieku 
danych. 

REKLAMA

www.archisky.pl
+48 519 517 014
info@archisky.com

Archi LED - podświetlane dekoracyjne panele ledowe imitujące niebo
Światło to życie - Panele LED ARCHISKY zmniejszają stres personelu, pacjentów oraz odwiedzających, 
dodatkowo zwiększają produktywność i tworzą przyjemną atmosferę.

Łatwe w instalacji panele LED pozwalają stworzyć jedyne w swoim rodzaju odczucie światła 
dziennego.  Jest to system podwieszanych paneli su� towych LED, opracowanych specjalnie do 
zastosowania w gabinetach stomatologicznych oraz w placówkach ochrony zdrowia. Panele LED 
charakteryzują się prostym montażem, są wykonane w atrakcyjnej formie, charakteryzują się 
nowoczesnym wzornictwem pozwalającym stworzyć oryginalne wnętrze oraz można je indy-
widualnie dostosować do wielkości pomieszczeń.
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 Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia określa szczegó-
łowy sposób postępowania z odpadami medycznymi 
oraz określa sposób postępowania przy ich groma-
dzeniu w pojemnikach lub workach. Opisane są także 
warunki transportu wewnętrznego odpadów.

GROMADZENIE ODPADÓW
Rozporządzenie dotyczy zakaźnych odpadów medycz-
nych, którym nadano kody 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* 
i 18 01 82*; odpadów niebezpiecznych o kodach 18 01 
06*, 18 01 08* i 18 01 10* i odpadów pozostałych o ko-
dach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81. W tym 
zakresie w nowym rozporządzeniu nic się nie zmieniło.

Odpady medyczne należy gromadzić w pojemni-
kach lub workach, w miejscu ich powstawania oraz 
wstępnie magazynować w pomieszczeniach należą-
cych do przychodni. Odpady zakaźne należy groma-
dzić do worków lub pojemników czerwonych, odpady 

niebezpieczne do żółtych, a pozostałe odpady do wor-
ków dowolnego koloru z zastrzeżeniem jednak, że nie 
może to być worek żółty ani czerwony. Pojemniki lub 
worki można zapełnić co najwyżej do 2/3 ich objętości, 
w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. 
Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych po-
jemników lub worków.

Pojemniki lub worki należy wymieniać tak często, 
jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz 
właściwości odpadów medycznych, jednak nie rza-
dziej niż co 72 godziny. W przypadku uszkodzenia 
pojemnika lub worka należy umieścić go w całości 
w innym większym, nieuszkodzonym pojemniku lub 
worku.

ODPADY WYSOKO ZAKAŹNE
Odpady medyczne, w  których zidentyfikowano lub 
co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że za-
wierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, nazwane 
są „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi”. Do ich 
magazynowania należy użyć dwóch opakowań: we-
wnętrznego i zewnętrznego. Opakowanie wewnętrzne 
to worek jednorazowego użycia z folii polietylenowej 
w kolorze czerwonym, wytrzymały na działanie wilgoci 
i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego 
zamknięcia. Po jego wypełnieniu umieszcza się go do-
datkowo w drugim takim samym worku. Worki można 
zastąpić sztywnymi pojemnikami, odpornymi na prze-
kłucie lub przecięcie, oczywiście w kolorze czerwonym. 
Później taki worek lub pojemnik umieszcza się w opa-
kowaniu zewnętrznym. Jest nim kolejny pojemnik 
koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie 
wilgoci i środków chemicznych. Pojemnik ten powinien 
być wykonany w sposób umożliwiający jego dezynfek-
cję i z możliwością szczelnego zamknięcia. Wysoce 
zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane 
w miejscu ich powstawania nie dłużej niż 24 godziny.

OZNACZENIE POJEMNIKA
Na pojemniku lub worku z odpadami medycznymi 
muszą być umieszczone konkretne informacje: kod 

OD GRUDNIA 2017 ROKU OBOWIĄZUJE NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE PO-
STĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI. Najistotniejszą zmianą jest konieczność 
przygotowania specjalnego pomieszczenia, w którym będą magazynowane odpady. 
W mniejszych placówkach dopuszcza się użycie do tego celu lodówki. Drugą nowością 
jest konieczność przygotowania wentylowanego pomieszczenia, w którym przechowy-
wane będą wózki lub pojemniki służące do transportu odpadów. Czas na dostosowanie 
do tych przepisów to 18 miesięcy.

Magazynowanie 
odpadów

autor: 
Piotr Szymański
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odpadów medycznych, nazwa przychodni, w której odpady po-
wstały oraz numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, 
numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, datę 
i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania) oraz datę i godzinę 
zamknięcia.

W  przypadku wysoce zakaźnych odpadów medycznych 
oznakowany pojemnik musi być oznaczony dodatkowo znakiem 
ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz umieszczo-
nym poniżej napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
Nowe rozporządzenia wprowadza sporo zmian w zakresie sposobu 
magazynowania odpadów. Przede wszystkim odpady medyczne 
muszą być wstępnie magazynowane w sposób selektywny, z za-
chowaniem podziału na rodzaj odpadów, w odpowiednio przysto-
sowanym i przeznaczonym tylko do tego celu pomieszczeniu, sta-
cjonarnym urządzeniu chłodniczym lub przenośnym urządzeniu 
chłodniczym. Lodówkę (przenośne urządzenie chłodnicze) można 
wykorzystywać do wstępnego magazynowania odpadów medycz-
nych tylko w przychodniach, w których wytwarzane są niewielkie 

ilości odpadów. Niestety ustawodawca nie napisał, co to znaczy: 
niewielkie ilości odpadów. Należy się domyślać, że jeśli nasze 
odpady na bieżąco mieszczą się w lodówce, to możemy z niej 
korzystać, jeśli nie, to trzeba pomyśleć o drugiej lodówce lub 
o wydzieleniu specjalnego pomieszczenia.

Pomieszczenie, w którym przechowywane są odpady, musi 
być przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów me-
dycznych. Musi mieć ono niezależne wejście, które jest zabezpie-
czone przed dostępem osób nieupoważnionych. Ściany i podłogi 
powinny być wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywal-

nych i umożliwiających dezynfekcję. Pomieszczenie to powinno 
być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych 
zwierząt. Drzwi wejściowe nie mogą mieć progu, a ich szerokość 
i wysokość ma gwarantować swobodny dostęp.

W pomieszczeniu powinny być wydzielone miejsca lub boksy 
do magazynowania różnych typów odpadów. Chyba, że odpady 
są magazynowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub 
kontenerach, wtedy nie trzeba stosować podziału na boksy. Po-
mieszczenie musi być wyposażone w termometr, mieć wentylację 
zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadza-
nego powietrza. Ustawodawca dopuścił zastosowanie wentyla-
cji grawitacyjnej, ale pod warunkiem magazynowania odpadów 
jedynie w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach 
i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych od-
padów medycznych. Pomieszczenie to musi mieć zabezpieczenia 
techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych od-
padów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentu-
alnych odcieków z tych odpadów.

STACJONARNE URZĄDZENIE CHŁODNICZE
Stacjonarne urządzenie chłodnicze to specjalne pomieszczenie, 
w którym utrzymywana jest niska temperatura lub duża specjalna 
lodówka. Ustawodawca wymaga, aby spełniało ono następujące 
warunki: było zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważ-
nionych, miało ściany i podłogi wykonane z gładkich materiałów, 
które są łatwo zmywalne i umożliwiających dezynfekcję. Było 
zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych 
zwierząt i posiadało drzwi wejściowe bez progu, których szerokość 
i wysokość powinna gwarantować swobodny dostęp. Oczywiście 
musi być wyposażone w termometr. Urządzenie to musi mieć 
zamknięcie drzwi wejściowych, które umożliwia ich otwarcie 
od wewnątrz. Ustawodawca wymaga, aby przed wejściem do urzą-
dzenia chłodniczego był przedsionek. Oczywiście trudno sobie 
wyobrazić lodówkę z przedsionkiem. Nie mniej ten punkt suge-
ruje, że jeśli naszym pomieszczeniem chłodniczym jest duża lo-
dówka to powinna stać w jakimś małym osobnym pomieszczeniu, 
i to pomieszczenie traktowane jest jako przedsionek.

Zarówno przy pomieszczeniu do składowania odpadów, jak 
i przy stacjonarnym urządzeniu chłodniczym musi być dostęp do: 
umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób 
umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu 
z pomieszczenia lub urządzenia i wyposażonej w dozowniki z my-
dłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego 
użytku. Ponadto musi być zapewniony dostęp do wody bieżącej 
ciepłej i zimnej do celów porządkowych. Muszą też być wydzielo-
ne miejsca do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych 
środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miej-
scach przeznaczonych do wstępnego magazynowania odpadów 
medycznych.

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CHŁODNICZE
Przenośne urządzenie chłodnicze to mała lodówka. Jednak usta-
wodawca określając jej funkcjonalność nie wymaga, aby można 
było ją przenosić. Podobnie jak wyżej opisywane pomieszczenia, 
powinna ona mieć wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo 
zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję, zabezpieczone przed 

Odpady medyczne z gabinetu 
do pomieszczenia magazynującego 
lub chłodni należy transportować 
jedynie w specjalnie przygotowanych 
do tego celu pojemnikach
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dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni oraz in-
nych zwierząt. Oczywiście musi mieć system mierzący temperaturę.

W sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego po-
winien być dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajnik 
na czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rę-
kawiczki jednorazowe.

Przypomnijmy, że odpady medyczne muszą być magazynowane 
w sposób selektywny, z zachowaniem podziału na rodzaj odpadów. Zatem 
lodówka powinna mieć wewnętrzny podział lub powinny być to przynaj-
mniej dwie lodówki na różne typy odpadów (zakaźne i niebezpieczne).

Miejsca, w których przechowujemy odpady, muszą być utrzymy-
wane na bieżąco w czystości. Po każdym usunięciu odpadów zakaź-
nych (kody: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*) pomieszczenie 
lub urządzanie należy zdezynfekować, a następnie umyć lub od razu 
użyć środka myjąco-dezynfekcyjnego. W przypadku pozostałych 
odpadów medycznych, urządzenia wystarczy umyć. Dezynfekuje 
się je w zależności do potrzeb.

Opady, które nie są zakaźne i niebezpieczne i nie mają ostrych 
końców i  krawędzi, można przechowywać w  pomieszczeniach 
o mniejszym rygorze niż w przypadku odpadów zakaźnych. Pomiesz-
czenie na „zwykłe” odpady musi mieć uszczelnione podłoże i zorgani-
zowane dojazdy lub dojścia, być zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych, gryzoni i innych zwierząt oraz być zabezpieczone 
przed wpływem czynników atmosferycznych. Musi być zadaszone, 
z czego wynika, że można do tego celu wykorzystywać np. altankę 
śmietnikową. Oczywiście trzeba ją utrzymywać w czystości.

TEMPERATURY I CZASY
Odpady medyczne o kodzie 18 01 02* (części ciała i organy oraz 
pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania) 
mogą być magazynowane tylko w temperaturze do 10ºC. Czas ich 
przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Odpady medyczne o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 
01 10* i 18 01 82*, jeśli przechowywane są w temperaturze poniżej 
10ºC, mogą być składowane nawet do 30 dni. Jednak jeśli tempe-
ratura waha się w przedziale od 10ºC do 18ºC, to ich składowanie 
może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, 
jednak nie dłużej niż 72 godziny.

Odpady medyczne, o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 
09 i 18 01 81 (inne niż niebezpieczne i zakaźne), mogą być maga-
zynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak 
nie dłużej niż 30 dni.

TRANSPORT ODPADÓW
Odpady medyczne z miejsca ich powstania (gabinetu) do pomiesz-
czenia magazynującego lub chłodni należy transportować jedynie 
w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach. Najle-
piej używać do tego celu wózków, choć w przypadku niewielkich 
ilości odpadów można to zrobić używając jedynie specjalnego 
transportowego pojemnika. Do transportu odpadów zakaźnych 
należy użyć pojemników zamykanych.

Pojemniki i wózki służące do transportu odpadów po każdym 
użyciu należy umyć, a w przypadku materiałów zakaźnych do-
datkowo zdezynfekować przed myciem. 

Transport wewnętrzny odpadów medycznych odbywa się 
w sposób uniemożliwiający narażenie na bezpośredni kontakt 
z tymi odpadami, niedopuszczający do ich zmieszania oraz po-
zwalający na zachowanie warunków higienicznych, w tym ochro-
ny przed zanieczyszczeniem.

W przychodni musi być wyznaczone specjalne miejsce do 
dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu we-
wnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego 
użycia, służących do transportu wewnętrznego odpadów me-
dycznych. Miejsce to powinno mieć  ściany i podłogi wykonane 
z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających de-
zynfekcję. Powinien być też zapewniony dostęp do wody bieżącej 

ciepłej i zimnej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji. 
Miejsce to musi mieć wentylację. Do tego miejsca musi prowa-
dzić swobodny dostęp umożliwiający wjazd (wniesienie) i wyjazd 
(wyniesienie) wózka transportowego (pojemnika). 

PROCEDURY SANITARNE
Nowe rozporządzenie nakłada na przychodnie obowiązek 

opracowania, wdrożenia i stosowania szczegółowej procedury 
postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywne-
go zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów 
medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów 
medycznych w miejscu ich powstawania.

Procedura ta powinna być dostosowana do warunków danej 
przychodni. To znaczy powinny być w niej opisane szczegółowo 
poszczególne etapy postępowania. Na przykład, pojemniki słu-
żące do transportu odpadów zakaźnych dezynfekuje się i myje 
w pomieszczeniu technicznym nr. 3.

KLASYFIKACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki me-

dycznej 

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki 
(z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemnik na krew i konser-
wanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 
18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje cho-
robotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 
przeniesienia materiału genetycznego, o których wia-
domo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 
do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 
(np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), 
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne 

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wy-
mienione w 18 01 06 

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właści-
wościach zakaźnych 

18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż 
wymienione w 18 01 80 

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaź-
nych

– odpady zakaźne
– odpady niebezpieczne
– inne odpady medyczne

Czerwone
Żółte
Niebieskie

Redaktor naczelny magazynu 
Nowy Gabinet Stomatologiczny
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DOSTOSUJ OPROGRAMOWANIE DO SWOICH POTRZEB I WYBIERZ ODPOWIEDNIE, DZIĘKI KTÓREMU ZYSKASZ:

	 pełną obsługę wizyty wraz z wizualizacją stanu uzębienia pacjenta na diagramie zębowym
 prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnej z przepisami prawa 
	 efektywne planowanie i organizację pracy jednostki oraz wyszukiwanie wolnych terminów
 rejestrację online 24h/dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku  
 stały kontakt z pacjentem dzięki możliwości wysyłania powiadomień o wizytach lub innych zdarzeniach 
 współpracę z urządzeniami stomatologicznymi (SOMED)
 narzędzie do zarządzania danymi medycznymi oraz strefą administracyjną jednostki (SOMED)

Odpowiednie  
funkcjonowanie Pracowni  
Stomatologicznej wymaga  
kompleksowego podejścia do  
obsługi Pacjenta oraz samej placówki. 

Wspieramy 

KS-SOMED oraz KS-PPS
rozwiązania oferowane dla Stomatologów 
zaprojektowane zostały w przemyślany sposób tak aby  
praca z aplikacją była intuicyjna, a system niezawodny  
i dostosowany do wymogów cyfryzacji jednostki.

medycyna @kamsoft.pl   |   www.kamsoft.pl

KAMSOFT

Twoją 
codzienną 

pracę
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 Przeglądając różnego rodzaju opracowania odnoszące 
się do poszanowania praw pacjenta, można odnieść 
wrażenie, że temat został zdominowany przez kwe-
stię zgody na zabieg oraz prawa do informacji. Szcze-
gólnie w kwestii prawa do informacji wskazuje się, 
że pacjent powinien otrzymać wiadomości, dzięki 
którym będzie mógł podjąć decyzję co do procesu 
leczenia. Zapomina się, że w trakcie leczenia również 
lekarz uzyskuje szereg informacji o pacjencie, w tym 
też takich, które nawet z samym leczeniem nie mają 
wiele wspólnego. Mogą być to informacje zwykle, 
codzienne, ale również wstydliwe, którymi pacjent 
dzieli się, mając do lekarza zaufanie.

Wszystkie te informacje są objęte tajemnicą le-
karską. Tym samym lekarz nie będzie mógł ujawnić 
tego, że dany pacjent będzie miał wykonane implan-
ty. Dla siebie będzie musiał pozostawić informację 
o kłótni z żoną, czy też o problemach w pracy. W rze-

czywistości zachowanie tajemnicy ma fundamental-
ne znaczenie dla procesu leczenia, gdyż poszano-
wanie poufności informacji ma kluczowe znaczenie 
nie tylko dla prywatności pacjenta, lecz także dla 
utrzymania zaufania tej osoby do zawodu lekarza 
oraz do opieki medycznej jako całości. Bez takiej 
ochrony osoby potrzebujące opieki medycznej mogą 
rezygnować z odpowiedniego leczenia, ryzykując tym 
samym własnym zdrowiem. Dlatego też zachowa-
nie tajemnicy w gabinecie lekarskim ma znaczenie 
w kontekście całego systemu zdrowia.

TAJEMNICĘ NALEŻY CHRONIĆ
Tajemnica lekarska odnosi się do wszystkich in-
formacji uzyskanych w procesie leczenia. Została 
ona uregulowana w ustawie o zawodzie lekarza oraz 
ustawie o prawach pacjenta. Warto o tym pamiętać, 
że obowiązek zachowania tajemnicy w przypadku 

ZADANIEM LEKARZA JEST NIE TYLKO LECZYĆ, ALE RÓWNIEŻ DBAĆ O TO, 
ŻEBY INFORMACJA O PROCESIE LECZENIA POZOSTAŁA W OBRĘBIE GABINETU. 
Dlatego też ważna jest znajomość przepisów o tajemnicy lekarskiej.

Tajemnica lekarska 
– temat ciągle aktualny

FOT. 123 RF

autor:
Tomasz Popielski
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tej drugiej ustawy odnosi się nie tylko do lekarza, ale również 
do innych osób wykonujących zawód medyczny. Tajemnica więc 
będzie obowiązywała również asystentkę oraz higienistkę sto-
matologiczną.

Lekarz powinien dbać o  to, aby nie ujawniać informacji, 
co niekiedy nie jest łatwe. Może się bowiem zdarzyć, że ujaw-
nienie tajemnicy będzie miało charakter zwykłej plotki na spo-
tkaniu towarzyskim.

Sąd rozpatrywał sprawę, w której lekarz ujawnił tajemni-
cę przez udostępnienie dokumentów profesorowi medycyny. 
Przekazanie informacji miało na celu uzyskanie opinii po-
twierdzającej, że proces leczenia przebiegał prawidłowo. Pa-
cjent wcześniej zarzucił lekarzowi, że jego proces leczenia nie 
był prawidłowy. Lekarz chciał się 
obronić przed zarzutami pacjen-
ta i  przedstawić opinie profesora. 
Jednak Sąd Apelacyjny w Krakowie 
w wyroku z 2015 roku orzekł, że taka 
sytuacja jest naruszeniem tajemnicy 
lekarskiej. W tej konkretnej sprawie 
sąd ostatecznie uznał, że nie każde 
naruszenie tajemnicy będzie dawało 
prawo do zadośćuczynienia. Jeżeli 
naruszenie było nieznaczne, a infor-
macja została udzielona osobie bę-
dącej lekarzem, nie może dochodzić 
do sytuacji uzasadniającej przyzna-
nie pieniędzy jako odszkodowanie. 
Lekarz w  tym przypadku uniknął 
kary, jednak wyrok zwraca uwagę, 
na daleko posunięty obowiązek 
ochrony informacji.

W  innej sprawie lekarz stanął 
na wysokości zadania. Został on bo-
wiem wezwany przez organy kontroli skarbowej do ujawnienia 
tajemnicy lekarskiej w celu udowodnienia mu, że otrzymywał 
świadczenia pieniężne nieudokumentowane rachunkami. Nawet 
sąd pierwszej instancji zgodził się z twierdzeniami skarbówki. 
Dopiero wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2016 
roku, uznano, że organy kontroli skarbowej nie są uprawnione 
do dostępu do dokumentacji medycznej, a dane te są objęte ta-
jemnicą lekarską. Sąd uznał, że objęte tajemnicą są dane identy-
fikujące samego pacjenta, jak i dane medyczne o tym pacjencie. 
Jak widać ochrona tajemnicy może wiązać się nawet z koniecz-
nością odmowy organom państwowym.

KIEDY MOŻNA
Oczywiście przepisy dopuszczają możliwość ujawnienia tajem-
nicy, jednak w ściśle określonych okolicznościach. Ponieważ 
są to sytuacje wyjątkowe, należy odczytywać je w sposób bardzo 
ścisły, a nawet zawężający. Główna podstawa złamania tajemni-
cy występuje, gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych 
informacji o pacjencie innemu lekarzowi, który będzie również 
udzielał pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Istotne jest, aby 
cel przekazania informacji związany był z procesem leczenia, 
a nie jak to było w powyższym przypadku w celu obrony przed 
roszczeniami.

Również wystąpienie niebezpieczeństwa dla życia lub zdro-
wia pacjenta, jak i innych osób, będzie usprawiedliwiało złama-
nie tajemnicy lekarskiej. Uznaje się bowiem, że życie ma wartość 
nadrzędną nad wartością, jaką jest tajemnica. Trzeci istotny 
przypadek występuje, gdy pacjent lub jego przedstawiciel usta-
wowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy. W tej sytuacji 
to pacjent określa zakres ujawnionej tajemnicy, po wcześniej-
szym wytłumaczeniu mu, jakie mogą z tym się wiązać nieko-
rzystne skutki.

Zgoda pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego jest ważna 
w kwestiach spraw rodzinnych. Członkowie rodziny mogą bo-
wiem chcieć uzyskiwać informacje o sobie nawzajem, na przy-
kład żona o mężu. Jednakże, jeżeli pacjent nie wskaże danej oso-
by jako osoby uprawnionej, to informacji przekazać nie można. 
Co więcej, nawet jeżeli pacjent upoważni taką osobę, to można 
jej przekazywać informację związane z procesem leczenia, a nie 
można przekazywać innych informacji uzyskanych w trakcie 
tego leczenia. Na to potrzebna jest niezależna zgoda samego 
pacjenta. Sytuacja może również komplikować się w przypadku 
dzieci, szczególnie jeżeli występuje konflikt między rodzicami. 
Jedno z rodziców może bowiem chcieć zakazać przekazywania 
informacji o dziecku drugiemu rodzicowi. Jednak lekarz jeżeli 

spotka się z drugim rodzicem, który 
również jest przedstawicielem usta-
wowym dziecka, nie będzie mógł za-
słonić się tajemnicą lekarską, gdyż 
rodzic będzie również uprawniony 
do otrzymania wszystkich informa-
cji o dziecku.

