STOMATOLOGIE JAK JI NEZNÁTE ANEB
SKUTEČNÝ ZUBAŘ ve FLORENTINU

V čekárně nové zubní kliniky ve Florentinu se budete cítit jako v designové kavárně. Saháte pro knihu
z malé knihovny a poklepáváte si špičkou nohy do rytmu melodické jazzové hudby. Z interiéru na Vás
dýchá atmosféra dánského stylu. Za sklem se míhá okolní svět a z pohodlného křesílka pozorujete
kolemjdoucí. Milý personál recepce se o Vás stará, než přijdete na řadu. Ani se nestihnete začít bát...
První slova, kterými vás přivítá jejich web, jsou:
„Neschovává- me se za bílé pláště, složitá latinská
slova a certifikáty na zdi“. Bílý plášť ani formální
studený výraz tady opravdu neuvidíte. Dva
sympatičtí mladí stomatologové Tomáš Pražák
a Jakub Studený přistupují k pacientům jako k
partnerům a jsou zvyklí připravit je na zákrok
i psychicky, a to detailním vysvětlením toho, co je
čeká.
Kvalitně ošetřím pouze to, co vidím....
Při všech ošetření používáme operační mikroskop
Carl Zeiss. S mikroskopem se otevírá zcela nový
svět, zákroky se stávají přesnějšími, a výrazně se
tak prodlužuje celková životnost ošetření. Dentální
mikroskopy jsou proto ve všech našich ordinací a
stávají se naším největším pomocníkem. Struktury
v našich zubech jako například kořenové kanálky
jsou pouhým okem téměř neviditelné, proto si
ošetření bez dentálního mikroskopu a jeho
22 násobného zvětšení již nedokážeme představit.
Základem kvalitního ošetření
je správná diagnóza
Dnes už není doba, kdy přijdete do ordinace,
zubař vás prohlédne a bez vysvětlení prohlédne.
Pacientovi by měli být detailně objasněny
a ukázány všechny problémy, měl by znát
možnosti léčby a bezesporu by měl znát i cenu

114 menhouse.EU

celkového ošetření. To vše by měl pacient obdržet
ve formě léčebného plánu. U nás vše probíhá tak,
že s pacientem nejprve probereme to, co ho k nám
přivádí. Poté provedeme podrobné vyšetření
s pomocí dentálního mikroskopu a 3D rentgenu,
při kterém pacientovi vše ukážeme
a vysvětlíme
i na fotkách každé jeho výplně, korunky a jiných.
Chceme docílit toho, aby pacient při pohledu na
rentgenový snímek či fotografii sám poznal, kde je
problém. Jedině kvalitně informovaný pacient, je
totiž správně rozhodnutý pacient.
Skutečná pravda o kvalitě ošetření
se ukrývá v čase
Tak jako kvalitní dům nelze postavit přes noc,
tak kvalitní výplň nelze zhotovit za 15min. Při
ošetření používáme mnoho druhů materiálů, které
stejně tak jako ve stavebnictví mají své protokoly
používání. Pokud se tyto protokoly zkracují či
obchází, výplň, korunka nebo základy domu
selhávají úplně stejně. Protokoly jsou časově velmi
náročné a podmínky za jakých s materiály můžete
pracovat jsou velmi přísné. Proto když se nás ptá
pacient na průběh ošetření, zdůrazňujeme, že si u
nás poleží na výplň alespoň 2 hodiny. Ale teď to
důležité, ne že bychom to neuměli rychleji, ale aby
vše bylo tak jak má být, tak Vám to čas zkrátka
nedovolí. Samozřejmě delší a kvalitnější ošetření

se i promítne v cenně, ale kdo by si nepřiplatil za
péči, kde už pak dále nemusíte nic řešit.
Jak tedy poznat skutečného zubaře?
Dá si ten čas Vám všechno detailně vysvětlit,
používá zvětšovací technologie: mikroskop nebo
lupové brýle, vše vám vyfotí a ukáže před a po,
ošetří maximálně pět pacientů denně a z křesla
neodejdete dokovaď vás nezačne bolet za krkem.
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