
Perfekcja  
w każdym detalu

Digital Smile Design. Tchnij życie w marzenie  
o pięknych zdrowych zębach.

dzień kobiet w „Galerii uśmiechu”
rabat 20% na zabieG wybielania zębów!

www.galeriausmiechu.pl/
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SPiS  treści 

Digital Smile Design – Technologia dla pięknego uśmiechu
Z profilaktyką nam do twarzy 
Mamo, skąd się biorą zęby? 

Z życia „Galerii Uśmiechu” 
• Zmieniamy się dla Ciebie i Twoich bliskich!

• Jesteśmy na Facebooku! 
• Wiosna jest kobietą…

• Ankieta satysfakcji naszych Pacjentów
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diGital Smile deSiGn –  
technoloGia dla PiękneGo uśmiechu
Digital Smile Design to innowacyjne rozwiązanie  

w dziedzinie stomatologii estetycznej. Nasze Cen-

trum Stomatologii Estetycznej jako jedno z pierwszych  

w Polsce, oferuje rewolucyjną metodę indywidualne-

go projektowania uśmiechu. Przyjdź do nas i opowiedz 

nam, o tym jak wyobrażasz sobie swój uśmiech. Po-

każemy Ci jak wspaniale możesz wyglądać. Przekonaj 

się, że łatwo tchnąć życie w marzenie o pięknych zdro-

wych zębach… 

Jakie byłoby Twoje życie, gdyby Twój uśmiech stanowił 

powód do dumy i dawał Ci poczucie pewności siebie?

Byłbyś bardziej otwarty w kontaktach międzyludzkich 

– stając się duszą towarzystwa? Byłbyś człowiekiem peł-

nym wiary w siebie i swoje możliwości? Z odwagą stawiał-

byś czoła wyzwaniom, czując się każdego dnia świetnie? 

Uśmiech to moc i siła! Żaden inny wyraz twarzy nie działa 

na nas tak, jak właśnie on. Widząc szczery uśmiech pogoda 

spływa na naszą twarz, nerwy udaje się trzymać na wodzy  

i częściej pojawia się uprzejmość. Ponadto uśmiech 

wzmacnia takie cechy jak: towarzyskość, szczerość i pro-

fesjonalizm. Podnosi także naszą atrakcyjność oraz jest 

oznaką optymizmu i opanowania. Piękny uśmiech to 

synonim młodości, sukcesu, pewności siebie. Ci, któ-

rzy go mają częściej awansują, cieszą się większym po-

wodzeniem, lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach. 

 

Digital Smile Design – perfekcja w każdym detalu 

Metoda Digital Smile Design pozwala pokazać Pacjentowi 

efekt przed rozpoczęciem leczenia – Pacjent wie, jak będzie 

wyglądał, jak się zmieni jego aparycja. Koncept DSD 

zakłada bowiem współpracę z Pacjentem na etapie pla-

nowania leczenia oraz podejmowania decyzji dotyczących 

wyglądu uśmiechu. Dzięki DSD Pacjent nie tylko zna efekt, 

ale przede wszystkim posiada rzetelne informacje na temat 

leczenia – jego przebiegu oraz wymogów – mówi lek. stom. 

Tomasz Rozwadowski. 

Digital Smile Design to wyjątkowa metoda stworzo-

na przez dr. Christiana Coachmanna – światowej 

sławy specjalistę stomatologii estetycznej, współ-

pracującego z inż. Livio Yoshinaga. Wykorzystując osią-

gnięcia współczesnej stomatologii estetycznej – DSD 

otwiera zupełnie nowe możliwości, spełniając tym sa-

mym oczekiwania najbardziej wymagających Pacjentów. 

odważ Się SPełnić marzenie…



z Profilaktyką nam do twarzy!
Jak dbasz o swoje zęby? Większość z nas odpowie 

z dumą, że je myje 2 razy dziennie – to ważne dla  

zdrowych zębów. Jednak zdaniem specjalistów, oprócz 

mycia zębów, używania nici dentystycznej, czy płynów 

do higieny jamy ustanej konieczne jest również korzy-

stanie z profesjonalnych zabiegów ułatwiających zacho-

wanie pięknego uśmiechu.