W SĄDZIE
Problemy mogą pojawić się odno-
śnie ujawnienia tajemnicy lekar-
skiej w  trakcie sprawy sądowej. 
Co do zasady lekarz może wystąpić 
jako świadek lub strona w sprawie 
karnej bądź cywilnej. Nie zawsze 
musi to być postępowanie z zakre-
su błędu medycznego. Mogą to być 
sprawy o alimenty pacjentów, spra-
wy spadkowe czy związane w jakiś 
sposób z  popełnionym przestęp-
stwem. W trakcie tego typu spraw 

lekarz może otrzymać pytania odnoszące się do informacji, które 
powziął w takcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W  postępowaniu karnym istnieje przepis pozwalający 
na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. 
Możliwe jest to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra 
wymiaru sprawiedliwości, a dana okoliczność nie może zostać 
ustalona na podstawie innego dowodu. W każdym przypadku 
o zwolnieniu z takiej tajemnicy musi zdecydować sąd. Tak więc 
nawet w trakcie postępowania prowadzonego przez policję lub 
prokuratora, konieczne będzie dostarczenie lekarzowi decyzji 
sądu w tym zakresie. Niemniej taka decyzja może zostać wydana, 
gdyż przyjmuje się, że nad interesami pacjenta i całego społe-
czeństwa związanymi z ochroną poufności danych medycznych 
przeważyć może interes ścigania i zwalczania przestępczości.

Natomiast w przypadku postępowania cywilnego istnieje 
przepis, który pozwala lekarzowi odmówić odpowiedzi na pyta-
nie, jeżeli miałoby to naruszyć istotną tajemnicę. Sąd cywilny nie 
może zwolnić z tej tajemnicy. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
że chroniona jest istotna tajemnica. Nie każde naruszenie ta-
jemnicy zawodowej będzie naruszeniem istotnym. Mając jednak 
na względzie fakt, że lekarz posiada informacje dotyczące stanu 
zdrowia, a są to informacje szczególnie wrażliwe, należałoby 
przyjąć, że w każdym przypadku ich ujawnienie będzie istotnie 
naruszało tajemnicę zawodową. Lekarz jednak sam musi ocenić, 
jakie informacje może ujawnić w interesie osób trzecich. Decy-
zja w przedmiocie ujawnienia okoliczności objętych tajemnicą 
lekarską, jak i co do zakresu takiego ujawnienia została pozo-
stawiona lekarzowi.

Co do zasady więc lekarz w postępowaniu karnym może zo-
stać zwolniony z obowiązku zachowywania tajemnicy lekarskiej, 
natomiast w postępowaniu cywilnym może odmówić odpowiedzi 
na pytania, które tę tajemnicą naruszą.

W trakcie leczenia lekarz 
uzyskuje szereg informacji 
o pacjencie, w tym też takich, 
które nawet z samym leczeniem 
nie mają wiele wspólnego. Są to 
wiadomości zwykle, codzienne, 
ale również wstydliwe, którymi 
pacjent dzieli się, mając do 
lekarza zaufanie. Wszystkie te 
informacje są objęte tajemnicą 
lekarską

25

więcej na: NOWYGABINET.PL NOWY GABINET 100MATOLOGICZNY    II   NR 100

// prawo



DO GROBOWEJ DESKI
Trudnym zagadnieniem odnoszącym się 
do tajemnicy lekarskiej była konieczność 
jej zachowania po śmierci pacjenta. Prze-
pisy i etyka nakazują bowiem jej zacho-
wanie również, gdy pacjent nie żyje. Naru-
szenie tajemnicy w tym przypadku może 
powodować odpowiedzialność zawodo-
wą lekarza, a  rodzina może dochodzić 
zadośćuczynienia za naruszenie prawa 
do pamięci o osobie zmarłej. Jednak czę-
sto rodzina chciała po śmierci mieć do-
stęp do informacji związanych ze stanem 
zdrowia osoby bliskiej. Jako, że w polskim 

prawie przyznaje się szerokie uprawnie-
nia rodzinie (czego przykładem są kwe-
stie transplantacyjne, nie mające oparcia 
w przepisach), to w 2016 roku ułatwiono 
członkom rodziny dostęp do informacji 
objętych tajemnicą.

Zmiana ta spowodowała, że dysponen-
tem prawa do tajemnicy lekarskiej stały 
się osoby bliskie pacjenta, które uzyska-
ły uprawnienie do zwolnienia lekarza 
z obowiązku zachowania tej tajemnicy. 
Jednocześnie osoby bliskie mogły wyra-
zić sprzeciw na udzielenie takiej infor-
macji innym osobom bliskim. Przepisy 

te wprowadziły dużo niejasności. Jedno-
cześnie zwolnienie z tajemnicy nie daje 
uprawnienia do dostępu do dokumenta-
cji medycznej pacjenta po jego śmierci, 
o ile ten nie upoważnił konkretnej osoby 
za życia. Dlatego też obecnie osoba bliska 
może uzyskać informację na temat stanu 
zdrowia i przebiegu leczenia, ale nie może 
otrzymać dokumentacji medycznej. Jest 
to powodem kolejnych trudności i niepo-
rozumień wynikających ze stosowania 
tych przepisów.

ZMIANY, ZMIANY
Problemy te zostały dostrzeżone i w paź-
dzierniku 2017 roku pojawił się projekt 
zmiany przepisów w tym zakresie. Odnosi 
się do uregulowania dostępu do dokumen-
tacji medycznej pacjenta po jego śmierci, 
jak i dostępu do tajemnicy lekarskiej. Pro-
ponowana zmiana ma poszerzyć zakres 
członków rodziny uprawnionych do infor-
macji. Jednak z punktu widzenia lekarza 
jasno ureguluje, kto konkretnie będzie 
miał prawo, o ile sam pacjent za życia tych 
osób nie upoważnił. Osoby chcące otrzy-
mać od lekarza informacje, będą musiały 
w pierwszej kolejności wystąpić do sądu 
o wyrażenie zgody. Dopiero z odpowied-
nim dokumentem sądowym będą mogły 
zgłosić się do lekarza. W tego typu przy-
padkach sytuacja dla lekarza będzie jasna, 
gdyż będzie poparta dokumentem urzędo-
wym, który określi, kto i jakie informacje 
może otrzymać. Takie rozwiązanie może 
powodować również, że mniej osób będzie 
chciało takie informacje uzyskać, gdyż nie 
będą chciały kierować wniosków do sądu. 
Oczywiście takie rozwiązanie może ro-
dzić też pewne problemy. Obecnie trudno 
przewidzieć wszystkie skutki, gdyż prace 
nad projektem są na początkowym etapie. 
Jednak pozytywne opinie co do zakresu 
zmian, świadczą o tym że projekt ten sta-
nie się zapewne obowiązującym prawem.

Wszystkie te zmiany pokazują, że 
temat tajemnicy lekarskiej jest wciąż 
aktualny. Dlatego w codziennej prakty-
ce należy przestrzegać przepisów z nią 
związanych, aby budować pozytywny 
wizerunek lekarza i zyskiwać zaufanie 
pacjentów. Będzie to oznaczało nie tylko 
wypełniane obowiązku ustawowego, ale 
również będzie to działanie opłacalne, 
gdyż pozwalające zyskiwać nowych klien-
tów, jak też chronić się przed konsekwen-
cjami prawnymi naruszenia tajemnicy. 

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych Prawo Medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Zawodowo specjalizujący się w tematyce roszczeń odszkodowawczych. Główny obszar zainteresowań, to szkody powstałe na zdro-
wiu, również w trakcie prowadzonego leczenia. Autor artykułów z zakresu praw osób poszkodowanych.

TOMASZ POPIELSKI

Najczęściej do złamania tajemnicy dochodzi, gdy 
przekazywane są informację o pacjencie innemu 
lekarzowi. Istotne jest, aby cel przekazania 
informacji związany był tylko i wyłącznie 
z procesem leczenia
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Płukanki

PIERWSZE WZMIANKI O STOSOWANIU PŁUKANEK POCHODZĄ Z OK. 
2700 R P.N.E. W medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej wykorzystywano 
je do leczenia zapalenia dziąseł [1]. W okresach starożytnych płukanie 
jamy ustnej po mechanicznym oczyszczaniu stało się powszechne 
wśród wyższych klas, a Hipokrates zalecał mieszankę soli, ałunu i octu 
[2]. Kultury rdzenne obu Ameryk, przed przybyciem Europejczyków, 
używały płukanek do ust, wytwarzanych z roślin, m.in. Coptis trifolia [3].

 Anton van Leeuwenhoek, słynny XVII-wieczny uczony, który 
udoskonalił mikroskop, odkrył żywe organizmy w wodzie 
pobranej z kanału przy swoim domu, a także w płytce nazęb-
nej. Eksperymentował z próbkami dodając ocet lub brandy 
do wody pobranej z kanału i odkrył, że skutkiem tego jest 
natychmiastowe unieruchomienie lub zabicie mikroor-
ganizmów zawieszonych w wodzie. Następnie próbował 
wypłukać jamę ustną i stwierdził, że drobnoustroje te po-
zostały w płytce nazębnej. Doszedł więc do wniosku, i to 
słusznego, że płukanie to nie było wystarczająco długie, 
aby zabić bakterie [4].

Związkiem o zdolnościach do silnego przylegania 
do powierzchni w jamie ustnej i tym samym zapew-
niającym skuteczne jego stężenie przez wiele godzin 
jest chlorheksydyna. Kiedy zjawisko to zostało odkryte 
i potwierdzone przez profesora Löe, komercyjne zainte-
resowanie płynami do płukania jamy ustnej zwiększyło 
się. Coraz to nowszy i udoskonalany latami skład pro-
duktów zapewnia aktualnie skuteczność w zmniejsza-
niu nagromadzania się płytki nazębnej, związanymi 

z nią chorobami dziąseł, a także w walce z nieświeżym 
oddechem [5].

Obecnie zalecenia w zakresie domowej higieny skupia-
ją się na szczotkowaniu zębów i czyszczeniu przestrzeni 
międzyzębowych. Badania kliniczne wykazały dodatkowe 
korzyści płynące ze stosowania płynów do płukania jamy 
ustnej, jako optymalnej metody ograniczającej powstawanie 
biofilmu bakteryjnego płytki nazębnej. Należy pamiętać bo-
wiem, że powierzchnia zębów stanowi jedynie 25% obszaru 
jamy ustnej, narażonej na działanie szkodliwych bakterii. 

FOT. 123RF

autor:
Magda Bogatko

Płukanki na bazie olejków 
eterycznych (OE) są 
bezpieczne i skuteczne 
w kontrolowaniu
płytki nazębnej
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Płyny do płukania stanowią zazwyczaj miesza-

ninę substancji czynnej z wodą, alkoholem oraz 
dodatkami i substancji smakowych, buforują-
cych (np. wodorowęglan sodu), konserwujących 
(SLS). Wśród najczęściej stosowanych w płu-
kankach związków znajdziemy: dwuglukonian 
chlorheksydyny, chlorek benzalkonium,  chlo-
rek cetylpirydyny, delmopinol, triklosan, olejki 
eteryczne, sangwinarynę, związki fluoru, jony 
cyny, cynku czy nadtlenek wodoru [42]. W płu-
kankach specjalistycznych można znaleźć: 
benzydaminę, betametazon, laktoperoksyda-
zę, lidokainę, salicylan metylu czy nystatynę.

OLEJKI ETERYCZNE
Płukanki na bazie olejków eterycznych (OE) 
są bezpieczne i skuteczne w kontrolowaniu 
płytki nazębnej. Najczęściej do płynów anty-
septycznych są stosowane olejki: miętowy, 
tymiankowy, eukaliptusowy i wintergrinowy 
(naturalne źródło salicylanu metylu). Ich po-
tencjał antyseptyczny i przeciwzapalny wy-
korzystywany jest w celach profilaktycznych 
i leczniczych w zapaleniu dziąseł i chorobach 
przyzębia [6]. Wyniki analizy wykazały klinicz-
nie istotne korzyści wynikające ze stosowania 

dwa razy dziennie płynu do płukania jamy 

ustnej na bazie olejków eterycznych, w porów-
naniu ze stosowaniem samych metod mecha-
nicznych 11 razy więcej pacjentów stosujących 
płukankę uzyskało 75% powierzchni wolnych 
od płytki nazębnej [7, 8].

Działanie bakteriobójcze OE wynika z ich 
składu, w  tym zawartości frakcji lotnych 
(m.in. monoterpenu i fenylopropanu) i skład-
ników biologicznie czynnych (m.in. eukalip-
tolu, tymolu, mentolu, naturalnego salicylanu 
metylu, eugenolu, geraniolu, cytronelolu) [6]. 
Płyny te przenikają do głębokich warstw 
płytki nazębnej i w zależności od swojego 
stężenia niszczą ściany komórek bakteryj-
nych, powodują strącanie się białek komór-
kowych i hamują aktywność niezbędnych 
enzymów, co powoduje destrukcję biofilmu 
bakteryjnego, w wyniku rozluźniania i roz-
puszczania jego struktury [9, 10, 11]. Są aktyw-
ne również w stosunku do planktonicznych 
form komórek bakteryjnych [12, 13]. Działanie 
przeciwzapalne OE opiera się głównie na ich 
aktywności przeciwutleniającej [14].

Olejek miętowy ma właściwości przeciw-
bólowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicz-

ne oraz przeciwzapalne i regeneracyjne [15, 

6]. Kusiak i wsp. udowodnili, że olejek z mięty 
pieprzowej jest wysoko aktywny wobec Gram-
-ujemnych pałeczek z rodzaju Porphyromonas 
i Gram-dodatnich pałeczek i ziarniaków. Po-
twierdzono jego skuteczność wobec ponad po-
łowy (55%) szczepów bakterii beztlenowych, na-
wet przy stosowaniu w małych stężeniach [16].

Olejek tymiankowy zawiera m.in. tymol, 
który ma działanie dezynfekujące, przeciwbó-
lowe i przeciwświądowe. Eukaliptol zawarty 
w olejku eukaliptusowym charakteryzuje się 
właściwościami przeciwzapalnymi, rozkur-
czowymi, obkurczającymi, odświeżającymi, 
antyseptycznymi, antybakteryjnymi, antywi-
rusowymi i stymulującymi.

Wyciągi i napary z olejku szałwiowego 
mają działanie antyseptyczne i ściągające, 
hamują wzrost drobnoustrojów G+. Wzmac-
niają ścianki włośniczek i drobnych naczyń, 
co zmniejsza krwawienie. Niektóre diterpe-
ny, wchodzące w jego skład, działają prze-
ciwwirusowo. Olejek wintergrinowy o słod-
kim miętowym zapachu uwalnia salicylan 
metylu, który posiada podobne właściwości 
co aspiryna. Wykazuje działanie antysep-

PŁUKANKI DLA DZIECI
Produkty do płukania ust u dzieci można wprowadzać dopiero powyżej 6. roku życia, pod nadzorem rodziców. Nie powinny one 
zawierać alkoholu i substancji słodzących. Mogą być stosowane w czasie innym niż szczotkowanie lub po szczotkowaniu zębów, 
jednorazowo należy stosować około 10 ml, w tym te zawierające około 100 ppm F– 2 razy dziennie, około 225 ppm F– jeden raz 
dziennie, około 900 ppm F– jeden raz w tygodniu [40].

Elmex Junior Ochrona przeciwpróchnicowa. Płyn ma delikatny, miętowy smak, przygotowany specjalnie z myślą o dzieciach. Zawar-
tość aminofluorku: 250 ppm. Należy stosować 10 ml nierozcieńczonego płynu przez ok. 30 sekund po szczotkowaniu 
zębów lub między myciami. Nie przepłukiwać jamy ustnej wodą. Stosować nie częściej niż 3 razy dziennie. Produkt zale-
cany powyżej 6 roku życia. Nie zawiera alkoholu oraz sztucznych barwników.

Elgydium Junior Dla dzieci w wieku 7-12 lat. Płyn zawiera ksylitol oraz fluorinol (250 ppm F) – ma zdolność szybszego i mocniejszego 
związania szkliwa z fluorem i gwarantuje lepszą i skuteczniejszą ochronę zębów dzieci. 10 ml płynu o przyjemnym tru-
skawkowo – malinowym smaku, należy płukać przez 30 sekund, 2 razy dziennie.

Tołpa Expert Junior Płyn o działaniu oczyszczającym, przeciwzapalnym, przeciwpróchnicowym. Do stosowania powyżej 6 roku życia. Zawie-
ra ksylitol, fluorek sodu (235 ppm F-).

Aquafresh my Big Teeth Ma smak przyjemny dla dzieci, owocowy. Nie zawiera cukru, ani alkoholu. Zawiera 225 ppm fluorku, do stosowania po-
wyżej 6 roku życia.

Listerine Smart Rinse  Dla dzieci od 6 roku życia. Zawiera fluorek, który wzmacnia zęby i pomaga chronić je przed próchnicą (100 ppm F). Usu-
wa szkodliwe bakterie, główną przyczynę powstawania płytki nazębnej i chorób dziąseł. Zawiera chlorek cetylpirydyny. 
Nie zawiera alkoholu. Stosować 2 razy dziennie po umyciu zębów (płukać 10 ml płynu przez 60 sekund).

GUM Junior Płyn dla dzieci (7+) o smaku pomarańczy. Glukonian wapnia łączy się ze szkliwem, stopniowo uwalniając jony fluoru. 
Nie zawiera alkoholu. Formuła pozwala na dłuższe uwalnianie fluoru. Zawiera chlorek cetylopirydyniowy.

PŁUKANKI A CIŚNIENIE
W badaniu wpływu stosowania antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej na ciśnienie krwi okazało się, że mogą one prowadzić 
do jego wzrostu. Wpływ płukanek widoczny był już w pierwszym dniu badania i utrzymywał się przez cały drugi tydzień. W porównaniu 
do okresu kontrolnego, ciśnienie skurczowe i rozkurczowe wzrosło o 2 – 3,5 mmHg. U osób biorących udział w badaniu mierzono także 
zdolność redukcji, pochodzącego m.in. z pokarmu, anionu NO3–. Jest on zamieniany przez mikroflorę jamy ustnej do anionu NO2-, 
co może być procesem korzystnym dla organizmu, bowiem powoduje rozkurcz mięśniówki gładkiej i zmniejsza ciśnienie krwi. Wyniki 
pokazały, że stosowanie płynu zmniejszyło ustną produkcję NO2– aż o 90%, a jego stężenie w osoczu o jedną czwartą [48].
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tyczne, przeciwzapalne, przeciwbólowe 
i moczopędne.

Pan i wsp. określili skuteczność antybak-
teryjną płukanek do jamy ustnej z zawarto-
ścią chlorheksydyny, olejków eterycznych 
(OE) i chlorku cetylpirydyny (CPC), wyko-
rzystując w eksperymencie model biofilmu 
w warunkach in vitro. Te z CHX i OE wykazały 
porównywalną skuteczność, znacznie wyż-
szą niż płukanka z CPC [17].

Najbardziej znanym płynem, którego for-
muła opiera się na olejkach eterycznych jest 
Listerine. Płyn powstał 138 lat temu i wciąż 
kombinacja mentolu, tymolu, eukaliptolu i sa-
licylanu metylu jest skuteczna.

Jak dotąd, nie opublikowano zbyt wie-
lu doniesień o występowaniu miejscowych 
skutków niepożądanych, towarzyszących sto-
sowaniu preparatów z OE. Ich mocny, inten-
sywny smak bywa jednak nieakceptowalny 
dla niektórych pacjentów.

CHLORHEKSYDYNA
Związkiem szeroko stosowanym w stoma-
tologii jest chlorheksydyna. Jest skutecz-
na zarówno przeciw bakteriom G+, jak i G-, 
niektórym grzybom i wirusom [18]. Dzięki 
specyficznej interakcji między CHX a błoną 
śluzową jamy, ustnej preparat dość długo się 
utrzymuje (6 - 8 h po jednorazowej aplika-
cji), co wpływa na zwiększenie jego działa-
nia antybakteryjnego. Związek oddziałuje 
z grupami fosforanowymi i karboksylowymi 
na powierzchni płytki nazębnej. Ta właści-

PŁUKANKI PRÓCHNICOWE I PRZECIWBAKTERYJNE 
Ten rodzaj płukanek można zalecić każdemu pacjentowi do codziennej ochrony przed działaniem płytki bakteryjnej. Zawierają one środ-
ki przeciwbakteryjne (np. chlorek cetylpirydyny, 0,01% chlorheksydyny), remineralizujące szkliwo (fluor), odświeżające (np. mentol). 

Listerine Total Care Najbardziej zaawansowany i kompletny produkt zawierający 4 olejki eteryczne (mentol, tymol, eukaliptol, salicylan metylu). 
Produkt zapewnia 6 korzyści dla zachowania zdrowia całej jamy ustnej: redukuje płytkę nazębną, utrzymuje zdrowe dziąsła, 
dzięki zawartości fluorku sodu wzmacnia zęby i wspomaga ochronę przed próchnicą (220 ppm F), chlorek cynku zapobiega 
powstawaniu kamienia nazębnego, usuwa bakterie pozostałe po szczotkowaniu i odświeża oddech. Może być stosowany od 
12 roku życia. Stosować 2 razy dziennie po umyciu zębów (płukać 20 ml płynu przez 30 sekund).

Curasept ADS 205 Nie powoduje zaburzeń smaku, nie przebarwia zębów przy dłuższym stosowaniu, nie zawiera alkoholu, zawiera 0,05% 
chlorheksydyny i 0,05% fluoru, wspomaga kurację przy zapaleniu dziąseł i chorobach przyzębia. Polecany także dla osób 
noszących protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, implanty zębowe, a także przed i po zabiegach chirurgicznych.

Elgydium - Ochrona Szkliwa 
(zielony)

Płyn zawiera: Fluorinol (250 ppm F)– aminofluorek drugiej generacji, który bardzo szybko wiąże się ze szkliwem, zapewniając lep-
szą ochronę przed próchnicą oraz Syliglicol – tworzy powłokę na powierzchni zębów, chroni szkliwo przed przyleganiem bakterii 
oraz przedłuża działanie substancji czynnych. Płukać 2 razy dziennie 10 ml płynu. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Elmex Przeciw Próchnicy Zawiera olaflur (aminofluorek) zmniejszający napięcie powierzchniowe śliny i ułatwiający utworzenie równomiernej warstwy związków flu-
oru na szkliwie, która chroni zęby przed szkodliwymi czynnikami. Płyn zawiera fluorek sodu: 250 ppm F, nie zawiera alkoholu, mogą go więc 
stosować kierowcy i osoby z podrażnieniami tkanek jamy ustnej. Płukać każdorazowo po umyciu zębów 10 ml płynu przez około 1 minutę.

Colgate Plax Cool Mint Stosować 2 razy dziennie po szczotkowaniu zębów. Zawiera fluor, chlorek cetylpirydyny, mentol, fluorek sodu 0,05% (225 ppm F¯).

Aquafresh Bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej o doskonałym smaku. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 6 roku ży-
cia. Płyn odświeża, zwalcza tworzenie się płytki nazębnej. Zawiera fluorek sodu.

VITIS Anticaries Dentaid Płyn do płukania jamy ustnej, został specjalnie opracowany w celu zapobiegania próchnicy i erozji szkliwa. Dzięki potrój-
nemu działaniu naprawia, wzmacnia i remineralizuje szkliwo, skutecznie zapobiegając próchnicy. Zawiera nanocząsteczki 
hydroksyapatytu 0,0125%, które tworzą warstwę odporną na erozję, ksylitol 3,33% o działaniu antypróchniczym, zapewnia 
świeżość w jamie ustnej, fluorki, w tym monofluorofosforan sodu (226 ppm), nie zawiera alkoholu. Ma smak miętowy.

EludrilCARE Anti-Plaque Zawiera niskie stężenie chlorheksydyny 0,05% i chlorku cetylpirydyny 0,05%, dzięki czemu skutecznie redukuje płytkę 
nazębną. Przeznaczony do codziennej higieny dla pacjentów z aparatami ortodontycznymi, protezami zębowymi, jako kon-
tynuacja pielęgnacji po leczeniu stomatologicznym oraz dla zdrowych pacjentów ze skłonnością do problemów z dziąsłami. 
Należy odmierzyć 15 ml nierozcieńczonego płynu i płukać jamę ustną przez 30 sekund. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

ALOE FRESH Płyn do płukania jamy ustnej o przedłużonym działaniu o właściwościach antybakteryjnych. Redukuje płytkę nazębną 
i nieświeży oddech, chroni dziąsła i zapobiega próchnicy. Jego formuła zawiera składniki pochodzenia naturalnego bez 
sacharyny, fluoru, SLS, parabenów. Dzięki zawartości propolisu, ksylitolu i olejkowi z drzewa herbacianego przyczynia się 
do zatrzymania namnażania bakterii w jamie ustnej, łagodzi stany zapalne i regeneruje, zapewniając świeży oddech. Aloes 
wykazuje naturalne działanie kojące. Wyciąg z szałwii lekarskiej działa ściągająco, przeciwzapalnie i bakteriostatycznie. Nie 
zawiera alkoholu, ma mocny miętowy smak.

GUM ActiVital Wielozadaniowa płukanka stworzona by wspierać zdrowie zębów oraz dziąseł. Zawiera koenzym Q10 oraz owoc grana-
tu, znane antyoksydanty. Innowacyjny aktywny system zapobiega przywieraniu bakterii i odkładaniu się płytki nazęb-
nej. Wzmacnia zęby, wspiera remineralizację szkliwa i zapobiega próchnicy – synergiczne działanie fluoru (248 ppm) 
oraz izomaltu. Zawartość imbiru i rumianku (bisabolol) dodatkowo wzmacnia zęby oraz dziąsła. Delikatna formuła, 
przyjemny miętowy smak – nie zawiera substancji drażniących, alkoholu, ani parabenów.

Gluxonit Zawiera 0,12% diglukonianu chlorheksydyny. Płyn zapobiega odkładaniu się płytki bakteryjnej i tym samym wpływa na 
poprawę stanu dziąseł i higienę jamy ustnej. Pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i dziąseł, zapobiega tworzeniu się 
osadu i kamienia nazębnego. 
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INSPIROWANY NATURĄ
LISTERINE® GREEN TEA  
O SMAKU ZIELONEJ HERBATY
4 olejki eteryczne w listerine 

®  
wnikają głęboko do dolnych 
warstw biofilmu płytki nazębnej, 
penetrując jego strukturę,  
nawet w miejscach niedostępnych 
dla nitki i szczoteczki. 1,2

Pacjenci, którzy stosują  
listerine 

® i metody  
mechaniczne (mm),  
uzyskują: 3

EUKALIPTOL
(0.092%)

MENTOL
(0.042%)

TYMOL
(0.064%)

SALICYLAN METYLU
(0.060%)

PRAWIE

5x
więcej powierzchni 
wolnych od płytki
nazębnej po 6 miesiącach
vs. tylko mm. 

LISTERINE® GREEN TEA
BEZ ALKOHOLU, DLA KAŻDEGO  
OD 6. ROKU ŻYCIA.
Referencje:
1. Foster JS, Pan PC, Kolenbrander PE. Effects of antimicrobial agents on oral biofilms in a saliva-conditioned flowcell. 
Biofilms. 2001;1:512. 2. Minah GE, DePaola LG, Overholser CD, et al. Effects of 6 months use of an antiseptic mouthrinse 
on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontol. 1989;16:347-352. 3. Araujo MWB, Charles CA, Weinstein RB, 
et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil – containing mouthrinse on gingivitis and plaque. J Am Dent Assoc. 
2015;146(8):610-622 and/or post hoc analyses of data.
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wość jest także przyczyną większości dzia-
łań niepożądanych, takich jak: przebarwie-
nia zębów, języka, wypełnień, zaburzenia 
smaku, podrażnienie błony śluzowej jamy 
ustnej, złuszczanie nabłonka oraz reakcje 
uczuleniowe. CHX łatwo wiąże się z tani-
nami, co oznacza, że jej długotrwałe stoso-
wanie u osób spożywających kawę, herbatę 
lub czerwone wino znacznie predysponuje 
do przebarwień [19].

Jej zawartość odgrywa znaczącą rolę 
u pacjentów po radioterapii w obrębie czę-
ści twarzowej czaszki, po urazach twarzy, 
z unieruchomionymi szczękami, u chorych 
na padaczkę, cierpiących na przerost dziąseł 
spowodowany przyjmowaniem leków prze-
ciwpadaczkowych, u dzieci upośledzonych 
psychicznie i ruchowo oraz osób niepełno-
sprawnych, u pacjentów z nasiloną próch-
nicą, gdy zawodzą inne metody higieniczne. 

CHX nie nadaje się do stosowania w ostrym 
martwiczym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł 
[20]. Płukanie roztworem z CHX przed ekstrak-
cją zmniejsza ryzyko suchego zębodołu [21]. 
W płukankach najczęściej stosowana jest jako 
roztwór dwuglukuronianu chlorheksydyny 
w stężeniach od 0,1 do 0,2%. W badaniach naj-
lepsze wyniki terapeutyczne uzyskano dla stę-
żenia 0,2%, wyższe nie były dobrze tolerowane 
przez pacjentów. Chemiczna aktywność CHX 
jest większa w roztworze alkoholowym, brak 
jest jednak istotnych różnic w skuteczności 
płukanek nie zawierających go. Preparaty ta-
kie należy stosować maksymalnie dwa – trzy 
tygodnie, choć FMD pozwala na stosowanie jej 
do 4 tygodni. Do dłuższego stosowania moż-
na polecać płukanki o niewielkiej zawartości 
CHX, np.: Curasept 205 (0,05% CHX i fluorki) [22].

Alternatywą dla preparatów chlorheksy-
dynowych, stosowanych w celu kontroli płyt-

ki nazębnej i zapalenia dziąseł, ze względu 
na przebarwienia, stanowią płyny z olejkami 
eterycznymi. Badania wykazały jednak, że ich 
skuteczność przeciwbakteryjna w porównaniu 
do płukanek z CHX jest nieco niższa. Stężenie 
0,1% CHX jest dobrym kompromisem między 
skutecznością i tolerancją leku. Nie przebarwia, 
a daje pozytywne rezultaty kliniczne [23, 24].

Chlorheksydyna wchodzi w niekorzyst-
ne interakcje z wieloma składnikami, często 
spotykanymi w pastach. Roztwory mydła 
oraz detergenty anionowe, jony chlorkowe, 
monofluoran sodu, fluorek cyny, nystatyna 
i środowisko zasadowe zmniejszają jej ak-
tywność, zaś światło i wysoka temperatura 
wpływają inaktywująco. Laurosiarczan sodu 
mocno ogranicza zdolność CHX do retencji 
w ustach i osłabia jej działanie spowalnia-
jące powstawanie płytki bakteryjnej. Z tego 
względu nie powinno się stosować płukanek 

PŁUKANKI REMINERALIZUJĄCE
ApaCare Liquid Płyn zawiera nanohydroksyapatyt, który osadza się podczas płukania na zębach, w przestrzeniach międzyzębowych 

oraz w obszarach pęknięć, tworząc warstwę ochronną. Powierzchnia szkliwa zostaje wygładzona. Zaleca się stoso-
wanie 2 razy dziennie pomiędzy posiłkami lub bezpośrednio po spożyciu posiłków lub napojów zawierających dużą 
ilość kwasów. Płukać należy przez 30 sekund. Następnie płyn wypluć, ale nie wypłukiwać. Nie zawiera alkoholu i 
fluoru. Można stosować od 3 roku życia.

Nano WhiteWash Whitening Formuła płynu oparta na technologii Enamel Repair Technology zapewnia nieskazitelną higienę jamy ustnej. Płyn 
chroni zęby przed nadwrażliwością na dwa sposoby, dzięki azotanowi potasu i hydroksyapatytowi (wzmacnia też i 
remineralizuje szkliwo). Silne działanie antybakteryjne ksylitolu w połączeniu z fluorkiem sodu 0,05% (250 ppm) za-
bezpiecza zęby przed powstawaniem próchnicy. Dzięki specjalnej kombinacji mikro-drobinek likwiduje powierzchnio-
we przebarwienia z zębów.Nie zawiera substancji szkodliwych takich jak m.in. SLS, parabeny, triclosan czy PEG.

Blanx BioRepair Plus Płyn zawiera Microrepair – niezwykle małe cząsteczki (wielkości 10 – 100 miliardów razy mniejszej niż metr) sub-
stancji zwanej substytutem apatytu węglanowego cynku, która ma strukturę zbliżoną do struktury szkliwa zębowego 
i wiążące się ze strukturą powierzchni szkliwa i zębiny, przenikając do najmniejszych uszkodzeń w zębach. Ma silne 
działanie przeciwbakteryjne, możliwe dzięki działaniu jonu cynku. Płyn nie zawiera chlorheksydyny, sztucznych barw-
ników, alkoholu. Przed użyciem należy wstrząsnąć butelkę i płukać ok. 20 sekund. Zaleca się stosowanie trzy razy 
dziennie po umyciu zębów lub wtedy, gdy nie ma możliwości użycia pasty i szczoteczki do zębów

KIN Gingival Alpantha Bezakoholowy produkt, który pomaga w nadmiernym powstawaniu płytki nazębnej i zapaleniu dziąseł. Zawiera 0,12% 
chlorheksydyny i Alpantha, czyli połączenie alantoiny i panthenolu (o działaniu przeciwzapalnym, rewitalizującym i 
regenerującym dziąsła). Do stosowania w profilaktyce chorób dziąseł i przyzębia, przeciwpóchnicowo, po zabiegach 
w obrębie jamy ustnej, u pacjentów ortodontycznych. Nie zawiera alkoholu. Należy płukać 2 razy dziennie, nierozcień-
czonym produktem przez 30 sekund. Po użyciu nie płukać ust wodą. Można stosować do irygacji w rozcieńczeniu 1:1 
lub 2:1.

GUM Original White GUM Original White, płukanka przywracająca naturalną biel zębów. Opatentowana formuła StainClear delikatnie 
rozpuszcza oraz wymywa przebarwienia z trudno dostępnych miejsc. Tworzy powłokę chroniącą przed ponownym 
gromadzeniem się zabrudzeń. Płukanka została wzbogacona o witaminę E, prowitaminę B5 oraz alantoinę, składniki 
działające kojąco i regenerująco na błonę śluzową i dziąsła. Połączenie fluoru (226 ppm) oraz izomaltu zapewnia 
zaawansowaną remineralizację zębów oraz chroni przed próchnicą.

Elmex Przeciw Próchnicy Płyn zawiera aminofluorek (250 ppm) wzmacniający szkliwo i chroniący je przed atakami kwasów, szczególnie w 
miejscach, do których trudno dotrzeć szczoteczką. Jest szczególnie polecany pacjentom z aparatami ortodontyczny-
mi, mostami itp., a także podczas podróży, kiedy nie jest możliwe szczotkowanie zębów.

Seysso Oxygen Miętowy Płyn do Płukania Jamy Ustnej Seysso Oxygen nie tylko zapewnia natychmiastowe odświeżenie oddechu, 
ale wykazuje również szerokie działanie pielęgnacyjne i profilaktyczne. Formuła płynu bogata jest w hydroksyapatyt, 
cytrynian sodu i pirofosforan tetrasodu, które odpowiadają za ochronę i odbudowę szkliwa.

Tołpa - stomatologic, sen-
sitive

Przeciwdziała nadwrażliwości, wzmacnia szkliwo, łagodzi i regeneruje podrażnienia i  długotrwale odświeża. Stymu-
luje remineralizację szkliwa zębowego i wzmacnia jego odporność na mikrouszkodzenia.  Dociera do miejsc trudno 
dostępnych dla szczoteczki, zapewniając długotrwałe uczucie czystości i świeżości.
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PŁUKANKI PRZED, W TRAKCIE I PO TERAPII 
PRZECIWNOWOTWOROWEJ

ALFA MED Professional Płyn sprzyja regeneracji i skraca czas gojenia, nie powoduje uczucia pieczenia w jamie ustnej, posiada delikatny, natu-
ralny, miętowy smak. Polecany jest dla pacjentów onkologicznych, w implantoprotetyce, leczeniu chirurgicznym cho-
rób przyzębia, w poprotezowych stanach zapalnych, ekstrakcjach, infekcjach jamy ustnej, aftach, stanach zapalnych 
gardła. Zawiera dwuglukonian chlorhexydyny, glicerynę (nawilża, zapobiega utracie wody), ekstrakty z szałwii, siemię 
lniane, allantoinę, ksylitol, D- panthenol, ekstrakt z rumianku, rozmarynu i arniki.Nie zawiera alkoholu i barwników.

Alfa Implant Łagodny płyn, nie powoduje pieczenia w ustach, ma delikatny miętowy smak. Do stosowania bezpośrednio przed i 
po zabiegach implantacji, lub ekstrakcji zęba. Przy leczeniu chirurgicznym chorób przyzębia, poprotezowych stanów 
zapalnych i infekcji jamy ustnej. Zawiera: szałwię, siemię lniane, allaitoinę, ksylitol, D-panthenol, ekstrakty z rumianku, 
rozmarynu, kory dębu, dwuglukonian CHX, arnikę. 

Bluem W składzie: tlen, miód, ksylitol oraz laktoferyna. Naturalny tlen pomaga w leczeniu ran pozabiegowych oraz doskonale 
wpływa na zdrowie zębów, dziąseł i implantów. Produkt jest przeznaczony dla osób z wszczepionymi implantami zę-
bowymi, mających problemy z dziąsłami, ale także osobom, którym zależy na przeciwdziałaniu infekcjom bakteryjnym 
powstałym w obrębie przyzębia. Płukać jamę ustna przez 30 sekund po każdym myciu zębów. Przeznaczona do stoso-
wania dla osób powyżej 18 roku życia.

Caphosol Jest roztworem elektrolitowym o działaniu nawilżającym i dezynfekującym błonę śluzową jamy ustnej, język oraz 
przełyk. Składa się z 2 odrębnie pakowanych roztworów wodnych: roztwór fosforanu i roztworu wapnia, które po wy-
mieszaniu w równych objętościach tworzą przesycony roztwór jonów wapnia i fosforanów. Jest wskazany w suchości 
jamy ustnej i przełyku, niezależnie od przyczyny oraz niezależnie od tego, czy stan jest przejściowy, czy przewlekły. 
Stosować 4 do 10 razy na dobę. 

Sodent – Proszek do spo-
rządzania roztworu do płu-
kania jamy ustnej

Polecany w przypadkach: stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, pojawiających się często np. podczas terapii 
przeciwnowotworowej, po chemioterapii, podczas leczenia białaczek i u osób z wirusem HIV, a także u pacjentów z 
kserostomią (suchość w jamie ustnej); zapobiegania i leczenia kandydozy jamy ustnej, także po operacjach w jamie 
ustnej; wystąpienia mukositis (uszkodzenie bariery śluzówkowej jamy ustnej).

PŁUKANKI DLA PACJENTÓW Z KSEROSTOMIĄ
Płukanki są także dobrą alternatywą leczenia wspomagającego w suchości jamy ustnej. W takim przypadku stosuje się preparaty 
bez alkoholu, na bazie enzymów śliny, karboksymetylocelulozy i hydroksyetylocelulozy czy też substancji powlekających, jak 
siemię lniane czy wyciąg z kłącza tataraku [41]. 

Xerostom Mouthwash Zawiera: fluor i wapń, witaminę E, B5 i antyoksydanty, alantoinę, potas – w celu zmniejszenia wrażliwości i bólu zębów. Sto-
sowanie: po szczotkowaniu zębów, płukać jamę ustną przez 2 minuty. Płyn można rozcieńczyć w stosunku 1:1 z wodą. Nie 
zawiera alkoholu i cukru. Nadaje się do stosowania przez diabetyków.

ORAL7 Moisturising 
Mouthwash

Zawiera: lizozym, laktoferyny, glukozydazę + laktoperoksydazę – enzymy, które wzmacniają/zastępują antybakteryjne dzia-
łanie śliny.Zawiera ksylitol, wapń. Nie zawiera alkoholu, ani detergentów, SLS, cukru i sacharyny. Płyn przeznaczony jest do 
codziennego stosowania, min. 2 razy dziennie, po każdym posiłku przez ok. 30 sekund.

XEROS Dentaid Płyn do płukania jamy ustnej zawiera betainę (1,33% ) i alantoinę (0,10%), zapewniające długotrwałe nawilżenie jamy ustnej. 
Ksylitol (3,30%) i fluorek sodu (0,05%), 226 ppm F) zawarte w formule płynu, zapewniają odpowiednie nawodnienie jamy 
ustnej, swieży oddech, ochronę szkliwa i mają działanie przeciwpróchnicze. Płyn o przyjemnym, miętowo-jabłkowym smaku. 
Bez zawartości glutenu i alkoholu. Należy płukać jamę ustną 15 ml nierozcieńczonego płynu przez około 30 sekund, po każ-
dym szczotkowaniu zębów. 

GUM Hydral Płukanka skierowana do osób cierpiących na suchość jamy ustnej. Natychmiastowa i długotrwała ulga. Idealna jako uzupeł-
nienie codziennej higieny, zawiera fluor (250 ppm) by wzmocnić remineralizację szkliwa i zapobiegać ubytkom. Podwyższo-
na lepkość płukanki ułatwia pokrycie tkanek jamy ustnej zapewniając lepsze nawilżenie i komfort. Do stosowania do pięciu 
razy dziennie. Skład: cytrynian sodu, betaina, tauryna, hialuronian sodu.

PŁUKANKI A CUKRZYCA
Wyjaławianie jamy ustnej wiąże się z ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2- podają wstępne raporty badań naukowców z Uniwer-
sytetu Harvarda i Portoryko. Regularne stosowanie płukanek zwiększa to ryzyko nawet o 55%, niszczy bowiem kultury bakterii, które 
mają zapobiegać rozwojowi nadwagi i cukrzycy. Takiego związku nie zaobserwowano u osób, które płukały usta tylko raz dziennie [44].

33

więcej na: NOWYGABINET.PL NOWY GABINET 100MATOLOGICZNY    II   NR 100

// w gabinecie



bezpośrednio po umyciu zębów [25]. W pre-
paratach do płukania można też spotkać 
heksetydynę. Ma ona także działanie prze-
ciwpłytkowe, przeciwbólowe, ściągające 

i  przeciwwymiotne, ale jest uważana za 
gorszą alternatywę dla chlorheksydyny [26].

CHLOREK CETYLOPIRYDYNY

Płyn do płukania ust zawierający chlorek 
cetylopirydyniowy (np. 0,05%) jest polecany 
głównie pacjentom z halitozą. Płukanka taka 
ma mniejszą skuteczność przeciwko płytce 
niż chlorheksydyna i może powodować za-

PŁUKANKI PRZECIWKO HALITOZIE
W profilaktyce halitozy stosuje się płyny z zawartością mentolu, emulgatorów ułatwiających czyszczenie języka, składników przeciw-
bakteryjnych (np. chlorek cetylopirydyny, chlorheksydyna, triklosan), olejków eterycznych oraz jonów cynku, które wiążą jony siarki [42].

Colgate Plax Herbal Zawiera chlorek cetylpirydyny i fluorek sodu 0,05% (225 ppm F-)

Air-Lift Mouthwash 
Good Breath

Zawiera ksylitol, oliwę z oliwek oraz inne śródziemnomorskie olejki niwelujące halitozę. Nie zawiera alkoholu, ani cukru. Ma 
odświeżający, miętowy smak; nie powoduje przebarwień zębów. Po każdym myciu zębów należy płukać jamę ustną płynem 
przez około 2 – 3 minuty. 

Halita Dentaid Płyn do płukania jamy ustnej, zawiera składniki aktywne: dwuglukonian CHX (0,05%), chlorek cetylopirydyny (0,05%), który 
zwalcza bakterie wytwarzające lotne związki siarki oraz redukuje płytkę nazębną, mleczan cynku (0,14%) – wzmacnia i wydłu-
ża działanie chlorku cetylopirydyny, blokując namnażanie się bakterii w jamie ustnej. Smak miętowy.

Ecodenta – odświe-
żająca pianka do hi-
gieny jamy ustnej

Pianka zawiera betainę, glicerynę, ekstrakt z szałwii, aromat miętowy, olejki. Za pomocą 2 pełnych kliknięć, wpuścić piankę do 
jamy ustnej, przepłukać przez 10 – 20 sekund i wypluć. Nie płukać jamy ustnej wodą.

GUM HaliControl Płukanka zapewnia czysty zdrowy oddech. Wiąże i neutralizuje VSC w ustach. Hamuje reakcję enzymatyczną tworzącą VSC. 
Zawiera mleczan cynku i cyklodekstryny. Maskuje nieświeży oddech - zapewnia natychmiastowy i długotrwały efekt chłodze-
nia. Długoterminowa ochrona - zabija bakterie powodujące odór oraz blokuje ich wzrost. Zawiera chlorek cetylopirydyny i olejki 
eteryczne. Nie zawiera alkoholu. Nie zawiera fluoru.

Listerine Green Tea Unikatowa formuła zawierająca kompozycję 4 olejków eterycznych (mentol, tymol, eukaliptol, salicylan metylu), fluorek sodu 
(220 ppm F) i ekstrakt z zielonej herbaty. Dzięki zawartości fluorku sodu wzmacnia zęby, wspomagając ochronę przed próch-
nicą. Usuwa bakterie, które są przyczyną powstawania płytki nazębnej i zapalenia dziąseł. Odświeża oddech. Nie zawiera al-
koholu. Może być stosowany już od 6. roku życia. Należy stosować 2 razy dziennie po umyciu zębów (płukać usta 20 ml płynu 
przez 30 sekund).