Profesjonalne zabiegi higieniczne oferowane w „Galerii 

Uśmiechu” zapobiegają powstawaniu chorób zębów – 

zwłaszcza próchnicy i paradontozy. Ich działanie polega 

bowiem na usuwaniu płytki nazębnej, która jest główną 

przyczyną tych zmian chorobowych. Dodatkowo zabiegi 

te wpływają na wygląd naszego uśmiechu – zęby są zde-

cydowanie zdrowsze oraz bielsze. Pamiętajmy również  

o tym, aby zabiegi te wykonywać systematycznie – najlepiej 

co pół roku, a w niektórych przypadkach nawet co 3 miesią-

ce – mówi Elżbieta Nowak, higienistka „Galerii Uśmiechu”. 

 

Kamień z zęba… 

Mechanizm powstawania kamienia nazębnego jest proce-

sem niezauważalnym dla Pacjenta. Gromadzenie się płyt-

ki nazębnej, która nie jest usuwana z powierzchni zębów,  

z czasem przekształca się w kamień. Odkładający się 

kamień ściśle przylega do szkliwa, zatem usunąć go 

można tylko za pomocą profesjonalnych zabiegów.  

Kamień nazębny stanowi nie tylko problem natury kosme-

tycznej, ale przede wszystkim to zagrożenie dla zębów i dzią-

seł. Pozostający na zębach kamień, szczególnie ten poddzią-

słowy, to siedlisko bakterii, które mogą prowadzić do stanu 

zapalnego dziąseł i przyzębia. Kolejnym skutkiem jest zanik 

dziąseł i odsłonięcie korzeni zębów – parodontoza. Czyszcze-

nie zębów ma na celu nie tylko usunięcie wszystkich złogów  

i ewentualnych przebarwień, ale również poprawienie sta-

nu higieny jamy ustnej i efektu estetycznego uzębienia. Za-

bieg usuwania kamienia wykonujemy mechanicznie przy 

użyciu skalera ultradźwiękowego lub za pomocą urządzeń 

ręcznych – tłumaczy Elżbieta Nowak. 

Innym zabiegiem chroniącym nasze zęby 

przed działanie szkodliwych czynników jest pia-

skowanie zębów. Opowiada Elżbieta Nowak:  

 

Piaskowanie zębów wykonujemy za pomocą sprayu będą-

cego mieszaniną powietrza, wody i specjalnego proszku. 

Spray pozwala dokładnie usunąć osady zwłaszcza z prze-

strzeni międzyzębowych. Osady te są najczęściej skut-

kiem spożywania tradycyjnych napojów, jak kawa czy 

herbata, ale i palenia papierosów oraz nieodpowiednie-

go mycia zębów. Jest to zabieg, który najlepiej wykonać 

po uprzednim usunięciu grubego kamienia nazębnego. 

 

Co daje fluoryzacja zębów? 

Fluoryzacja jest zabiegiem, który polega na pokryciu po-

wierzchni zębów preparatem fluorowym. Lakier fluorowy 

wbudowując się w szkliwo, chroni je przed działaniem kwa-

sów. Zabieg wzmacnia powierzchnie szkliwa i uodparnia 

je na działanie próchnicy. Fluor działa na obecne w szkli-

wie związki wapnia – pod jego wpływem związki te słabiej 

rozpuszczają się w kwasach, których obecność znacznie 

się zwiększa podczas spożywania posiłków i napojów. Pod-

niesiona odporność zębów na działanie kwasów chroni je 

przed próchnicą. Związki fluoru minimalizują również ilość 

występujących bakterii. Zabieg nie tylko wzmacnia zęby, ale 

i wpływa korzystnie na remineralizację drobnych ubytków 

szkliwa. Fluoryzację polecam wszystkim Pacjentom – najle-

piej 2 razy w roku.
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Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatolo-

gicznym może zniechęcić dziecko do kolejnych 

spotkań oraz zaważyć na postrzeganiu potrzeby 

dbania o zęby. W naszym Centrum najmłodsi Pa-

cjenci podczas wizyty adaptacyjnej zaprzyjaźniają się  

z dentystą! Dokładamy wszelkich starań, by dziecko bez 

obaw chciało ponownie odwiedzić lekarza oraz czuło się 

bezpiecznie. Jak to możliwe? 