Sprostowanie
W NUMERZE 7/2017 W ARTYKULE „KOMPENDIUM WIEDZY O PASTACH DO ZĘBÓW” 
BŁĘDNIE OPUBLIKOWALIŚMY OPISY TRZECH PAST. PONIŻEJ PUBLIKUJEMY 
WŁAŚCIWE OPISY. ZA BŁĄD PRZEPRASZAMY. REDAKCJA.
PASTA OPIS UWAGI

Arthrodont Classic 75 
ml – pasta na podrażnione 
dziąsła

Zapewnia skuteczne czyszczenie zębów i bierze udział w poprawie zdrowia 
dziąseł. Jest ona szczególnie zalecana w przypadku podrażnionych lub delikat-
nie opuchniętych dziąseł. 95% osób stosujących pastę obserwowało poprawę 
zdrowia dziąseł.* 
/*badanie tolerancji i skuteczności przeprowadzono pod kontrolą stomatolo-
giczną u 44 osób stosujących pastę przez 21 dni (ankieta satysfakcji)/

Pasty nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Elgydium Anti-plaque 75 ml 
– antybakteryjna pasta do 
zębów pasta z chlorheksydy-
ną przeciwdziałająca płytce i 
kamieniowi nazębnemu

Zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej oraz kamienia nazębnego, które są 
przyczyną problemów z dziąsłami. Aby utrzymać optymalną codzienną higienę 
jamy ustnej pasta ta zawiera w składzie chlorheksydynę o działaniu oczyszcza-
jącym oraz węglan wapnia o działaniu polerującym i remineralizującym. Formu-
ła ta o niskim współczynniku ścieralności zapewnia skuteczne szczotkowanie 
bez uszkodzenia szkliwa.

Szczotkować zęby 2-3 razy dziennie przez 2-3 minuty.

Elgydium Pasta Wybielająca 
75 ml – pasta do zębów 
z wysoce rozdrobnionymi 
cząsteczkami wodorowęgla-
nu sodu

Pomaga usuwać zewnętrzne przebarwienia z powierzchni zębów, jednocześnie 
ich nie uszkadzając. Pasta o smaku mięty pozostawia uczucie świeżości. Pasta 
pomaga zmniejszyć przebarwienia powierzchowne w ciągu 2 tygodni stoso-
wania**. U ponad 90% stosujących obserwowano szybką i trwałą skuteczność 
działania**.
/ **badania tolerancji i skuteczności przeprowadzono pod nadzorem stomato-
logicznym u 52 osób przez okres 28 dni/

Pasta do codziennej higieny jamy ustnej. Pomaga usuwać prze-
barwienia z powierzchni zębów spowodowane jedzeniem i piciem. 
Przedłuża efekt wybielania zębów po profesjonalnym skalingu lub 
wybielaniu. Pomaga przywrócić naturalną biel zębów nie uszka-
dzając szkliwa. Stosować 2 lub 3 razy dziennie po każdym posiłku, 
korzystając z odpowiedniej szczoteczki, np. Elgydium Whitening 
z systemem Microball. Ze względu na skuteczność, pasta może 
powodować łagodne podrażnienia dziąseł. W takim przypadku 
należy stosować ją rzadziej i naprzemiennie z pastą do wrażliwych 
dziąseł.
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barwienie zębów lub czasami uczucie pieczenia, albo owrzodzenia 
w jamie ustnej [19].

SANGWINARYNA
Alkaloid otrzymywany z rośliny Sanguinaria canadensis czy Argemone 
Mexiana - sangwinaryna jest stosowana jako składnik past do zębów 
oraz płukanek. Wywołuje zmiany w ścianie komórki bakteryjnej, hamuje 
ATP-azę, wpływa na metabolizm kwasów nukleinowych, dzięki czemu 
opóźnia wzrost bakterii w płytce nazębnej. Zobojętnia związki siarki, 
odpowiedzialne za przykry zapach z ust, jednak silnie związane z rozwo-

jem leukoplakii, zwykle w okolicach policzków. Nawet po zaprzestaniu 
kontaktu z sangwinaryną, zmiany mogą utrzymywać się przez lata [19, 27]. 

TRIKLOSAN
Jest niejonowym, rozpuszczalnym w tłuszczach, bifenolem o działaniu 
antyseptycznym, występującym w niektórych płynach do płukania 
jamy ustnej [28]. W zależności od stężenia działa bakteriobójczo lub 
bakteriostatycznie (0,05%). W niskich zaburza przepuszczalność błony 
cytoplazmatycznej, powodując wyciek składników komórkowych oraz 
zmiany zawartości tlenu w komórkach. Natomiast w stężeniach wyż-

PŁUKANKI ŁAGODZĄCE STANY ZAPALNE DZIĄSEŁ 
W płukankach, wspomagających walkę ze stanami zapalnymi, potrzebna jest wzmocniona ochrona bakteriobójcza, dlatego stosuje się 
wyższe stężenia chlorheksydyny (na poziomie 0,1%) oraz zioła o działaniu antyseptycznym i łagodzącym (m.in. szałwia, rumianek, 
nagietek i tymianek). Płukanki, ograniczające odkładanie się kamienia, mają w składzie cytrynian sodu czy syliglicol, który zatrzymu-
je fluor na powierzchni zębów, hamując przyleganie bakterii do szkliwa. Płukanki niwelujące osad i kamień, stosowane przed myciem 
zębów, rozmiękczają złogi i tym samym ułatwiają ich redukowanie [42].

Listerine Professio-
nal Gum Therapy 

Klinicznie potwierdzona terapia dolegliwości dziąseł. Za sprawą unikatowej technologii LAE 0,147% (chlorowodorek estru etylowe-
go lauroiloargininy) tworzy warstwę ochronną przed bakteriami płytki nazębnej, leczy i zapobiega problemom dziąseł, zapaleniom 
i krwawieniu. Dla najlepszych rezultatów stosować 2 razy dziennie (płukać 20 ml płynu przez 30 sekund) aż do wyleczenia stanów 
zapalanych oraz powstrzymania krwawienia. Można stosować długotrwale, aby zapobiec nawrotom dolegliwości.

Meridol Zawiera połączenie aktywnych składników: aminofluorku i fluorku cynawego – bardzo skuteczne w ochronie i regeneracji 
dziąseł. Silne działanie antybakteryjne, hamujące rozwój płytki nazębnej i zapalenia dziąseł. Polecany pacjentom z aparata-
mi ortodontycznymi, mostami itp. Nie zawiera alkoholu. Płyn zawiera ksylitol, fluor (250 ppm).

Corsodyl 0,1% Płyn do płukania jamy ustnej stosowany jako wspomaganie higieny jamy ustnej przy bakteryjnych i grzybiczych zapaleniach 
dziąseł i błony śluzowej. Zawiera dwuglukonian chlorheksydyny i alkohol. Wykazuje działanie antyseptyczne utrzymujące 
się przez wiele godzin. Należy stosować 15 ml płynu 2 razy dziennie przez 1 minutę. Należy stosować w cyklach dwutygo-
dniowych: po dwóch tygodniach stosowania zrobić przerwę na 2 – 4 tygodnie, a następnie powtórzyć kurację.

Kin Gingival Alpan-
tha

Zawiera 0,12% CHX,działa przeciwzapalnie, rewitalizująco i regenerująco na tkankę dziąsła, przynosi komfort i ulgę. Poleca-
ny w chorobach dziąseł (też afty, nadżerki, odleżyny) i przyzębia, a także osobom niezdolnym do wykonywania pełnej higie-
ny jamy ustnej: po zabiegu chirurgicznym w obrębie jamy ustnej lub osobom leczonym stałymi aparatami ortodontycznymi. 
Nie zawiera alkoholu. Płukać usta 2 razy dziennie.

Paroplak Likwiduje krwawienie podczas szczotkowania w przypadku stanów zapalnych, do stosowania przed szczotkowaniem.

Eludril Classic Stosować w stanach zapalnych dziąseł, po usuwaniu złogów nazębnych, przy podrażnieniu dziąseł związanym z noszeniem protez, 
jako uzupełnienie leczenia periodontologicznego lub implantologicznego. Zawiera diglikonian chlorheksydyny 0,1% i chlorobutanol 0,5%. 
Płyn należy stosować w rozcieńczeniu 2 razy dziennie, przez max. 2 tygodnie. Nie stosować poniżej 6 roku życia. Zawartość alkoholu w 
końcowym roztworze 14,7%.

Tactisept Zawiera 4,3% nadtlenku karbamidu i 0,8% nadtlenku wodoru. Działa leczniczo i regenerująco w drobnych urazach i podraż-
nieniach błony śluzowej, powstałych w wyniku zabiegów stomatologicznych. W kontakcie ze śluzówką H2O2 jest rozkłada-
ny i natychmiast tworzy się tlen o bardzo silnych właściwościach oksydacyjnych, tworząc obfitą mikropianę mechanicznie 
usuwającą martwą tkankę oraz resztki jedzenia zalegające w jamie ustnej.

Colgate Plax Herbal Zawiera chlorek cetylpirydyny i fluorek sodu 0,05% (225 ppm F-).

Skinsept Oral Do płukania błony śluzowej jamy ustnej i gardła. �Przydatny w codziennej higienie, przed i po zabiegach np. ekstrakcji, unie-
ruchomieniu złamań po urazach. Zawiera alkohol, nadtlenek wodoru, diglukonian chlorheksydyny (20%). Należy płukać 1 – 2 
razy dziennie nierozcieńczonym roztworem przez 1 minutę. Płukać min. 30 min po umyciu zębów. Maksymalny czas stoso-
wania to 2 miesiące. Nie stosować poniżej 6 roku życia. Nie stosować do odkażania ran.

GUM Paroex 0,06% 
CHX 

Płukanka do codziennej ochrony GUM Paroex 0,06% jest idealna dla zapobiegania akumulacji płytki bakteryjnej i zapewnia dłu-
gotrwałą ochronę przeciw problemom z dziąsłami. Skierowana jest przeciwko wczesnym stadiom nadwrażliwości i zapalenia 
dziąseł oraz zapobiega nawrotom tych dolegliwości. GUM Paroex łączy klinicznie dowiedzioną skuteczność chlorheksydyny 
(CHX) z neutralizującym toksyny działaniem chlorku cetylopirydyny (CPC), tworząc podwójny system antyseptycznego działa-
nia. Skierowany jest zarówno na zwalczanie bakterii tworzących płytkę, jak i zwalczanie endotoksyn. Nie zawiera alkoholu.

Vitis Gingival
Dentaid

Płyn do płukania jamy ustnej, zapobiega krwawieniu dziąseł i pomaga w leczeniu stanów zapalnych. Zalecany w profilaktyce 
chorób dziąseł i przyzębia. Zawiera składnik aktywny chlorek cetylopirydyny (CPC), który hamuje powstawanie płytki nazęb-
nej, mleczan cynku, który hamuje i zmniejsza krwawienie dziąseł, oraz wzmacnia i wydłuża antyseptyczne działanie chlorku 
cetylopirydyny, flourek sodu i prowitaminę B5, która redukuje stany zapalne oraz chroni  i regeneruje dziąsła. Smak miętowy.
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szych wywołuje koagulację i denaturację białek. Zaburza także syntezę 
kwasów tłuszczowych, wykazuje aktywność wobec bakterii Gram +, 
Gram -, prątków kwasoopornych, grzybów, wirusów, a także pierwot-
niaków. Triklosan działa podobnie do NLPZ, zmniejszając aktywność 
cyklooksygenazy-2 (COX-2), ma więc działanie przeciwzapalne. Zwią-
zek nie wykazuje retencji do tkanek zębów i błon śluzowych, dzięki 
temu nie powoduje przebarwień. Celem przedłużenia czasu działania 
triklosanu i utrzymywania się minimalnego stężenia hamującego roz-
wój drobnoustrojów, dodawane są: eter poliwinylometylenowy i kwas 

maleinowy [29]. Bezpieczeństwo tej składowej płukanek zostało za-
kwestionowane [30].

NADTLENKI
Nadtlenek wodoru odpowiada za działanie antyseptyczne i przy-
spieszające procesy gojenia niewielkich podrażnień i urazów. Zabija 
bakterie beztlenowe, oczyszcza mechanicznie dzięki wytworzeniu 
piany [31], powoduje konwersję siarczków do siarczanów, eliminu-
jąc przykry zapach z ust. Często stosuje się go w krótkotrwałym 

PŁUKANKI DLA PACJENTÓW ORTODONTYCZNYCH
Aparaty korygujące uzębienie mogą powodować bolesne uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej. Są one trudne do leczenia  
z powodu ciągłego drażnienia delikatnej śluzówki jamy ustnej przez elementy aparatu ortodontycznego. Preparaty zawierające
poliwinylopirolodon i/lub kwas hialuronowy szybko tworzą warstwę chroniącą przed bólem oraz wspomagają gojenie owrzodzenia.
Płyny przeznaczone dla pacjentów ortodontycznych ułatwiają usuwanie płytki nazębnej z miejsc trudno dostępnych. Mają
także działanie łagodzące ewentualne dolegliwości bólowe, bakteriostatyczne i przeciwzapalne [42, 48].

GUM Butler Ortho Kombinacja fluoru (250 ppm) z izomaltem, celem zwiększenia skuteczności remineralizacji. Chlorek cetylpirydyniowy 
(CPC) chroni przed osadem na zębie i demineralizacją przez zobojętnienie kwasu, produkowanego przez bakterie. Zawie-
ra witaminę E i prowitaminę B5, które przyczyniają się do utrzymywania zdrowych dziąseł. 

OrthoKIN Chroni zęby, dziąsła i aparat. CHX (0,06%), w połączeniu z cynkiem wzmacnia efekt antyseptyczny. Zawartość fluorku 
(226 ppm) sodu wspomaga remineralizację szkliwa chroniąc zęby przed próchnicą.Nie zawiera alkoholu.

Vitis Orthodontic
Dentaid

Płyn do płukania jamy ustnej dla pacjentów noszących aparaty ortodontyczne oraz pacjentów z owrzodzeniami aftowymi i 
innymi rodzajami schorzeń tkanek miękkich jamy ustnej. Zawiera chlorek cetylopirydyny 0,05%składnik antybakteryjny, któ-
ry hamuje powstawanie płytki nazębnej i zmniejsza jej gromadzenie, zapobiega stanom zapalnym dziąseł, fluorek sodu (226 
ppm F) remineralizuje szkliwo i zapobiega próchnicy, Aloe Vera 0,05% chroni jamę ustną, zęby i dziąsła i alantoinę 0,1%, kró-
ra chroni błonę śluzową jamy ustnej. Płukać 15 ml nierozcieńczonego płynu przez 30 sekund, dwa razy dziennie. Płyn nie 
zawiera glutenu. Smak jabłkowo-miętowy.

Ortho Salvia Dental Day Najlepiej stosować kilka razy dziennie, po każdym posiłku. Zawiera ekstrakt z szałwii, dwuglukonian CHX. Nie zawiera al-
koholu. W serii dostępne także: Ortho Salvia Dental Exclusive, Ortho Salvia Dental Night.

Protefix Antisept Przeznaczony dla osób noszących protezę zębową lub aparat ortodontyczny. Płyn ma właściwości antyseptyczne, 
dociera w każdą szczelinę i zapobiega stanom zapalnym i podrażnieniom w obrębie jamy ustnej. Płukać jamę ustną 
10 ml płynu przez 30 sekund, 2 – 3 razy dziennie, po posiłkach.W przypadkach podrażnień poprotezowych oczysz-
czoną protezę należy dodatkowo zanurzyć w preparacie na 1 – 2 minut. Zawiera glukonian chlorheksydyny 0,1 %.

OrthoKIN MouthWash 
Strawberry Mint 

Przeznaczony do codziennej higieny jamy ustnej u osób leczonych aparatami ortodontycznymi (dzieci, młodzieży i do-
rosłych), w profilaktyce próchnicy, stanów zapalnych dziąseł i chorób przyzębia oraz tworzenia się płytki bakteryjnej. Nie 
zawiera alkoholu. Chlorek cetylpirydyny wykazuje działanie antyseptyczne i hamuje rozwój płytki bakteryjnej ogranicza-
jąc choroby dziąseł Zawiera fluorek sodu (226 ppm), prowitaminę B5, witaminę E. Płukać jamę ustną 10 – 15 ml nieroz-
cieńczonego płynu OrthoKIN dwa razy dziennie przez 1 minutę. Przez co najmniej pół godziny po zastosowaniu nie zale-
ca się przyjmować napojów ani pokarmów. 

GUM Ortho Kombinacja fluoru (250 ppm) z izomaltem, celem zwiększenia skuteczności remineralizacji. Chlorek cetylpirydyniowy 
(CPC) chroni przed osadem i demineralizacją przez zobojętnienie kwasu, produkowanego przez bakterie. Zawiera witami-
nę E i prowitaminę B5, które przyczyniają się do utrzymywania zdrowych dziąseł.

Anaftin Płyn do płukania jamy ustnej łagodzi dolegliwości bólowe wywołane niewielkimi zmianami w jamie ustnej, takimi jak
aftowe zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe, jak również uszkodzenia spowodowane aparatami ortodontycznymi
lub źle dopasowanymi protezami. Jest również wskazany do stosowania w przypadku rozległych owrzodzeń aftowych. 
Zawiera poliwinylopirolidon (PVP) i kwas hialuronowy, które tworzą ochronną warstwę pokrywającą jamę ustną, stano-
wiącą barierę mechaniczną dla uszkodzonych okolic, i dzięki temu łagodzi ból wywołany podrażnieniem odsłoniętych za-
kończeń nerwowych. Zawarte w składzie kwas hialuronowy i aloes wspomagają naturalny proces gojenia uszkodzonych
tkanek. W razie przypadkowego połknięcia płynu nie są wymagane żadne dodatkowe działania. Nie zawiera alkoholu, cu-
kru, chlorheksydyny, ani parabenów.

Listerine Total Care Najbardziej zaawansowany i kompletny produkt zawierający 4 olejki eteryczne (mentol, tymol, eukaliptol, salicylan 
metylu). Produkt zapewnia 6 korzyści dla zachowania zdrowia całej jamy ustnej: redukuje płytkę nazębną, utrzymuje 
zdrowe dziąsła, dzięki zawartości fluorku sodu wzmacnia zęby i wspomaga ochronę przed próchnicą (220 ppm F), 
chlorek cynku zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego, usuwa bakterie pozostałe po szczotkowaniu i odświeża 
oddech. Może być stosowany od 12 roku życia. Stosować 2 razy dziennie po umyciu zębów (płukać 20 ml płynu przez 
30 sekund).
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REKLAMA

PŁUKANKI NA NADWRAŻLIWOŚĆ 
Mają w składzie jony potasu, które zamykają odsłonięte kanaliki zębów. Związki fluoru w wyższych stężeniach chronią przed 
próchnicą i remineralizują szkliwo.

Listerine Professional 
Sensitivity Therapy

Klinicznie potwierdzona ulga dla nadwrażliwych zębów. Dzięki zastosowanej technologii wykorzystującej szczawian dwupotasowy 
(1,4%) tworzą się kryształki, które zamykają kanaliki zębinowe. Płyn tworzy fizyczną tarczę dla odsłoniętych nerwów, zapewniając do-
głębną i trwałą ochronę przed nadwrażliwością. Stosować 2 razy dziennie (płukać 10 ml płynu przez 60 sekund). Wyrób medyczny.

Elmex Sensitive Płyn zawiera olaflur (amino fluorek, 250 ppm F) zmniejszający napięcie powierzchniowe śliny i w ten sposób ułatwia utwo-
rzenie równomiernej warstwy związków fluoru na szkliwie, która chroni zęby przed szkodliwymi czynnikami. Fluorek potasu 
jest odpowiedzialny za zasklepianie odkrytych kanalików zębowych i w ten sposób zmniejsza odczuwanie bólu przy nad-
wrażliwości zębów. Po umyciu 10 ml płynu płukać jamę ustną przez około 1 minutę. Po tym czasie należy wypluć zawartość.

Sensikin Zawiera sól potasu – 5% (5g) zapobiega nadwrażliwości zębów, fluorek sodu – 0,32% (1450 ppm F), prowitaminę B, wi-
taminę E, nie zawiera alkoholu. Stosować w: nadwrażliwości zębów, nadwrażliwości dotykowej zębiny, bolesnym szczot-
kowaniu zębów, profilaktyce próchnicy, ochronie dziąseł. 15 ml płynu stosować 2 razy dziennie przez 1 minutę.

GUM SensiVital Azotan potasu (5%) redukuje nadwrażliwość, pomaga blokować bodźce pomiędzy końcówkami nerwowymi w zębach, tym 
samym ogranicza nieprzyjemne odczucia doświadczane przy nadwrażliwości. Fluor (250 ppm) oraz izomalt współdziałają by 
skuteczniej remineralizować i wzmacniać szkliwo. Aloes, witamina E i pro-witamina B5 dla odżywionych i zdrowych dziąseł.

Vitis Sensitive Dentaid Płyn do płukania jamy ustnej, zaawansowane rozwiązanie w leczeniu nadwrażliwości zębów. Dzięki innowacyjnej  Dentaid Tech-
nology nanorepair, opartej na zastosowaniu nanocząsteczek hydroksyapatytu, odbudowuje naturalną powierzchnię szkliwa i 
eliminuje bolesne uczucie wrażliwych zębów, już po pierwszym zastosowaniu. Nanocząsteczki hydroksyapatytu 0,0125% odbu-
dowują i chronią szkliwo, azotan potasu 1% znosi nadwrażliwość zębów, monofluorofosforan sodu (226 ppm) zapobiega próch-
nicy, mineralizuje szkliwo, Prowitamina B5 0,5%, chroni i regeneruje dziąsła i Alantoina 0,1% regeneruje dziąsła. Smak miętowy.
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PŁUKANKI STOSOWANE W CHOROBACH PRZYZĘBIA
Płyny do płukania o najsilniejszym działaniu bakteriobójczym są stosowane krótkotrwale przy chorobach przyzębia - zawierają 
najwyższe stężenie chlorheksydyny – powyżej 0,1%. Tlen atomowy, powstający w trakcie rozkładu nadtlenku wodoru zapewnia 
antyseptykę dziąseł po usunięciu zębów, zabiegach chirurgicznych, periodontologicznych na przyzębiu lub po zabiegach implan-
tologicznych , skutecznie wspomagają leczenie zapaleń przyzębia, działając bakteriobójczo i grzybobójczo [42].

Corsodyl 0,2% W leczeniu i zapobieganiu zapaleniu dziąseł;. po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej oraz u pacjentów upośle-
dzonych fizycznie lub umysłowo. Zawiera 0,2% r-r glukonianu CHX, etanol 96%. Stosować dwa razy dziennie 10ml płynu (płu-
kać 1 min). Nie należy stosować płynu bezpośrednio po umyciu zębów. W leczeniu zapalenia jamy ustnej, wywołanym przez 
protezy, po umyciu protez dwa razy dziennie moczyć je w płynie 15 minut. Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie. 

Curasept ADS 212 Zawiera CHX w stężeniu 0,12%, system ADS. Nie zawiera alkoholu. Pomoc w walce z nawracającymi stanami zapalnymi czy 
w chorobach przyzębia, w trakcie chemioterapii i radioterapii, dla osób noszących protezy zębowe, aparaty ortodontyczne, 
implanty. Płukać 30 sekund 10 ml nierozcieńczonego produktu po szczotkowaniu zębów (pasta bez SLS, bo obniża skutecz-
ność). Należy stosować przez okres 10 dni. 

Curasept ADS 220 Zawiera CHX 0,2%, system ADS. Nie zawiera alkoholu. Płukać przez 30 s. 10 ml nierozcieńczonym produktem po szczotko-
waniu zębów. Stosować maksymalnie do 2 tygodni.

Perio Aid Intensive 
Care 0,12% Dentaid

Antyseptyczny płyn do płukania jamy ustnej, specjalnie opracowany do aktywnego zwalczania chorób przyzębia, w leczniu 
implantologicznym i periodontologicznym. Potwierdzone naukowo wysokie działanie antybakteryjne. Zawiera dwuglukonian 
chlorheksydyny 0,12% o szerokim działaniu antyseptycznym, wysokim stężeniu zapewnia długotrwałe działanie preparatu. 
Ma bakteriobójcze i bakteriostatyczne właściwości przywracające zdrowie jamy ustnej. Chlorek cetylopirydyny 0,05%, an-
tyseptyczny o wysokiej aktywności w zwalczaniu płytki nazębnej, wspomaga działanie chlorheksydyny.  Dodatkowo ksylitol 
(1%), hamujący tworzenie się płytki nazębnej. Czas stosowania od 2 do 4 tygodni. Ma smak miętowy.

Perio Aid Active Con-
trol 0,05% Dentaid

Terapia podtrzymująca w chorobach przyzębia. Płyn do płukania jamy ustnej do stosowania po zabiegach stomatologicznych, 
zapobiega stanom zapalnym dziąseł i gromadzeniu się płytki nazębnej. Zawiera dwuglukonian chlorheksydyny 0,05% o szero-
kim działaniu antyseptycznym i odpowiednim stężeniu zapewnia długotrwałe działanie. Ma właściwości bakteriobójcze i bak-
teriostatyczne, stosowany w przypadkach, w których antyseptyk o niższym stężeniu jest wystarczający. Chlorek cetylopirydyny 
0,05%, antyseptyczny o szerokim działaniu, zwalczający płytkę nazębną, chroni przed infekcjami dziąseł oraz wspomaga dzia-
łanie chlorheksydyny. Ksylitol (1%), hamuje tworzenie się płytki nazębnej. Czas stosowania do 6 miesięcy. Smak miętowy.

GUM Paroex 0,12% 
CHX 

Przeznaczony jest do krótkotrwałej terapi i- nie dłużej niż 14 dni - w zapaleniu dziąseł oraz chorób przyzębia, w leczeniu odleżyn 
po pracach protetycznych i ortodontycznych,przed jak i po zabiegach operacyjnych, ekstrakcji zębów i osadzeniu implantów. Nie 
zawiera alkoholu.Pacjenci stosujący płyn w kuracji jamy ustnej nie powinni używać jednocześnie past zawierających SLS, który 
obniża efekt działania chlorheksydyny. Płukanka zawiera chlorheksydynę (0,12% CHX) oraz chlorek cetylopirydyniowy.

PŁUKANKI A PRZEBARWIANIE POWIERZCHNI
Porównywano wpływ płukanek na stabilność barwy monolitycznego tlenku cyrkonu i porcelany skaleniowej. Okazało się, że oba mate-
riały były podatne na zmiany koloru po zanurzeniu w płukance z CHX i Listerine, gdzie największe zmiany pojawiły się po tej pierwszej 
[44] . Podobne testy przeprowadzono, aby sprawdzić trwałość koloru materiału kompozytowego (z nanowłóknami: Tetric N-Ceram, 
Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan / Liechtenstein) pod wpływem płukanek z i bez alkoholu. Wszystkie produkty (Listeryna, Eludril, 
Phosflur, Amflor, Rexidin) badane w in vitro spowodowały przesunięcie barwy, ale zmiana koloru była zależna od użytego materiału 
i płukanki do ust. Grupa z Rexidin wykazała maksymalną zmianę barwy [45].

PŁUKANIE OLEJAMI ROŚLINNYMI
Ostatnie doniesienia świadczą o skuteczności metody pochodzącej z medycyny ajurwedyjskiej, czyli płukania jamy ustnej olejem. 
Zaleca się głównie sezamowy, kokosowy i ghee. Kwasy tłuszczowe (m.in. kapronowy i laurynowy) w nich zawarte zwalczają bakterie – 
w tym S. mutans oraz absorbują substancje toksyczne. Po 20-30 minutach płukania jamy ustnej olejem należy go wypluć, kilkakrotnie 
dokładnie wypłukać i umyć zęby [46].”Oil pulling” z użyciem oleju sezamowego jest równie skuteczny, jak stosowanie chlorheksydyny 
w zmniejszaniu ilości bakterii i halitozy [47]. Jednak jest brak dostatecznej ilości badań na poparcie skuteczności tej metody.
Stosowanie płukanek niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia jamy ustnej, należy jednak pamiętać o prawidłowym doborze produktu 
do wieku i schorzenia pacjenta oraz o czasie jego stosowania, gdyż np. zawarta w większości produktów chlorheksydyna, niewłaści-
wie stosowana, może dawać efekty uboczne w postaci przebarwień, zaburzenia smaku czy złuszczanie nabłonka. Za względu na łatwą 
dostępność płukanek, istotna jest edukacja pacjenta przez higienistkę bądź lekarza dentystę.
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leczeniu ostrego martwiczego wrzodziejącego zapalenia dziąseł. 
W długotrwałej terapii mogą wystąpić efekty uboczne w postaci 
przerostu brodawek językowych [31].

ENZYMY
Produkty zawierające kompozycję enzymów występujących w ślinie 
– laktoferyna, oksydaza glukozy i laktoperyksydaza oraz lizozym – są 
przeznaczone głównie dla pacjentów cierpiących na kserostomię. Wła-
ściwości laktoferyny, a więc: stymulacja osteoblastów i hamowanie 
działania komórek odpowiedzialnych za rozpuszczanie i resorpcję 
tkanki kostnej, znajdują uznanie w płukankach do pielęgnacji im-
plantów i dziąseł (np. Bluem Mouthwash).

FLUOR
Płukanki zawierające fluorki rekomendowane są dla osób powyżej 6 
roku życia, zwłaszcza użytkujących aparaty ortodontyczne, uzupełnie-
nia protetyczne oraz w przypadku zmniejszonego wydzielania śliny. 
Umożliwiają utrzymanie odpowiedniego stężenia jonów fluorkowych 
w ślinie i płytce nazębnej, zwiększają skuteczność oczyszczania po-
wierzchni międzyzębowych [32].

ALKOHOL
Alkohol stosowany jest w  płukankach do jamy ustnej w  celu 
wzmocnienia działania i rozpuszczenia aktywnych substancji, 
np. olejków eterycznych. Działa konserwująco i poprawia transport 
substancji aktywnych do wnętrza biofilmu bakteryjnego. Wyniki 
testów, porównujących skuteczność płukanek z alkoholem i bez, nie 
wykazały różnic w efekcie działania [33], niektóre badania ujawniły 

tendencję nieco słabszego działania płukanek bez alkoholu [34]. 
Testy wydychanego powietrza dowiodły o zawartości alkoholu 
po stosowaniu płukanek z jego zawartością. W przypadku płynu 
Listerine potrzeba 14 minut, aby alkomat ponownie wykazał 0,00 
promili, preparat Colgate Plax wymaga 12 minut. Należy pamiętać 
o tym fakcie, siadając za kierownicą.

Udowodniono, że płukanka z olejkami eterycznymi (Listerine 
Zero) jest bardziej skuteczna w redukcji płytki i zapalenia dziąseł 
niż płukanki z chlorkiem cetylpirydyny i 5% etanolem [35]. Jedno-
cześnie w innych badaniach okazało się, że bezalkoholowa płu-
kanka z olejkami eterycznymi była mniej skuteczna niż ta z CHX 
i olejkami z alkoholem [36]. W dostępnym piśmiennictwie możemy 
znaleźć zarówno wyniki badań potwierdzających bezpieczeństwo 
płukanek z alkoholem w składzie, jak i na podstawie badań ma-
kroskopowych oraz anomalii w obrazie histologicznym, ich szko-
dliwość [37, 38, 39, 43].

Regularne wyjaławianie jamy ustnej płukankami z zawarto-
ścią alkoholu powyżej 25% sprawia, że traci ona swoją naturalną 
barierę ochronną. Takie płyny, wysoko aseptyczne, zabijają bakte-
rie będące częścią protekcyjnej dla jamy ustnej flory fizjologicznej, 
a także te regulujące m.in. ciśnienie tętnicze czy dbające o pra-
widłową pracę układu pokarmowego. Okazuje się jednak, iż ta 
właściwość ma zalety - ostatnie doniesienia naukowe wskazują, 
iż stosowanie płukanek zawierających w swoim składzie alkohol 
znacząco hamuje rozwój bakterii N.gonorrhoeae, wywołujących 
rzeżączkę. Drobnoustroje te mogą bytować w jamie ustnej nawet 
przez kilka miesięcy po zakażeniu drogą stosunku oralnego, nie 
dając początkowo żadnych objawów [48].
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Umiejętne 
piaskowanie

 Umiejętne piaskowanie zębów jest zabiegiem bez-
piecznym i bezbolesnym, jednak wrażliwsi pacjenci 
po zabiegu mogą odczuwać dyskomfort w postaci 
podrażnienia dziąseł. Charakterystyczne jest także 
pojawienie się w ustach nieprzyjemnego, słonawego 
smaku, pochodzącego od kwaśnego węglanu sodu, 
który znajduje się w większości piasków, stosowa-
nych w zabiegach piaskowania. Ten problem nie do-
tyczy piasków na bazie trehalozy, która jest cukrem 
i jest słodka.

Piaskowanie, ponieważ jest zabiegiem po-
wierzchniowym, nie jest w stanie usunąć trwałych 
przebarwień, znajdujących się w strukturze szkliwa 
i zębiny, takich jak wrodzone zaburzenia rozwojowe 
szkliwa, czy przebarwienia poantybiotykowe.

JAK POWSTAJE PŁYTKA NAZĘBNA?
Płytka nazębna to zalegający na powierzchni zębów 
osad, składający się z bakterii i produktów ich me-
tabolizmu: białek, wielocukrów i innych cząsteczek, 
które pochodzą ze śliny i resztek pożywienia. Sub-
stancje o charakterze wielocukrów, o silnych wła-
ściwościach adhezyjnych, umożliwiają bakteriom 
przyleganie do powierzchni zęba i chronią przed 
połknięciem. Bakterie zawarte w strukturze biofilmu 
są od 1000 – 1500 razy bardziej odporne na działanie 
antybiotyków niż w stanie wolnym.

Dzięki dużej aktywności metabolicznej bakte-
rii, resztki składników odżywczych, głównie wę-
glowodany, są przekształcane w kwasy, najczęściej 
w kwas mlekowy. W wyniku tego mają bezpośredni 
i długotrwały kontakt z powierzchnią zęba. Efektem 
tego jest niskie pH, prowadzące do demineralizacji 
szkliwa i w konsekwencji do rozwoju próchnicy. Dla-
tego też usunięcie tych „depozytów” jest od dawna 
uznawane za ważny krok w profilaktyce.

Bakterie wchodzące w skład płytki wywołują też 
choroby dziąseł, np. zapalenia dziąseł i paradontozę. 

Szczoteczka do zębów nie jest w stanie wyczyścić 
wszystkich trudno dostępnych miejsc, w których 
szybko gromadzi się płytka bakteryjna, dlatego regu-
larnie należałoby wykonywać zabieg piaskowania. 
Piasek dentystyczny dociera do wszystkich, nawet 
najdrobniejszych szczelin i usuwa szkodliwe osady 
i przebarwienia, a tym samym minimalizuje ryzyko 
powstania chorób zębów i dziąseł.

Długo utrzymująca się naddziąsłowa płytka na-
zębna może powodować stany zapalne w obrębie 
dziąseł i powstawanie osadów poddziąsłowych. Roz-
wijający się proces zapalny powoduje zmniejszenie 
przyczepności dziąsła do powierzchnię zęba.

ZASADA DZIAŁANIA PIASKARKI
W stomatologii możemy mówić o dwóch głównych 
zastosowaniach techniki abrazji powierzchni za po-
mocą proszku. Pierwszym zastosowaniem jest po-
dawanie na piaskowaną powierzchnię mieszaniny 
powietrza i specjalnego abrazyjnego piasku (air abra-
sive technology). Takie piaskowanie jest z powodze-
niem stosowane w protetyce, kiedy wymagane jest 
przygotowanie wewnętrznych powierzchni korony 
przed jej zacementowaniem. Jako materiał ścierny 

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ ORAZ PROSZKÓW ŚCIERNYCH OKAZAŁO SIĘ 
SPOSOBEM MNIEJ CZASOCHŁONNYM I ALTERNATYWĄ DLA KONWENCJONALNYCH 
INSTRUMENTÓW RĘCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO USUWANIA BIOFILMU. Do piaskowania 
powierzchni korzeni używa się specjalnego drobnego piasku, który jest mało inwazyjny 
i nie wymaga polerownia pastami. Po zastosowanym zabiegu piaskowania ilość 
pozostawionego biofilmu jest kilkakrotnie mniejsza niż w przypadku tradycyjnych 
narzędzi ręcznych.

Umiejętne piaskowanie zębów 
jest zabiegiem bezpiecznym 
i bezbolesnym, jednak 
wrażliwsi pacjenci po zabiegu 
mogą odczuwać dyskomfort 
w postaci podrażnienia 
dziąsełautor:
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stosowany jest tu ostrokonturowy tlenek glinu lub krzemionka 
o powierzchni modyfikowanej za pomocą silanów. W tej tech-
nologii stosowane są duże ciśnienia powietrza sięgające nawet 
10 bar.

Drugim zastosowaniem jest wykorzystanie mieszaniny pia-
sku o mniejszych właściwościach abrazyjnych, powietrza i wody 
do piaskowania profilaktycznego (air polishing technology). 
Zadaniem tego procesu jest zdejmowanie osadów nazębnych 
(w przypadku piaskowania naddziąsłowego) lub oczyszczanie 
z biofilmu powierzchni korzeni zębów lub powierzchni implan-
tów. Dlatego też używa się proszków o małych właściwościach 
abrazyjnych. Urządzenia do piaskowania profilaktycznego, nad 
i poddziąsłowego, wykorzystują mniejsze ciśnienia zarówno 
wody i powietrza w porównaniu z piaskarkami abrazyjnymi. 
W zależności od typu urządzenia (piaskarka wolnostojąca czy 
też piaskarka montowana w miejsce turbiny) wartości ciśnienia 
wody zawierają się w granicach do 2,2 bar, a powietrza do 4,5 bar.

Zasada działania piaskarki profilaktycznej jest stosunkowo 
prosta. Do szczelnego zbiornika wypełnionego piaskiem tłoczone 
jest powietrze napędzające piaskarkę. W zbiorniku, powietrze 
łączy się z piaskiem i następnie pod ciśnieniem podawane jest 
do dyszy piaskarki. W zależności od producenta piaskarki mie-
szanie się piasku, powietrza i wody następuje w dyszy piaskarki 
lub na jej końcu.

Jednym z najważniejszych elementów składowych piaskarki 
jest jej dysza. Im technologicznie lepiej jest wykonana, a podstawa 
stożka jest mniejsza, tym większa energia dociera do powierzchni 
zęba i skuteczniej usuwa zanieczyszczenia.

Oczywiście równie ważnym parametrem jest możliwość uzy-
skania równego, skondensowanego strumienia z dyszy piaskarki. 
I tu znowu ważna jest budowa zbiornika na piasek i systemu rurek 
podających mieszaninę piasku i powietrza do dyszy piaskarki.

Drobny proszek pod ciśnieniem może dotrzeć do nawet 
najbardziej niedostępnych miejsc, takich jak bruzdy na po-
wierzchniach zębów czy przestrzenie międzyzębowe. Zużyty 
piasek jest sakiem odsysany z jamy ustnej przy pomocy ssaka. 
Warto wspomnieć również o prostym fizycznym zjawisku, które 
pojawia się podczas piaskowania – kąt padania piasku na po-
wierzchnię zęba jest równy jego kątowi odbicia. Jeżeli na po-
wierzchni zęba uzyskujemy dużą podstawę stożka będącego 
mieszaniną piasku, powietrza i wody, to będzie trudno uzyskać 
całkowite odessanie piasku, ponieważ nie będzie wiadomo, jak 
ustawić rurkę ssaka w stosunku do dyszy piaskarki. W efekcie 
tylko część tej mieszaniny dostanie się do ssaka, a część (może 
nawet większa) pozostanie w ustach pacjenta lub po prostu 
wyleci na zewnątrz. Przy dobrym skupieniu mieszaniny można 
bardzo łatwo ustalić położenie ssaka i odessać ją praktycznie 
całkowicie.

W zależności od stanu zdrowotnego pacjenta, użytych urzą-
dzeń i techniki pracy cała procedura trwa około 15 – 20 minut. 
Po piaskowaniu zębów wskazane jest zastosowanie zabiegu flu-
oryzacji, w celu wzmocnienia szkliwa.

W przypadku dużych złogów płytki część materiału wybie-
lającego nie może przeniknąć przez strukturę złogów do tkanek 
zęba, co powoduje zmniejszenie efektywności samego zabiegu 
wybielania.

Osoby z dużą tendencją do odkładania się kamienia powinny 
decydować się na zabieg co kilka miesięcy, ale w takim przy-
padku należałoby stosować podczas zabiegu piaski o mniejszej 
abrazyjności np. piaski na bazie glicyny. Regularne poddawanie 
zębów piaskowaniu, w celu usuwania drobnych osadów i prze-
barwień, zapobiega rozwojowi bakterii, chorobom zębów i dziąseł 
i zachowuje estetyczny wygląd zębów.

ZABIEG PIASKOWANIA
Przed zabiegiem dobrze jest sprawdzić stan samego urządze-

nia, np: czy nie pozostały resztki starego proszku i czy dysze 
są drożne. Zmieniając proszek z kwaśnego węglanu sodu na gli-
cerynowy ważne jest dokładne oczyszczenie całego urządzenia. 
Przed otwarciem pojemnika z proszkiem do czyszczenia, należy 
wstrząsnąć całą butelką i dopiero potem napełnić zasobnik pia-
skarki, tak aby uniknąć powstawania dużej ilości pyłu w powie-
trzu. Jeśli chcemy sprawdzić poprawność działania urządzenia, 
dobrze jest skierować dyszę piaskarki nad mokrą powierzchnię 
umywalki w odległości około 20 cm. Następnie należy dobrać 
odpowiednią proporcję strumienia wody i powietrza. Podczas 
zabiegu nigdy nie należy używać urządzenia bez strumienia 
wody, gdyż sama mieszanka proszku i powietrza posiada silne 
właściwości abrazyjne. Po ustawieniu strumieni wody i powie-
rza sprawdzić przez około 10 sekund, czy urządzenie pracuje 
poprawnie.

Zabieg podzielony jest na dwa etapy: przygotowania urządze-
nia do pracy i samego zabiegu piaskowania.

W przypadku skutecznego 
piaskowania najważniejszym 
fizycznym elementem jest energia 
wylatującego piasku na końcu dyszy 
i energia w odległości od 3 do 6 mm 
od jej końca
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PRZYGOTOWANIE 
URZĄDZENIA DO PRACY
W  zależności od rodzaju piaskowania 
(naddziąsłowe, przydziąsłowe czy pod-
dziąsłowe) należy przygotować odpo-
wiedni do zabiegu piasek. Piaski do pia-
skowania naddziąsłowego wykonywane 
są na bazie dwuwęglanu sodu i średnica 
kuleczek piasku oraz ich abrazyjność 
jest duża. Piaski do częstego stosowania 
oraz do piaskowania przydziąsłowego 
jak i  poddziąsłowego są produkowane 
na bazie glicyny, średnica kuleczek jest 
mniejsza i równocześnie mniejsza jest ich 
abrazyjność, a więc są zdecydowanie de-
likatniejsze i nie powodują podrażnienia 
dziąseł czy ich uszkadzania. Dostępny jest 
również nowy piasek na bazie erythritolu, 
o bardzo małej średnicy kuleczek piasku, 
bardzo łagodny, do stosowania zarówno 
naddziąsłowego jak i przy i poddziąsło-
wego. Dla zwiększenia efektu biobójcze-
go piasek ten zawiera w swoim składzie 
dodatkowo chlorheksydynę. Na rynku 
pojawił się ostatnio piasek na bazie tre-
halozy polecany do piaskowania poddzią-
słowego.

Jeżeli wystąpi konieczność zmiany 
piasku na mniej abrazyjny np. z dwuwę-
glanu na glicynę, konieczne jest dokładne 
usunięcie poprzedniego piasku z całej pia-
skarki. Np. w przypadku piaskarek ręcz-
nych, pracujących na rękawie turbinowym, 
należy wysypać z pojemnika piasek, prze-
dmuchać komorę piasku oraz pokrywkę 
dmuchawką, a następnie po zakręceniu 
pokrywki na piaskarkę, kierując dyszę 
do spluwaczki uruchomić ją na ok. 60 s. bez 

proszku. W ten sposób usunięte zostaną 
drobiny poprzedniego piasku. Po takim za-
biegu można dosypać do pojemnika piasek 
o innej gradacji i bezpiecznie piaskować.

W przypadku urządzeń wolnostojących 
niektórzy producenci oferują w  urządze-
niach specjalny program CLEANING, który 
oczyszcza dyszę i rękawy piaskarki z piasku.

Jeżeli zmieniamy piasek, np. z  gli-
cyny na dwuwęglan, tę czynność można 
pominąć.

KIEDY STOSUJEMY PIASKOWANIE 
ZĘBÓW:

�� w przypadku osób mających tendencje do odkładania się dużej ilości kamienia 
nazębnego;

�� u osób palących papierosy oraz pijących dużo kawy i herbaty. Długo zalegające 
barwniki wywodzące się z kawy i herbaty mogą wnikać w strukturę zębów, powodu-
jąc zmiany ich koloru;

�� u osób noszących aparaty ortodontyczne, utrudniony jest bowiem dostęp do 
zębów podczas codziennej higieny jamy ustnej;

�� u osób ze stłoczonymi zębami;
�� piaskowanie powinno być też zabiegiem poprzedzającym wybielanie zębów, 

ponieważ znacznie ułatwi sam proces wybielania.

REKLAMA
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Po uzupełnieniu zbiornika piaskarki 
odpowiednim piaskiem, należy ustalić 
strumień mieszaniny piasku, powietrza 
i wody wylatujący z dyszy. W zależności 
od rodzaju zabiegu i urządzenia regulu-
jemy ilość wylatującego piasku oraz ilość 
wody w mieszaninie. Jednakże zawsze 
należy dążyć do tego, aby strumień wyla-
tujący z dyszy był równy, nieprzerywany 
i jednorodny. Dlatego też, przed rozpoczę-
ciem piaskowania zalecane jest, aby dyszę 
piaskarki skierować do spluwaczki i uru-
chomić piaskarkę na ok. 30 s.

ZABIEG  
PIASKOWANIA
W  przypadku piaskowania naddziąsło-
wego, z użyciem piasków o dużych ziar-
nistościach, nigdy nie kieruje się dyszy 
w kierunku dziąsła. Dyszę ustawiamy za-
wsze w kierunku powierzchni siecznej, 
w odległości od 3 do 6 mm od powierzchni 
zęba pod kątem od 30 do 60°.

Po uruchomieniu piaskarki ruchami 
okrężnymi czyścimy powierzchnię zęba, 
przechodząc płynnie przez przestrzenie 
międzyzębowe do następnego zęba. Nie jest 
wskazane piaskowanie pulsacyjne – pia-
skowanie powinno być czynnością ciągłą.

Końcówkę ssaka ustawiamy w niewiel-
kiej odległości od dyszy i w ten sposób, 
aby zawsze znajdowała się naprzeciwko 
dyszy piaskarki. Staramy się, aby końców-
ka ssaka nadążała za ustawieniami dyszy 
piaskarki i  miała zbliżony kąt do kąta 
dyszy. W ten sposób odessiemy znaczną 
ilość piasku i piasek w minimalnej ilości 
wydostanie się poza jamę ustna pacjenta.

Kąciki ust pacjenta można pokryć 
niewielką ilością wazeliny, aby zapobiec 
ich pękaniu. Pacjenta należy zaopatrzyć 
w końcówkę do odsysania śliny i okulary 
ochronne. Końcówkę piaskarki kierować 
na każdą powierzchnię zęba przez około 
5 sekund, z odległości 2 – 4 mm, używa-
jąc ruchów eliptycznych. Kąt nachylenia 
końcówki w stosunku do powierzchni zęba 
powinien wynosić pomiędzy 30° a 60°. Im 
mniejszy kąt, tym większa ilość proszku 
może zostać wtłoczona do kieszonki. Koń-
cówka ssaka powinna znajdować się w nie-
wielkiej odległości od końcówki paskarki.

ZALECENIA PO ZABIEGU
Przez pierwsze 3 godziny po zabiegu pa-
cjent powinien wstrzymać się od palenia 
papierosów, spożywania herbaty, kawy, 
wina lub innych barwiących napojów, gdyż 
w tym okresie zęby są podatne na przebar-
wienia. Pacjenci powinni pamiętać także, 
że jeśli chcą jak najdłużej utrzymać efekt 
estetyczny, muszą zachowywać jak naj-
lepszą higienę jamy ustnej.

Podczas zabiegu piaskowania należy 
pamiętać o okularach ochronnych, zarów-
no dla lekarza, asystentki oraz pacjenta, 
gdyż dostanie się proszku pod ciśnieniem 
do oka może spowodować poważne uszko-
dzenia. Nie należy też wdychać pyłu i are-
ozolu, który tworzy się podczas samego 
zabiegu.

Jeżeli stosujemy piaski o  dużej 
abrazyjności, nie powinno się kierować 
strumienia z piaskarki na powierzchnię 
precyzyjnych elementów protetycznych, 
takich jak zamki, zasuwy itp, aby ich nie 
uszkodzić.

RODZAJE PIASKÓW 
UŻYWANYCH PODCZAS 
ZABIEGU
Na rynku istnieje kilka rodzajów substancji 
chemicznych, które mogą być z powodze-
niem wykorzystywane w zabiegu piasko-
wania. Różnią się one między sobą stop-
niem abrazyjności (wielkość cząsteczek 
i ich kształt). Zaliczamy do nich: kwaśny 
węglan sodu (NaHCO3), węglan wapnia, 

fosforokrzemian sodowowapniowy, tlenek 
glinu, lizynę, trehalozę oraz glicynę.

KWAŚNY WĘGLAN SODU
Zalety: tani, ma długoletnie zastosowanie 
w stomatologii. Do wad można zaliczyć 
dużą granulację (konieczność rozdrab-
niana podczas procesu produkcji piasku). 
Stosuje się w czyszczeniu części korono-
wych zęba. Dobrze usuwa przebarwienia 
z powierzchni szkliwa. Jest silnie abra-
zyjny dla powierzchni korzenia, ma słony 
smak, materiał może pochłaniać wodę, 
przez co ulega zbryleniu. W  stosunku 
do zdrowego szkliwa nie posiada silnych 
właściwości abrazyjnych, ale w przypad-
ku szkliwa zdemineralizowanego efekt ten 
ulega nasileniu.

WĘGLAN WAPNIA
Materiał produkowany jest przez firmę 
Kavo w  postaci okrągłych kulek. Po-
wierzchnia kulista jest mniej abrazyjna niż 
nieregularne cząsteczki kwaśnego węgla-
nu sodu. Materiał ma neutralny smak. Jego 
cząsteczki mają dużą granulację, poniżej 
200 mikronów. Wady: węglan wapnia nie 
rozpuszcza się w  wodzie, istnieje więc 
pewne niebezpieczeństwo, że po zabiegu 
w obrębie kieszonki pozostaną nierozpusz-
czone cząsteczki materiału.

TLENEK GLINU
Opracowany dla pacjentów z nietoleracją 
na kwaśny węglan sodu, silnie usuwa prze-
barwienia. Należy unikać kontaktu tego 
materiału pod ciśnieniem z powierzchnią 
kompozytów oraz granicą kompozyt-ząb, 
ze względu na silne właściwości abrazyjne. 
Może uszkadzać zębinę, cement korzenio-
wy i powierzchnię implantów.

FOSFOROKORZEMIAN 
SODOWO WAPNIOWY 
(NOVAMIN)
Najbardziej ścierny ze wszystkich bada-
nych proszków polerskich. W literaturze 
można znaleźć informację na temat zamy-
kania kanalików zębinowych po zabiegu 

Kąt padania piasku na powierzchnię zęba jest 
równy kątowi jego odbicia. Jeżeli na powierzchni 
zęba uzyskujemy duży obszar piaskowania 
to będzie trudno uzyskać całkowite jego odessanie, 
ponieważ nie wiadomo, jak ustawić rurkę ssaka 
w stosunku do dyszy piaskarki. Przy dobrym 
skupieniu mieszaniny można bardzo łatwo 
ustalić położenie ssaka i odessać ją praktycznie 
całkowicie

PRZECIWWSKAZANIA 
DO PIASKOWANIA ZĘBÓW:

�� alergia na sodę lub inne składniki używane podczas zabiegu;
�� stan zapalny dziąseł i jamy ustnej;
�� owrzodzenie narządów układu pokarmowego (wątroby, żołądka);
�� zaburzenia czynności płuc (astma, pylica);
�� uszkodzenia i dolegliwości bólowe błony śluzowej jamy ustnej.

Te przeciwwskazania nie dotyczą piasków powstałych na bazie trehalozy. Substancja 
ta bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie.
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piaskowania z użyciem tego związku, cze-
mu może jednak towarzyszyć duża erozja 
zębiny.

GLICYNA
Glicyna (skróty: G, Gly; łac. Acidum ami-
noaceticum) jest to organiczny związek 
chemiczny, najprostszy spośród 20 stan-
dardowych aminokwasów białkowych, 
jedyny niebędący czynny optycznie. Gli-
cyna stanowi średnio około 7,2% reszt ami-
nokwasowych występujących w białkach. 
Wyjątkiem jest kolagen, w którym glicyna 
stanowi blisko jedną trzecią wszystkich 
budujących go aminokwasów. Posiada 
podobne właściwości erozyjne jak lizyna.

TREHALOZA
To disacharyd złożony z dwóch cząsteczek 
glukozy połączonych wiązaniem O-gliko-
zydowym. Jest głównym cukrem hemolim-
fy owadów, znajduje się także w grzybach 
i drożdżach. W organizmie ludzkim tra-
wiona jest w jelicie cienkim przez enzym 
trehalazę, w wyniku czego powstają dwie 
cząsteczki α, D-glukozy.

Trehalozę w swoim produkcie wyko-
rzystała firma Durr Dental w serii piasków 
Lunos. Wielkość ziarna to ok. 30 μm lub 
65 μm. Piasek ma lekko słodki smak, nie 
podrażnia śluzówki i co najważniejsze roz-
puszcza się w wodzie. Zatem nie pozostaje 
w kieszonkach dziąsłowych, ani w ustach 
pacjentach. Nie przedostaje się również 
do płuc. Jest również przyjazny dla syste-
mu ssącego, bo złogi piasku nie zalegają 
w przewodach, bo łatwo rozpuszczają się 
w wodzie i są wypłukiwane.

WYPEŁNIACZE
Drugim ważnym składnikiem „piasku sto-
matologicznego” jest aromat, który ma po-
prawić odczucia pacjenta podczas zabiegu. 
Najpopularniejsze to mięta, czereśnia, cy-
tryna, itp. Niektóre piaski zawierają w so-
bie związki fluoru.

Na efektywność zabiegu ma wpływ 
odległość dyszy piaskarki od powierzchni 
zęba, kąt nachylenia oraz ilościowy układ 
pomiędzy wodą, powietrzem a piaskiem.

BADANIA LITERATUROWE
W  literaturze można spotkać szereg 
badań mających na celu ustalenie, jak 
zabieg piaskowania wpływa na po-
wierzchnie implantów. Uzyskane wyniki 
wskazują na to, że podczas zabiegu pia-
skowania można usunąć dużą ilość bio-
filmu z powierzchni implantów, czemu 
towarzyszy zwiększenie chropowatości 
implantu, nie wpływa to jednak na zmia-
ny chemiczne w obrębie samego stopu 
oraz jego biozgodność (3).

Niektóre bardzo abrazyjne proszki nie 
nadają się do czyszczenia odsłoniętych 
powierzchni korzeni zębowych, gdyż 
w znaczny sposób usuwają z nich warstwę 

cementu. Badania in vitro przeprowadzo-
ne przez Petersilka i innych (4) wskazują, 
że standardowy piasek oparty na NaHCO3 
wykazuje największą abrazję powierzchni 
korzenia: 163,1 +/- 71.1 mikronów. Dla przy-
kładu proszki przeznaczone do zabiegów 
periodontologicznych wykazują abrazję 
na poziomie od 17,9 +/- 10,9 do 92,5 +/- 57,9 
mikronów.

Na samą różnicę w abrazyjności prosz-
ków wskazują też inne badania, Bühler 
i inni (5), w których dowiedziono, że lizy-
na ma mniejszą abrazyjność w stosunku 

do powierzchni korzenia niż kwaśny wę-
glan sodu.

Abrazyjność piasków można zaobser-
wować też w stosunku do powierzchni 
materiałów wypełniających, takich jak 
materiały kompozytowe, cementy czy 
amalgamaty. Badania przeprowadzone 
przez Gülera (6) wskazują, że powierzch-
nia materiału kompozytowego ulega 
niewielkiej abrazji w  wyniku zabiegu 
piaskowania. Ci sami autorzy sugerują, 
że aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
odkładania się większej ilość biofilmu 
w przyszłości, dobrze jest powierzchnię 
kompozytów wypolerować po zakończo-
nym zabiegu piaskowania.

Sam zabieg niewłaściwego piaskowa-
nia (strumień piasku skierowany na ślu-
zówkę), może powodować jej podrażnienie 
i występowania stanów zapalnych. Bada-
nie tego typu przeprowadzone na psach 

zaprezentowano w  pracy A. Kozlovsky 
(7). Im dłuższy czas oraz silniejszy stru-
mień eksponowany na powierzchnię, tym 
większe zmiany w jej obrazie histopato-
logicznym.

R. Frankenberger i inni (8) badali z ko-
lei wpływ zabiegu piaskowania na siłę 
połączenia systemów łączących do świe-
żo wypiaskowanej powierzchni. Wyniki 
wskazują na brak wpływu na jakość po-
łączenia w przypadku piasku na bazie gli-
cyny oraz zmniejszenie adhezji, jeśli pasek 
zawierał węglan wapnia.
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8. R. Frankenberger;. Lohbauer; F. R. Tay; M. Taschner; S. A. Nikolaenko, The effect of different air-polishing powders on dentin bonding
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DR ZBIGNIEW RASZEWSKI 

Kąciki ust pacjenta można pokryć niewielką 
ilością wazeliny, aby zapobiec ich pękaniu. 
Pacjenta należy zaopatrzyć w końcówkę do 
odsysania śliny i okulary ochronne
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SYSTEM DO HIGIENY 
SKALER I PIASKARKA W JEDNYM

Skaling Varios II LUX 
Łatwe i wygodne usuwanie kamienia nazębnego.
Silnik iPiezo zasila końcówkę i w zależności od zastosowanego nacisku łatwo
usuwa zarówno cienki jak i gruby nalot kamienia nazębnego.
Automatyczne dostosowanie mocy dozuje do końcówki optymalnie pożądaną moc.
Wąska, lekka, wyważona końcówka zapewnia bezpieczeństwo i dokładność.
Szeroki wybór tipów  - ponad 80 rodzajów.

Piaskowanie Prophy
Szybkie i skuteczne czyszczenie 
powierzchni naddziąsłowej zębów.
Równomierne i stabilne piaskowanie 
optymalny przepływ proszku, wody i powietrza.
Prosta w obsłudze, smukła końcówka
zapewnia znakomite dojście do jamy ustnej.
Długa, kompaktowa dysza
łatwo sięga do zębów trzonowych, zwiększając 
komfort pacjenta (zminimalizowane rozciąganie 
ust i policzków) I wygodę pracy stomatologa.

POŁĄCZENIE

ZAAWANSOWANEGO

SKALINGU Z PIASKOWANIEM

ZAPEWNIA SKUTECZNĄ

I WYGODNĄ HIGIENĘ

JAMY USTNEJ.

Szczegóły i zapisy: www.szkoleniestomatologow.pl; www.szkolaokluzji.com.pl
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MIEJSCE: Sala Budapeszt, Targi Krakdent, Kraków, ul. Galicyjska 9 
TERMIN: 9 marca 2018 r, (piątek, drugi dzień targów Krakdent); godz. 10.00 - 15.45
CENA: 650 zł płatność do 1 marca; 850 zł po 5 marca.
INFORMACJE: Aleksandra Kowalińska; +48 509 912 963; szkolenia@nowygabinet.pl.pl

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD Z OKLUZJI NA TARGACH KRAKDENT
Okluzja –Teoria i Praktyka. Stomatologia neuromięśniowa w nowoczesnej praktyce dentystycznej

TEMATY: Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu protetycznym.
Procedura postępowania leczniczego u pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia.

Protetyka kompleksowa u pacjentów z dysfunkcją.
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Jak samodzielnie wykonać 
skutecznie działający apa-
rat okluzyjny? Z  tym pyta-
niem pojawiają się kolejne: 

jak i kiedy rozpocząć trapię szyną 
u pacjentów, kiedy ustępują objawy 
i dlaczego zawsze rozpoczynamy od 
komponenty mięśniowej.

Każdy pacjent z postacią niebólową 
dysfunkcji układu stomatognatycznego 
bezwzględnie wymaga terapii przy uży-
ciu szyny w ramach przygotowania przed-
protetycznego. Bardziej skomplikowane 
przypadki proponuję pozostawić specja-
listom. Jednak w  przypadku planowa-
nia protetyki u  pacjentów z  niebólową 
postacią dysfunkcji możemy sięgnąć po 
skuteczny sposób i wykonać samodzielnie 
aparat okluzyjny.

Drugim przypadkiem, który wymaga 
naszej interwencji, to epizody przemiesz-
czenia krążka z  zablokowaniem. W  tej 
sytuacji musimy umieć interweniować 
szybko, gdyż duża zwłoka w reakcji może 
spowodować trudną do leczenia sytuację 
ograniczenia szerokości rozwarcia szczęk, 
lub kompensacyjnie zwichnięcie albo pod-
wichnięcie żuchwy.

PRZEMIESZCZENIE 
KRĄŻKA

Przemieszczenie krążka z zablokowa-
niem to stan całkowitej niemożności roz-
warcia szczęk. Występuje prawie zawsze 
po burzliwej nocy, w której pacjenci od-
reagowują swoje codziennie stresy, reali-

zując w zależności od modelu dysfunkcji 
zgrzytanie lub zaciskanie, a w niektórych 
przypadkach jedno i drugie. Przemiesz-
czenie krążka z zablokowaniem – jak to 
się spotyka w  piśmiennictwie angloję-
zycznym - to stan przemieszczenia krążka 
w ssż najczęściej przyśrodkowo doprzed-
niego z jednoczesnym ograniczeniem ru-
chu szerokiego otwarcia szczęk. Klinicz-
nie obserwujemy duże ograniczenie, bądź 
też niemożność rozwarcia szczęk i brak 
objawów osłuchowych (trzasków) z oko-
lic stawów. To przemieszczenie nie musi 
występować z jednoczesnym przemiesz-
czeniem głowy żuchwy do tyłu, jak jesz-
cze do niedawna uważano. Okazuje się, 
że przemieszczenia doprzednie krążków 
mogą występować z przemieszczeniem 
głowy żuchwy do tyłu lub bez. Rzadko 
spotyka się tego typu sytuacje, gdy głowa 
żuchwy jest ustawiona dotylnio, ale zda-
rza się to w ustawieniach centrycznych. 
Stąd wiedza na temat ustawienia głowy 
żuchwy w stawie ma mniejsze znaczenie 
dla samej oceny sytuacji, w  jakiej znaj-
duje się krążek, ale jest istotna w  celu 
zaplanowania ewentualnego leczenia. 
W ustawieniach dotylnych możemy pro-
jektować aparaty przesuwające głowę 
żuchwy doprzednio, oczywiście po ana-
lizie ruchomości w piętrze górnym sta-
wu. W  przypadkach, kiedy ruchomość 
w  piętrze górnym nie jest zaburzona, 
mamy najczęściej problem z rotacją któ-
rejś z głów, spowodowaną zwiększonym 
asymetrycznym napięciem mięśni układu 
żucia. To, czy mamy problem z rotacją, 
czy z  uszkodzeniem w  piętrze górnym, 
jest możliwe do uchwycenia w analizie 

rtg ssż odpowiednio przystosowanym 
softwarem. Jest możliwe również wy-
kreślenie kątów ręcznie, podobnie, jak 
w planowaniu ortodontycznym, ale uży-
cie softwaru daje mniejszy błąd odczytu 
i, jeśli już błąd wystąpi, jest najczęściej 
błędem systematycznym. W  każdym 
przypadku drastycznego starcia zębów 
lub w sytuacji ograniczenia ruchomości 
głów żuchwy należy wykonać u pacjenta 
leczenie z użyciem szyny okluzyjnej.

TRZY SZKOŁY
LECZENIA

Są trzy szkoły, które działają na zasa-
dzie wzajemnej deprecjacji i negowania 
procedur, zarówno diagnostycznych, jak 
i  terapeutycznych. Choć myślę, że mo-
ment, w którym te szkoły zaczną praco-
wać komplementarnie i zaczną zgodnie 
współistnieć, jest już bliski. Mamy więc 
szkołę gnatologiczną oraz mięśniową. 
Obie zakładają, że większość przypadków 
dysfunkcji można leczyć stosując terapię 
szyną. W opozycji jest szkoła chirurgicz-
nej repozycji krążków i może mniej po-
pularna szkoła, zajmująca się manualną 
ingerencją w strukturę krążków i mięśni. 
Oczywiście każda ze szkół pokazuje tyl-
ko część prawdy, stąd do problematyki 
leczenia dysfunkcji układu stomatogna-
tycznego należy podchodzić komplekso-
wo, stosując niektóre elementy z każdej 
z tych szkół. 

Nie podlega już dyskusji, że dysfunkcja 
ma swoje implikacje gnatologiczne i neu-
romięśniowe. Obecnie badacze koncen-
trują się na kwestii podatności krążków 

JAK WYKONAĆ APARAT 
OKLUZYJNY
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stawowych oraz ustaleniu względnych i bezwzględnych wskazań 
do leczenia chirurgicznego, włącznie z podaniem kwasu hialuro-
nowego dostawowo. Tak, więc dobra diagnostyka powinna nam 
w przyszłości odpowiedzieć, z dużą pewnością, na pytanie, czy 
choroby ssż możemy leczyć zachowawczo, czy chirurgicznie oraz 
czy powinniśmy zwiększyć lub zmniejszyć lepkość płynu stawo-
wego, aby zwiększyć poślizg, czy walczymy z obrzękiem krążka, 
czy z rotacją głów żuchwy. Tak, więc dotychczasowe podziały 
schorzeń mieszczących się w pojęciu dysfunkcji układu stoma-
tognatycznego człowieka powoli się dezaktualizują. 

KOMPONENTA MIĘŚNIOWA
Dlaczego zawsze rozpoczynamy od mięśni? Niewątpliwie w każ-

dym przypadku mamy mocno wyrażone komponenty mięśniowe. 
To nic dziwnego, podobnie jest w patologiach innych stawów, 
chyba, że uszkodzenie zostało spowodowane wypadkiem komu-
nikacyjnym, podczas uprawiania sportu lub w związku z chorobą 
układową. W tych sytuacjach możemy obserwować uszkodzenie 
struktur kostnych i chrzęstnych bez współistniejących zmian napię-
ciowych. W tych sytuacjach zamiany napięciowe mogą być wtórne. 
Problemy z mięśniami oprócz utrzymywania się przykurczu lub 

Fot. 1 Stabilizator wykonany metodą drukowania

Fot. 3 Naklejone elektrody do zabiegu TENS

Fot. 4 Naklejone na plecach elektrody do zabiegu TENS Fot. 6 Przeciętna wartość napięcia w układzie mięśni żucia 
to 4, a w układzie mięśni czworobocznych to 7-8

Fot. 2 Pacjentka przygotowana do badania EMG
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przemieszczeń, w przypadkach dysfunkcji bólowej generują silny 
ból napięciowy. Tu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w obliczu 
rosnącej ilości zachorowań na boreliozę należy brać bezwzględnie 
tę jednostkę chorobową pod uwagę w różnicowaniu ostrych bólów 
głowy. Nie działają tu standardowe środki przeciwbólowe, a ból 
jest punktowy, o bardzo dużym natężeniu. W celu różnicowania 
warto zlecić badania western blot. Z roli komponenty mięśniowej 
lepiej zdamy sobie sprawę budując prosty model – zawieśmy na 
dwóch sprężynach niesymetrycznie ciężki bloczek metalowy. Po 
pewnym czasie pod ciężarem cieńszej części bloczka sprężyna moc-
niej się rozciągnie, co będzie miało swoje przełożenie na moduł 
ruchowy i napięciowy sprężyny. Ważną implikacją takiej sytuacji 
jest wielkość szpary spoczynkowej. U pacjenta z dużym napięciem 
mięśniowym szpara spoczynkowa wynosi najczęściej 0,3 – 0,7 mm. 
Po poddaniu pacjenta zabiegom TENS jego szpara spoczynkowa 
wzrośnie proporcjonalnie do napięcia spoczynkowego mięśni oraz 
proporcjonalnie do stopnia utraty tkanek twardych zęba i może wy-
nieść 3 – 6 mm. Po leczeniu neuromieśniowym szpara spoczynkowa 
najczęściej stabilizuje się na poziomie 1,4 – 2,2 mm. 

JAK SZYBKO USTĘPUJĄ OBJAWY? 
Objawy bólowe ustępują w różnym czasie w różnych sytuacjach 

klinicznych. Z mojego doświadczenia wynika, że istnieje grupa pa-
cjentów, u których objawy nie ustępują całkowicie, co sugeruje, że 
stosowane dotąd metody leczenia akurat w tej grupie są całkowicie 
nieskuteczne. Pozostałych pacjentów z dysfunkcją bólową możemy 

podzielić na kilka grup pod względem szybkości ustępowania bólu 
w odpowiedzi na właściwe zaplanowane leczenie: 
• grupa I: pacjenci z przeszkodami zwarciowymi, 
• grupa II: pacjenci z problemami napięciowymi,
• grupa III: pacjenci z przemieszczeniem krążków, głównie z kom-

ponentą poprzednią, 
• grupa IV: pacjenci z przemieszczeniem krążków, głównie z kom-

ponentą przyśrodkowo-boczną.
W grupie I najczęściej objawy ustępują po terapiach TENS 

i kilkakrotnym wyrównywaniu kontaktów ząb – ząb. W tych przy-
padkach aparaty okluzyjne stosujemy relatywnie krótko, od 3 
do 6 miesięcy i najczęściej nie trzeba stosować stabilizatorów. 

W grupie II, podobnie jak w pierwszej, czas to od 3 do 6 miesięcy, 
ale w tych przypadkach stosujemy zwykle deprogramatory, a potem 
szyny neuromięśniowe. W tej grupie zdarzają się przypadki wyma-
gające stosowania stabilizatorów. 

W grupie III i  IV pacjenci wymagają znacznie dłuższego le-
czenia, zakończonego w  każdym przypadku zastosowaniem 
stabilizatora lub protetyki kompleksowej. Okazuje się, wyko-
nując okresowo kontrolne badania EMG, że w grupie pacjentów 
z problemami napięciowymi nawet bardzo duże przesunięcia 
napięć stabilizuje się po zastosowaniu szyn neuromięśniowych 
i nie wymagają dodatkowej stabilizacji. Jeśli chodzi o przypadki 
przygotowania przedprotetycznego, na ogół nie mamy tutaj 
problemu w postaci bólowej dysfunkcji, więc leczenie za pomocą 
szyny neuromięśniowej stosujemy przez 3 miesiące i nieco dłu-

Fot. 7 Materaiły niezbędne do rejestracji zwarcia 
neuromięśniowego

Fot. 8 Łuk twarzowy Amman Girrbach

Fot. 8 Łuk twarzowy Amman Girrbach Fot. 9 Moment stabilizacji widelca zgryzowego. W tej 
procedurze najczęsciej popełniany jest błąd w rejestracji
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Krzysztof Adamowicz -  ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1988 roku. Od 2003 roku wprowadził do 
praktyki szyny NTI, które do dziś są jednym z elementów opracowanej w 2010 roku autorskiej procedury. Na podstawie badań prof. Pullingera 
opracował i wdrożył autorską procedurę analizy RTG stawów skroniowo- żuchwowych. Jest twórcą procedury ABC umożliwiającej przeniesienie 
ustalonych na początku parametrów zwarciowych do kompleksowej odbudowy ostatecznej niezależnie od stosowanej koncepcji repozycji 
żuchwy. Od 2010 roku jest konsultantem Myotronics w Polsce.

żej- 6 miesięcy przy współistniejącym nieznacznym ograniczeniu 
szerokości rozwarcia szczęk. 

JAK TO ZROBIĆ?  
PROCEDURA KROK PO KROKU

1. Jeśli to możliwe, kierujemy pacjenta na badanie emg, aby 
uzyskać spójny plan leczenia i diagnostykę układu mięśniowego.

2. Ustalamy punkt równowagi nerwowo-mięśniowej.
3. Pobieramy wyciski, rejestrujemy łukiem twarzowym lub 

w dokładniejszej procedurze za pomocą Freecordera i przesyłamy 
wyciski i nasz rejestrat do pracowni technicznej.

4 Oddajemy pacjentowi wykonany aparat, najlepiej podłącza-
jąc go na godzinę do aparatu TENS, aby skrócić okres adaptacji. 
Do realizacji tych procedur potrzebujemy:

a) pacjenta z problemem,
b) lekarza dysponującego aparatem do EMG i umiejącego 

analizować wyniki badania,
c) aparatu do terapii TENS np. J5 lub innego,
d) mieć łuk twarzowy lub współpracować z lekarzem lub pra-

cownią techniczną dysponującą Freecorderem,
e) współpracować z pracownią techniczną, która jest zazna-

jomiona z zasadami repozycji szczęk w punkcie miocentrycznym 
i jednocześnie posiada drukarkę lub frezarkę oraz program do pro-
jektowania szyn, a najlepiej kiedy współpracuje z doświadczonym 
lekarzem neuromięśniowym, który wykonuje projekty aparatów.

DLACZEGO NAJLEPSZĄ PROPOZYCJĄ 
SĄ SZYNY DRUKOWANE?

Szyny drukowane (fot. 1) są o połowę tańsze od szyn frezowanych 
i dużo dokładniejsze od szyn wykonywanych ręcznie, mają również 
lepszą stabilizację i estetykę. Wyprofilowanie powierzchni okluzyjnej 
jest dokładne i zgodne z indywidualnym projektem. Aparaty do TENS 
są dostępne na polskim rynku już od 8 lat, a procedura wykonywania 
szyn frezowanych jest dostępna w Polsce od ok. 3 lat. Procedura wy-
konywania szyn drukowanych w Polsce dostępna będzie od drugiej 
połowy tego roku. Informacje postaramy się Państwu podać, jak tylko 

uda nam przetestować to nowatorskie rozwiązanie. Nie pozostaje 
nic innego, jak zakupić aparat do TENS i rozpocząć samodzielną 
przygodę ze stomatologią neuromięśniową.

JAK WYKONAĆ APARAT?
Podłączamy pacjenta do aparatu J5 przyklejając elektrody 

(fot 2, fot. 3, fot. 4) – w zależności od modelu 4 lub 6 sztuk. Aparat 
musi mieć ustawione pozycjonery na zero po obu stronach, tj. 
w dwóch obwodach działających na mięśnie żucia i na mięśnie 
czworoboczne (fot 5). Po ustaleniu odpowiednich poziomów 
natężenia przodu – sprawdzamy to manualnie kontrolując de-
likatnie uderzenia w miejscu naklejonych elektrod, w drugiej 
kolejności staramy się uzyskać symetrię w odczuwaniu impul-
sów stosując potencjometry wyrównujące strony – prawa i lewa. 
Przeciętna wartość napięcia w układzie mięśni żucia to 3 – 4. 
Przeciętna wartość napięcia w układzie mięśni czworobocznych 
to znacznik to, a czasem nawet 10 (fot. 6). 

Po godzinie, nie odłączając aparatu, pobieramy zwarcie, sto-
sując masę silikonową (fot. 7) typu o-bite oraz papierki zgryzowe 
Amann Girrbach. Samą rejestrację musimy wykonać dość szybko. 
Przed rejestracją należy kilkakrotnie przećwiczyć z pacjentem 
procedurę. Polecamy szerokie otwarcie ust i powolne zwieranie 
szczęk. Papierek zgryzowy zapewnia nam dystans minimum 1,5 
– 2 mm.Ustawienie szczęk jest wypadkową ustawienia struktur 
przez mięśnie znajdujące się w stanie napięciowej równowagi, 
więc może być doprzednie, ale zdarzają się również centryczne 
lub dotylne.

Aby uzyskać dość dokładną pozycję neuromięśniową, mamy do 
wyboru dwie drogi. Albo zastosujemy monitoring napięcia za po-
mocą K7 albo przećwiczymy procedurę ustawienia szczęk w pozycji 
odczuwanej przez pacjenta jako najbardziej komfortowa. Najczęściej 
mamy samoistne ustawienia doprzednie, ale w niektórych sytu-
acjach przemieszczeń krążków obserwujemy ustawienia dotylne. 
Pozycja, którą pacjenci przyjmują odruchowo – to jest właśnie punkt 
równowagi nerwowo-mięśniowej. Po rejestracji tego położenia, masą 
typu o-bite pobieramy – stosując masy alginatowe – wycisk górny 
i dolny (fot. 8). Następnie rejestrujemy sytuację za pomocą łuku 
twarzowego (fot. 9) najczęściej w płaszczyźnie pośredniej. 

Dalsza procedura techniczna obejmuje odlanie modeli, usta-
wienie modelu górnego do artykulatora, nastawienie nastaw śred-
nich i zacementowanie według kęska neuromięśniowego modelu 
dolnego. Następnie ustawienie jest skanowanie i przeniesione do 
programu projektowego, wykorzystującego moduł wirtualnego 
artykulatora. W tak ustawianych modelach, przeniesionych do 
programu projektowego za pomocą skanera i zapisanych w plikach 
STL, zamienia się rejestrat zwarcia neuromięśniowego na projekt 
szyny neuromięśniowej, w której w zależności od potrzeb projektuje 
się zindywidualizowaną powierzchnię zwarciową. Tak zapisany 
projekt przesyła się do drukowania. Po wyjęciu z drukarki szyna 
jest polerowana i uwalniana z nadmiarów materiału. Wykonany 
dokładnie według projektu aparat zlecamy naszemu pacjentowi – 
jak wspominałem najkorzystniej podłączając go jednocześnie do 
urządzenia do terapii TENS, z założoną na łuk dolny drukowaną 
szyną neuromięśniową, aby maksymalnie skrócić okres adaptacji. 

Po około 3 miesiącach możemy wykonać rejestrację zwarcia  
do odbudowy i wykonać kompleksową protetykę.
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PLANUJĄC OTWARCIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO, INWESTOR NAJCZĘŚCIEJ 
MA JUŻ W GŁOWIE WŁASNĄ WIZJĘ MIEJSCA, KTÓRE CHCE STWORZYĆ, WIE, JAKI 
KLIMAT MA W NIM PANOWAĆ I JAKIE INFORMACJE PRAGNIE PRZEKAZAĆ SWOIM 
PRZYSZŁYM PACJENTOM PRZEZ ORGANIZACJĘ I SPOSÓB ARANŻACJI PRZESTRZENI. 
Jednak prawo budowlane stawia pewne wymagania. Jakie zatem warunki powinien 
spełniać gabinet lekarski, aby można było w nim udzielać świadczeń lekarskich?

Najtrudniejszy 
pierwszy krok

 Nowy gabinet jest zawsze przeznaczony dla pacjentów i oni 
są w pierwszej kolejności brani pod uwagę podczas two-
rzenia ogólnej wizji miejsca. Należy jednak pamiętać, że ga-
binet staje się także wizytówką lekarza, który go zakłada 
i który w nim pracuje. Najsilniejsza identyfikacja lekarza – 
inwestora z gabinetem pojawia się właśnie wtedy, gdy sam 
planuje w nim przyjmować swoich pacjentów. Ma wtedy 
poczucie, że zaprasza ich niemalże do siebie do domu. Wnę-
trze powinno odpowiedzieć nie tylko na funkcjonalne i es-
tetyczne potrzeby potencjalnych pacjentów, ale także musi 

być spójne z gustem inwestora. Często gabinety jako prywat-
ne praktyki zawodowe zakładają lekarze, którzy wcześniej 
pracowali w innych placówkach, mają własne spostrzeżenia 
dotyczące ich funkcjonowania i gdy decydują się na własny 
gabinet, chcą stworzyć go jako przykład gabinetu idealnego. 
Nawet w sytuacji powstawania sieci gabinetów właścicie-
le, często mając na uwadze dobro pacjentów i personelu, 
przykładają dużo starań do stworzenia im optymalnych 
warunków. W każdym z tych przypadków procesowi two-
rzenia gabinetu towarzyszą duże emocje. Rolą architekta 
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na tym etapie jest pogodzenie pomysłów inwestora z możliwościami 
technicznymi i przepisami prawa, aby zrealizować jego wizję.

Budowlane porzekadło mówi, że pierwszy wybudowany samodziel-
nie dom należy oddać wrogowi, drugi – przyjacielowi, a dopiero trzeci 
buduje się dla siebie. Jest w tym sporo racji, ponieważ z wielu aspektów 
procesu budowlanego inwestorzy, niezwiązani z branżą, nie zdają sobie 
sprawy. Nie ma też w tym ani nic złego, ani dziwnego. Każdy zajmuje 
się tym, co chce robić w życiu i w tym kierunku poszerza swoją wiedzę. 
I nie musi być to wcale dziedzina związana z budownictwem. Wchodząc 
jednak na drogę prac budowlanych, inwestor staje się odpowiedzialny 
za działania, jakie są podejmowane w danym lokalu, budynku i na działce, 
do których nabywa prawo dysponowania. Musi więc zachować czujność 
już od pierwszych czynionych przez siebie kroków.

ŚWIATŁO DZIENNE
Pomimo tego, że lokali na wynajem czy sprzedaż jest sporo, dość trud-
no znaleźć taki, który będzie odpowiadał potrzebom gabinetu. Często 
lokale usługowe w parterach budynków mieszkalnych, o odpowiedniej 
powierzchni użytkowej, nie mają wystarczającej ilość okien. Przestrzeń 
usługowa budynku jest dzielona na wąskie, długie lokale doświetlone tyl-
ko frontową witryną. I o ile takie rozwiązanie może się dobrze sprawdzić 
w przypadku sklepu, o tyle w przypadku gabinetu nakłada już pewne 
ograniczenie: można w nim zaplanować jeden, ewentualnie dwa gabinety 
(jeśli witryna będzie na tyle szeroka). Każdy gabinet potrzebuje bowiem 
zapewnienia światła dziennego ze względu na to, że jest miejscem stałej 
pracy lekarza i asysty.

Oddzielenie innych gabinetów, usytuowanych głębiej w lokalu, ścia-
nami szklanymi i sztuczne ich doświetlenie nawet w sposób zgodny 
z wymogami, nie jest akceptowalnym rozwiązaniem. Takie oświetlenie 
jest traktowane jedynie jako oświetlenie pośrednie. Prawo budowlane jest 
jednoznaczne: trzeba zapewnić oświetlenie dzienne w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. W takich pomieszczeniach stosunek 
powierzchni szyby do powierzchni podłogi gabinetu musi wynosić mi-
nimum 1:8. Ma to zapewnić wystarczającą ilość światła w ciągu dnia 
do prawidłowego oświetlenia pomieszczenia.

WYSOKOŚĆ
Wymagana wysokość pomieszczeń zależy od planowanych wykonywa-
nych w nim zabiegów. W większości przypadków minimalna wysokość 
pomieszczeń wchodzących w skład placówki medycznej to 2,5 m. Aby 
jednak ją uzyskać, biorąc pod uwagę konieczność wykonania wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, lokal powinien być o kilkadziesiąt 
centymetrów wyższy. Optymalne rozwiązanie to wysokość ok. 3 – 3,30 m, 
która stwarza możliwość swobodnego korzystania z przestrzeni insta-
lacyjnej nad sufitem podwieszonym, pozwala być podwiesić do sufitu 
niektóre urządzenia np. mikroskop, RTG. Jeżeli lokal jest odpowiednio 
niższy, projektant instalacji wentylacji mechanicznej stara się, w miarę 
możliwości, prowadzić kanały tak, żeby obniżenia sufitów były w gabi-

netach tylko miejscowe, a większość kanałów prowadzona jest wtedy 
np. nad korytarzem poczekalni, który pełni funkcję komunikacyjną.

WENTYLACJA MECHANICZNA
Instalacje sanitarne i wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej, 
są bardzo istotnym elementem projektu gabinetu. Na etapie ustalania 
układu funkcjonalnego, z podziałem na konkretne pomieszczenia i lo-
kalizację poszczególnych sprzętów, należy wziąć pod uwagę ilość pio-
nów kanalizacyjnych, do których można wpiąć instalacje wewnętrzne 
z lokalu. Szczególnie istotne jest to przy wyznaczaniu miejsc dla toalet. 
Jeżeli odległość miski ustępowej od pionu kanalizacyjnego przekracza 
1 – 1,5 m, konieczne jest zastosowanie pompek, które nie tylko stanowią 
dodatkowe urządzenie, ale są, niestety, także awaryjne. Należy także 
od razu, przy poszukiwaniach odpowiedniego lokalu, pytać o możliwość 
montowania czerpni i wyrzutni powietrza, które są niezbędne do wyko-
nania wentylacji mechanicznej. Projektant instalacji ustala, czy na ele-
wacji jest miejsce, w którym urządzenia mogą być zamontowane tak, 
by spełniały wymogi określone przepisami. Czasem deweloper ma już 
przewidziane takie urządzenia dla każdego z lokali usługowych. W ta-
kiej sytuacji należy tylko skonsultować z projektantem wentylacji, czy 
średnice zapewnionych kanałów będą wystarczające. Szczególnie istotne 
jest zapewnienie możliwości wyprowadzenia powietrza na zewnątrz 
bezpośrednio z lokalu, w którym prowadzona jest działalność placówki 
medycznej. To powietrze nie może trafiać do kanałów zbiorczych innych 
lokali w budynku.

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Do lokalu powinno się wchodzić z poziomu terenu na zewnątrz budynku. 
Nawet jeden, kilku czy kilkunastocentymetrowy stopień powoduje ko-

    REKLAMA

Przed kupnem lub wynajęciem 
lokalu należy się upewnić, 
czy jest on użytkowany zgodnie 
z przeznaczeniem i czy prowadzenie 
w nim działalności usługowej 
jest możliwe. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
zawarte są informacje dotyczące 
dopuszczalnego sposobu użytkowania 
budynków na danym terenie 
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nieczność wykonania przed wejściem pochylni, umożliwiającej dostęp 
do lokalu osobom niepełnosprawnym.

MIEJSCA POSTOJOWE
W warunkach zabudowy, wydanych dla danej inwestycji lub w miej-
scowym planie zagospodarowania terenu, określona jest ilość miejsc 
postojowych, jaką należy zapewnić ze względu na profil prowadzonej 
działalności i powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Często 
wymagane jest także zapewnienie miejsca na parking dla rowerów 
oraz określoną ilość miejsc postojowych użytkowanych przez osoby 
niepełnosprawne. Jeżeli ze względu na skalę wprowadzanych zmian 
wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowa, 
zwykle ze zmianą sposobu użytkowania), konieczne będzie wyka-
zanie w projekcie spełnienie tych wymagań. Niezbędne w takim 
przypadku jest posiadanie pisma od właściciela terenu, na którym 
znajduje się parking, że określona ilość miejsc postojowych będzie 
przeznaczona do wyłącznego korzystania przez użytkowników 
lokalu. Zdarzają się sytuacje, że brak wystarczającej ilości miejsc 
postojowych stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji 
inwestycji w danym miejscu.

Jeżeli na działce, na której stoi budynek, dopiero tworzony będzie 
parking, ze względu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, należy 
wziąć pod uwagę zmieniające się obecnie przepisy. 

13 października 2017 r. zakończył się proces notyfikacji projektu roz-
porządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja rozporządzenia 
obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i od tego czasu należy opracowywać 
projekty z uwzględnieniem nowych przepisów. Można realizować pro-
jekty dostosowane do poprzednich przepisów i złożone do urzędu przed 
1 stycznia 2018 r., które uzyskały pozwolenia na budowę. Nowelizacja 
zmienia m.in. przepisy regulujące wymogi dla miejsc parkingowych.

Ma to znaczenie zarówno dla inwestorów, którzy planują budowę 
obiektu, w którym prowadzona będzie działalność, jak i dla tych, którzy 
mają zamiar rozpocząć działalność w budynku istniejącym.

Przebudowa nakłada bowiem obowiązek doprowadzenia obiektu do 
stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i dotyczy to także miejsc 
postojowych. 

a) Dotychczas odległość miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
w budynku opieki zdrowotnej nie mogła być mniejsza niż: 7 m (do 4 
stanowisk włącznie) i 10 m (od 5 do 60 stanowisk włącznie).

W nowelizacji odległość parkingu od okien pomieszczeń przezna-
czonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej nie może być 
mniejsza niż: 7 m (do 10 stanowisk postojowych włącznie) i 10 m (od 11 
do 60 stanowisk postojowych włącznie).

b) Dotychczas odległość wydzielonych miejsc postojowych od gra-
nicy działki budowlanej nie mogła być mniejsza niż: 3 m (w przypadku 
do 4 stanowisk włącznie) i 6 m (w przypadku 5-60 stanowisk włącznie).

Według nowelizacji stanowiska postojowe należy sytuować na dział-
ce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż: 3 m 
(w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie) i 6 m 
(w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie).

W nowelizacji znajduje się również zapis, że zachowanie powyższych 
odległości nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest 
działką drogową.

Przepisy te łagodzą wymagania dotyczące przypadków od 5 do 10 
stanowisk włącznie, zaostrzają natomiast wymagania dotyczące mini-
malnej szerokości miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 

Dotychczas stanowisko postojowe dla samochodów osobowych 
miało co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samocho-
dów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska 
miała wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m. 

Po nowelizacji minimalną szerokością stanowiska dla samochodów 
osobowych będzie 2,5 m. Minimalne wymiary stanowiska użytkowanego 
przez osoby niepełnosprawne pozostały bez zmian. 

Dotychczas miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają 
wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogły być usytuowane w odległości 
nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do 
innych budynków. 

Nowelizacja pozwala na zbliżenie stanowisk postojowych dla sa-
mochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełno-
sprawne bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków.

Nie zmienia to jednak sytuacji budynków opieki medycznej i nadal 
miejsca postojowe osób niepełnosprawnych mogą być bez ograniczeń 
sytuowane względem budynków. 

CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNE
W zależności od zakresu i charakteru wprowadzanych zmian jest wy-
magane przeprowadzenie różnych czynności formalno – prawnych, np.:

 � uzyskanie pozwolenia na budowę jest konieczne w przypadku budowy 
nowego obiektu, przebudowy lub rozbudowy (najczęściej ze zmianą 
sposobu użytkowania) istniejącego budynku lub lokalu w istniejącym 
budynku, w którym jest budowana lub przebudowywana wentylacja 
mechaniczna. Budowa i przebudowa większości instalacji nie wy-
maga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie jest wśród nich jednak 
ujęta wentylacja mechaniczna, co skutkuje interpretacją większo-
ści urzędników, nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia na 
budowę w przypadku wprowadzania zmian w zakresie wentylacji 
mechanicznej;

 �  zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania, jeżeli lokal lub budynek, 
w którym ma być prowadzona działalność, jest lokalem/budynkiem 
mieszkalnym lub usługowym (ale nie jest określony profil tych usług 
jako opieka medyczna). Wraz ze zmianą warunków higieniczno-sa-
nitarnych pomieszczeń, wchodzących w skład placówki, zmienia się 
sposób ich użytkowania. 

Przed kupnem lub wynajęciem lokalu należy się upewnić, czy jest 
on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i czy prowadzenie w nim 
działalności usługowej jest możliwe. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego zawarte są informacje dotyczące dopuszczalnego 
sposobu użytkowania budynków na danym terenie. Np. jeżeli miejscowy 
plan dopuszcza usługi w danym budynku, a do tej pory był on wykorzysty-
wany jako mieszkalny, możliwe jest przeprowadzenie procedury zmiany 
sposobu użytkowania. Zmiana będzie się jednak wiązała z wykonaniem 
instalacji wentylacji mechanicznej, więc urząd może zażądać uzyska-
nia pozwolenia na budowę. Jeżeli na danym terenie dopuszczalna jest 
zabudowa wyłącznie mieszkaniowa, niestety, nie będzie tam możliwe 
otwarcie gabinetu stomatologicznego. Wiązałoby się to bowiem z ko-
niecznością przeprowadzenia procedury zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, trwającej kilka lat i bez gwarancji 
powodzenia.

54

NR 100   II   NOWY GABINET 100MATOLOGICZNY więcej na: NOWYGABINET.PL 

// architektura



W przypadku, gdy budynek lub lokal jest obecnie wyko-
rzystywany jako usługowy, nie wystarcza to za dowód, że jest 
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli obecny właści-
ciel nie ma dokumentów potwierdzających usługowe przezna-
czenie budynku lub lokalu, należy przed podpisaniem umowy 
kupna lub najmu sprawdzić w urzędzie (Wydziale Architektu-
ry), jakie jest przeznaczenie budynku według ich dokumentacji. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektu, w którym były 
wcześniej prowadzone usługi związane z opieką medyczną, 
może nawet gabinet stomatologiczny. W takiej sytuacji oczy-
wiste wydaje się bowiem to, że w związku z otwarciem w nim 
własnego gabinetu należy tylko zadbać o aranżację wnętrza 
i nadal w tym miejscu może być prowadzona działalność, 
bez przeprowadzania jakichkolwiek procedur związanych 
z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę czy zgłoszeniem. 
Doświadczenie pokazuje, że zdarzają się sytuacje, w których 
usługi są prowadzone w lokalach o innym przeznaczeniu. 
W takim przypadku, w razie kontroli, jest to traktowane przez 
nadzór budowlany jako samowola budowlana, która wymaga 
legalizacji. Wykrycie przez urząd takiego stanu rzeczy grozi 
zakazem prowadzenia w danym miejscu działalności, sprze-
daży lub najmu lokalu do czasu zakończenia postępowania, 
które może potrwać kilka lat. 

OSŁONY STAŁE
Jeżeli w gabinecie wykorzystywane mają być urządzenia rent-
genowskie, konieczne jest wykonanie projektu osłon stałych. 
Określone są w nim procedury związane z wykonywaniem 
zdjęć, materiały, z których mają być wykonane przegrody bu-
dowlane, wydzielające pomieszczenie z aparatem od pozosta-
łej części lokalu oraz wymagane grubości osłon w drzwiach 
prowadzących do pomieszczenia. Projekt musi być ponadto 
zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego. 

TECHNOLOGIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ
Na podstawie układu funkcjonalnego wnętrza gabinetu powi-
nien także zostać opracowany projekt technologii placówki, 
określający m.in. istotne, wynikające z przepisów wymogi, 
które należy spełnić np. przy wykonaniu wentylacji mecha-
nicznej, wyborze elementów wyposażenia, farb i materiałów 
wykończeniowych. Rysunek wraz z opisem, zaopiniowane 
przez rzeczoznawców, stanowią jeden z załączników przydat-
nych przy kontroli placówki przeprowadzanej przez Państwo-
wą Inspekcję Sanitarną.

Pomimo tego, że ilość formalności może początkowo przy-
tłoczyć inwestora, warto podjąć ten trud. Po przejściu drogi 
do otwarcia własnego gabinetu stomatologicznego pozostaje 
niewątpliwie wielka satysfakcja i duża radość z możliwości 
przyjęcia pacjentów w miejscu stworzonym według własnych 
wizji i potrzeb. 

Architektka, absolwentka Wydziału 
Architektury i Urbanistyki Politech-
niki Wrocławskiej. Właścicielka firmy 
"tuto" Pracownia Architektoniczna. 
Zajmuje się projektowaniem budynków 

i wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Specjalizuje 
się w projektowaniu obiektów medycznych, w szczególności 
gabinetów stomatologicznych.

MARTA 
MALISZEWSKA

55

więcej na: NOWYGABINET.PL NOWY GABINET 100MATOLOGICZNY    II   NR 100

// architektura

re
kl

am
a

Szkoła Stomatologii
SZKOLENIA STOMATOLOGICZNE W JEDNYM MIEJSCU 

Współczesne koncepcje kliniczne postępowania 
z tkankami przyzębia w różnych sytuacjach klinicznych – 
ćwiczenia praktyczne na modelach zwierzęcych
TERMIN: 3 luty 2017 godz.9.00-18.00
Miejsce: Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń.
Prowadzący: dr n. med. WITOLD JURCZYŃSKI; 
Cena: 1400 zł: Punkty: 5 pkt.

Więcej szkoleń na: www.szkolastomatologii.pl

Zapisy i więcej szkoleń na:
www.szkolastomatologii.pl 

Informacje: Piotr Szymański
tel. 22 844 49 42

szkolenia@nowygabinet.pl

Implantacje w trudnych przypadkach klinicznych. Techniki 
umożliwiające poprawę warunków kostnych
TERMIN: 3 marca 2017
Miejsce: Częstochowa, ul. Loretańska 31
Prowadzenie: lek. med. lek. dent. Rafał Radzewski. Koszt: 1100 zł. 7 pkt. 
Najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej i ich skutki 
prawne
TERMIN: 8 marca 2017 (KRAKDENT), godz. 14.00-14.45
Miejsce: Sala Lwów, Targi Krakdent, Galicyjska 9, Kraków.
Wykładowca: prawnik Maciej Gibiński. Koszt: 60 zł. 
Dane osobowe w praktyce stomatologicznej według 
nowych wymagań prawnych 
TERMIN: 8 marca 2017 (KRAKDENT), godz. 15.00-15.45
Miejsce: Sala Lwów, Targi Krakdent, Galicyjska 9, Kraków.
Wykładowca: prawnik Maciej Gibiński. Cena: 60 zł. 
Okluzja - Teoria i Praktyka. Stomatologia neuromięśniowa 
w nowoczesnej praktyce dentystyczne 
TERMIN: 9 marca 2017 (KRAKDENT), godz. 10.00-15.45
Miejsce: Sala Budapeszt, Targi Krakdent, ul. Galicyjska 9, Kraków 
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak; dr Jacek 
Ciesielski; lek. Krzysztof Adamowicz. Cena: 650 zł. Punkty: 5 pkt.
Twój pierwszy raz… - abecadło implantologiczne 
planowanie leczenia 
3-dniowy kurs teoretyczno-praktyczny 
TERMIN: 15-17 marca. 2017
Miejsce: Częstochowa, ul. Loretańska 31
Prowadzenie: lek. med. lek. dent. Rafał Radzewski. Koszt: 2500 zł 
Wielospecjalistyczna diagnostyka i planowanie leczenia 
stomatologicznego z elementami okluzji funkcyjnej 
i periodontologii
TERMIN: 24 marca 2017, godz. 9.00-18.00
Miejsce: Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska; 
dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski. Cena: 470 zł. Punkty: 10 pkt.

Warsztat: Preparacja, pobieranie wycisku i cementowanie 
licówek porcelanowych 
TERMIN: 13-15 kwietnia 2017, godz. 9.00-18-00
Miejsce: Duo-Dent, Armii Krajowej 54, Łódź.
Trzydniowy praktyczny warsztat prowadzony w klinice Duo-Dent 
w Łodzi. Cena: 6600 zł. Prowadzący: dr Jacek Ciesielski.

LUTY 2018

MARZEC 2018

KWIECIEŃ 2018

Warsztat i wykład: Estetyka i funkcjonalność 
w rekonstrukcjach zębów przednich kompozytem 
TERMIN: 18-19 maja 2017, godz. 9.00-18-00
Miejsce: Warszawa 
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DAM PRACĘ
�� Poszukuję do współpracy chirurga im-

plantologa w gabinecie w Nowogardzie. 
Dni i godziny pracy do ustalenia. Praca 
od marca/kwietnia 2018. Bardzo dobry 
dojazd ze Szczecina, duża baza pacjentów 
chirurgicznych i implantologicznych. Kon-
takt pod nr tel 790267400 lub email: gabi-
netnow@o2.pl.

�� Zatrudnimy do gabinetu w Bytomiu asy-
stentkę lub higienistkę stomatologiczną 
o  miłym, sympatycznym usposobieniu, 
uśmiechniętą i  kreatywną, posiadającą 
umiejętność pracy w zespole, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Pra-
ca zmianowa. Wymagania: wykształcenie 
min. średnie kierunkowe, umiejętność pracy 
w zespole, szczepienia przeciwko żółtaczce 
typu B. Kontakt: stomatologslask@gmail.
com.

�� Poszukuję higienistki do pracy w gabine-
cie prywatnym w Nowogardzie. Elastyczne 
godziny i dni pracy do ustalenia. Zapraszam 
do kontaktu tel. 790267400 lub email: gabi-
netnow@o2.pl.

�� Poszukuję lekarzy do pracy w gabinecie 
stomatologicznym w Nowogardzie, bardzo 
dobry dojazd ze Szczecina. Praca od marca 
2018. Pacjenci tylko prywatni, zależy nam 
na wysokiej jakości usług. Proponuję ela-
styczne formy współpracy, dni i godziny do 
ustalenia. Pomogę w uzyskaniu pacjentów. 
Chętnie widziane osoby po stażu z chęcią 
nauki i rozwoju. Informacje pod nr telefonu 
790267400 (jeśli nie odbiorę, napisz sms, 
oddzwonię) lub email: gabinetnow@o2.pl

�� Nowocześnie wyposażona klinika sto-
matologiczna w Warszawie na Kabatach 
zatrudni dentystę/kę. Kontakt tel. euro-
dent2000@o2.pl.

�� Zatrudnię stomatologa w ramach NFZ 
i prywatnie. Dwa dni w tygodniu. Gabinet 
wyposażony jest w nowy sprzęt, gabinet 
jednostanowiskowy, praca z asystentką, za-
pewniamy pełny grafik pacjentów. Godziny 
i dni do ustalenia. Odrzywół, woj. mazowiec-
kie. Kontakt tel.: 510510740.

�� Zatrudnię stomatologa, Łagiewniki 
Dzierżoniowskie, ul. Sportowa 9, praca na 
pełny etat, umowa o pracę, kontrakt z NFZ 
i prywatnie. Warunki pracy do uzgodnienia. 
Kontakt tel.: 503140169.

�� Sieć gabinetów BETADENT w Lidzbarku 
Warmińskim nawiąże współpracę z leka-
rzem dentystą, praca w ramach NFZ i pry-
watnie (możliwość rozwoju w dziedzinie 
endodoncji mikroskopowej, ortodoncji, 
periodontologii i protetyce) chętne osoby 
zapraszamy do kontaktu: beatadent.szczyt-
no@gmail.com.

�� Poszukiwany lekarz stomatolog po odby-
tym stażu podyplomowym, zainteresowany 
długoterminową współpracą. Pensja: 8000-
15000/miesiąc. Oferujemy nowy, w pełni 
wyposażony gabinet stomatologiczny, asy-
stenta i recepcję. Praktyka prywatna z dużą 
liczbą stałych klientów. Praktyka zlokalizo-
wana jest w Wierzchowie koło Złocieńca. 
Kontakt: tel. 607 780 349.

�� Praca dla lekarza dentysty w nowocze-
śnie wyposażonej przychodni stomatolo-
gicznej, w woj. łódzkim w miejscowości: 
Nowa Brzeźnica. W przychodni mamy do 
dyspozycji: rvg, pantomograf, cbct, mikro-
skop i inne sprzęty do dobrej endodoncji, 
podtlenek azotu i wiele innych. Praca na 4 
ręce w przyjaznej atmosferze, dobre warun-
ki do rozwoju zawodowego, rozbudowana 
baza pacjentów. Zapraszamy także lekarzy 
po stażu. Więcej informacji udzieli dyrektor 
Centrum Medycznego Arkadiusz Grzywna 
pod nr telefonu 604751697.

�� Zatrudnię stomatologa na atrakcyj-
nych warunkach do gabinetu w Lidzbarku. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 
696462231.

�� Przychodnia stomatologiczna w Nowej 
Wsi poszukuje lekarza ortodonty do współ-
pracy. Kontakt tel.: 22 758 06 11, e.tom-
czyk@nowadent.com.

�� Nawiążę współpracę z lekarzem zajmują-
cym się leczeniem ortodontycznym. Gabinet 
znajduje się na warszawskim Mokotowie. 
Proszę o kontakt pod nr 22 254 24 24 lub 
recepcja@dentino-stomatologia.pl.

�� Przychodnia dla dzieci i dorosłych poszu-
kuje stomatologa i ortodonty. Dobrze wypo-
sażony gabinet, samodzielne stanowisko, 
praca z asystentką. Pacjenci prywatni i z to-
warzystw ubezpieczeniowych. Korzystne 
warunki współpracy – do indywidualnego 
uzgodnienia. Miejsce pracy: Nowa Wola koło 
Piaseczna (gmina Lesznowola). Kontakt tel.: 
022/750 33 77, e-mail: marketing@tolek.info.

�� NZOZ Lub-dent w Lubieniu poszukuje 
mile usposobionych osób na stanowisko 
lekarza dentysty. Oferujemy spokojną at-
mosferę pracy wraz z dostępem do nowo-
czesnego sprzętu i metod leczenia. Mile 
widziani również stażyści chętni do posze-
rzenia kwalifikacji zawodowych z pomocą 
miłej, kooperatywnej lekarki z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym. Czas pracy 
i wynagrodzenie do uzgodnienia. Kontakt 
telefon: 602135212 lub email: kaopal-
ska69@gmail.com.

�� Poszukujemy lekarzy stomatologów do 
współpracy. Gabinet znajduje się na nowym 
osiedlu w centrum Woli. Poszukujemy: osób 
z min. 3 letnim doświadczaniem, ceniące 
rozwój i mające chęć ciągłego podnoszenia 
kompetencji. Umiejętność pracy pod mi-
kroskopem będzie dodatkowym atutem. 
Oferujemy 3-5 zmian w tygodniu. Oprócz 
atrakcyjnego położenia gabinetu, oferujemy 
nowoczesny sprzęt oraz prace na 4 ręce. 
Kontakt tel.: 723192791

SPRZEDAM
�� Pudełka ortodontyczne od 1,90 zł za sztu-

kę. www.e-stom.pl. Tel. 888 040 666.

�� Sprzedam bardzo dobrze prosperujący 
jednostanowiskowy gabinet stomatolo-
giczny, 39 m2. Poczekalnia, gabinet, pom.
socjalne, techniczne, brudownik, toaleta. 
W 2011 został przeprowadzony kapitalny 
remont aranżacyjny m.in. z wymianą całej 
instalacji hydraulicznej, elektrycznej, witryn 
okiennych. Lokal jest własnościowy, nie ob-
ciążony kredytem. Sprzedaż ze względu na 
dynamiczny rozwój i przenoszenie do gabi-
netu wielostanowiskowego. Wraz z gabine-
tem sprzedaję unit Stern, komputer Dell All in 
One, radiowizjografia zen x, rtg my ray oraz 
większość wyposażenia. Lokal odnowiony 
w listopadzie 2017. Kontakt: tel. 504561070

�� Sprzęt całkowicie sprawny: kompresor 
Ekom DK 50-10Z z wyciskaczem – 450 
zł, pompę ssącą Cattani Uni Jet – 75 450 
zł (2 szt.), krzesło obrotowe FAMED WG-
07.0 – 200 zł (2 szt); Unit Famed US-01.2 
z pełnym wyposażeniem – 2.500 zł (2 szt.), 
aparat RTG Sirona Heliodent DS. – 1.200 zł. 
Kontakt tel.: 509-922-262, e-mail: grzegorz-
gregier@wp.pl.
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GOLF JEST KULTOWY, BO PRODU-
KOWANY JEST OD 43 LAT, W TYM 
CZASIE Z TAŚM PRODUKCYJ-
NYCH ZJECHAŁO 34 MLN EGZEM-
PLARZY, SPRZEDAWANY JEST 
W PONAD 150 KRAJACH ŚWIATA, 

A SWOJĄ POPULARNOŚCIĄ PRZEWYŻSZYŁ JUŻ 
GARBUSA. DZIŚ NOWY GOLF WYJEŻDŻA Z FA-
BRYKI CO 40 SEKUND.

Odświeżając nową wersję auta, konstruktorzy nie 
napracowali się wiele. Otóż w niektórych miejscach za-
miast podzespołów montowanych do Volkswagena uży-
to części z Audi. I tak: z Audi zapożyczono ledowe tylne 
światła, z Audi zapożyczono ekran zastępujący tradycyj-
ne zegary obrotomierza i prędkościomierza. W nowym 
Golfie pojawił się również system obsługi multimediów 
za pomocą gestów. To rozwiązanie też do tej pory było 
zarezerwowane dla samochodów z dużo wyższej półki.

Oczywiście zmieniono również kształt nadwozia 
auta. Zmiany nie są zbyt duże. Dotyczą szczególnie zde-
rzaków, felg i kilku innych drobiazgów. Tak naprawdę 
chodziło nie o zmianę wyglądu auta, ale o doposażenie 
auta w nowe systemy elektroniczne.

Dziś każdy ma w kieszeni smartfona, ale podczas jaz-
dy nie da się z niego korzystać. Volkswagen zapropono-
wał rozwiązanie. Otóż możliwe jest podłączenie telefonu 
do wyświetlacza auta i korzystanie z niektórych aplikacji 
smarfona bezpośrednio na ekranie radia. Co ciekawe, VW 
opracował kilka własnych aplikacji na smartfony i będąc 
z dala od auta możemy sprawdzić, gdzie zostało zapar-
kowane, ile mamy paliwa w zbiorniku, ile kilometrów 
przejechaliśmy danego dnia i jaki był koszt tej podróży. 
Oczywiście funkcjonalności jest o wiele więcej.

Siedząc za kierownicą nowego Golfa, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że ten samochód to w zasadzie Passat. 
Oczywiście jest ciut mniejszy, ale sposób trzymania się 
drogi, pokonywania zakrętów, czy po prostu komfort 
jazdy jest bardzo podobny. W redakcji Nowego Gabinetu 
Stomatologicznego testowaliśmy auto w wersji kombi. 
Dodatkowy bagażnik wzmacniał jeszcze wrażenie kom-
fortu. Podróżowanie tym samochodem było po prostu 
bardzo przyjemne.

Golf dostępny jest z wieloma, do wyboru, silnikami. 
Jednak wydaje się nam, że ten najbardziej optymalny, 
to benzynowy silnik 1,4 TSI. Dysponuje on mocą 150 KM, 
a średnie zużycie paliwa wynosi 5,2 l.

VW Golf

autor:
Piotr Szymański
FOT. VOLKSVAGEN

OTO

W SALONACH OD KILKU MIESIĘCY DOSTĘPNA JEST NOWA WERSJA KULTOWE-
GO AUTA, CZYLI VW GOLFA. Jest to już siódma generacja, która przeszła kolejne 
odświeżenie. Zmiany można opisać jednym sformułowaniem: Golf stał się bardziej Audi, 
niż Volkswagenem.
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58.888 ZŁ*

PANTOMOGRAF CYFROWY
ROTOGRAPH PRIME

RTG ENDOGRAPH DC 
+  RVG VIDEOGRAPH

22.222 ZŁ/ZESTAW*

44.444 ZŁ/ZESTAW*

444 ZŁ/MC

4 LATA GWARANCJI

UNIT EURODENT 
+ KOŃCÓWKI LED

PANTOMOGRAF CYFROWY
ROTOGRAPH PRIME 3D

1.690 ZŁ/MC*

TEL. 501.553.611
Profi od 1996 roku  Tel: 56 6486001 Tel. Kom: 501553611 Fax: 56 4759001 

 www.systemydentystyczne.com     info@systemydentystyczne.com 

ISOPLUS TEL. 501.553.611
Profi ul. Częstochowska 40, 87100 Toruń, Tel. 56 6486001 fax 56 4759001   www.systemydentystyczne.com   info@systemydentystyczne.com

Profi - 1996-2018 - Wyłączny dystrybutor w Polsce firm EURODENT - unity stomatologiczne oraz VILLA - radiologia.
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It’s time to Prime !
Zdjęcia 2D/3D bez kompromisów. 

ZOBACZ 
JUBILEUSZOWĄ

WERSJĘ
UNITU ISOPLUS

STOISKO D8

TEL. 501.553.611
STOISKO D8
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PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIE 
DLA KAŻDEGO GABINETU 
STOMATOLOGICZNEGO

PRECYZYJNY I NIEWIARYGODNIE SZYBKI 
SKANER WEWNĄTRZUSTNY CS 3600

CS 3600 IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA PROTETYKI, ORTODONCJI I IMPLANTOLOGII.

Carestream Dental połączył najważniejsze funkcje skanera 
w jednym, szybkim urządzeniu. Skanery wewnątrzustne 
otwierają drzwi do wyjątkowo wydajnej pracy, przyspieszają 
proces tworzenia cyfrowych obrazów i modeli protetycznych. 
Otwarte pliki formatu STL generowane bezpośrednio 
na komputerze użytkownika umożliwiają współpracę 
z DOWOLNYM LABORATORIUM. Otwartość, elastyczność 
i inne innowacyjne rozwiązania takie jak automatyczna 
analiza modeli 3D i set up powodują, że skaner CS 3600 jest 
bezkonkurencyjny w swojej klasie.

Optident jest Dystrybutorem Carestream Dental i A-dec w Polsce.
INFOLINIA: 22 188 11 89, 501 242 101

KRAKDENT, STOISKO D64, HALA DUNAJ