 

Wbrew pozorom to dość proste…. 

mamo, Skąd Się biorą 
zęby?
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Postawą nawiązania z dzieckiem kontaktu jest zdoby-

cie jego zaufania oraz zainteresowania. Najlepiej zatem 

zaplanować pierwszą wizytę wówczas, gdy dziecko jest  

w świetnym humorze i ma zdrowe zęby. Warto przedsta-

wić mu wizytę u stomatologa, jako wycieczkę – lekarz przyj-

mując dziecko w gabinecie będzie miał okazję do pokaza-

nia mu instrumentów dentystycznych i aparatury. Dziecko 

wówczas może pojeździć na fotelu, pobawić się ssakami, 

pomanipulować przyciskami konsoli i zaznajomić się ze 

wszystkim, co go interesuje. Taka wizyta adaptacyjna po-

zwoli dziecku poznać lekarza oraz jego pracę – to kluczowy 

czas oswojenia się ze stomatologiem, który w przyszłości 

zaowocuje spokojną atmosferą podczas leczenia, dziecko 

nie zareaguje histerią na borowanie czy plombowanie.  

 

Pierwsza wizyta – w jakim wieku? 

Pierwsza wizyta w stomatologa powinna mieć miejsce, gdy 

maluch skończy pół roku, wówczas rozpoczyna się ząbko-

wanie. Lekarz sprawdzi zatem, czy proces ma miejsce i jak 

przebiega. Już wówczas rodzice powinni zwracać uwagę na 

higienę jamy ustnej swojej pociechy. Stomatolog pokaże 

jak czyścić dziąsła i zęby, na co zwracać szczególną uwagę, 

by uniknąć próchnicy. Dbanie o zęby od początku ząbko-

wania to duża szansa na to, że wyrosną one mocne i zdro-

we. Kolejne wizyty powinny mieć miejsce co 3 miesiące. 

Mleczaki pod specjalnym nadzorem 

Wbrew obiegowym opiniom o zęby mleczne trzeba dbać 

oraz je leczyć. Dziecko w wieku 3–4 lat posiada już wszyst-

kie zęby mleczne wówczas bardzo ważne stają się wizy-

ty kontrolne. W tym czasie lekarz powinien nawiązać nić 

porozumienia z maluchem. W przypadku wystąpienia 

próchnicy należy podjąć leczenie zęba mlecznego – są one 

inaczej zbudowane niż zęby stałe przez co próchnica szyb-

ciej się rozprzestrzenia. W „Galerii Uśmiechu” dla małych 

pacjentów zostały stworzone różnokolorowe materiały 

wypełniające firmy Twinki Star. Dziecko samodzielnie wy-

biera kolor wypełnienia, a po zabiegu na ekranie monitora 

ogląda swojego kolorowego ząbka. Barwne wypełnienia 

zachęcają dzieci do współpracy z lekarzem i odwracają 

uwagę dziecka od zabiegu, który przestaje być stresują-

cym przeżyciem, a staje się ciekawą i pouczającą zabawą. 

Po wizycie każdy z naszych małych, dzielnych Pacjentów 

otrzymuje atrakcyjną nagrodę. 

Profilaktyka małego uśmiechu 

Działania profilaktyczne ukierunkowane są na wzmocnie-

nie szkliwa zębów, zwiększenie ich odporności na próch-

nicę, czy jak w przypadku lakowania zabezpieczenie przed 

zaleganiem w szczelinach resztek pokarmowych, które 

gromadząc się w bruzdach sprzyjają rozwojowi bakterii. 

Wśród skutecznych metod profilaktyki w obrębie zdro-

wia zębów i jamy ustnej dzieci znajdują się lakierowanie 

lakierem fluorowym oraz wspomniane lakowanie. O zęby 

mleczne warto dbać i je ratować, gdyż przedwczesne usu-

wanie zębów mlecznych grozi późniejszymi wadami zgry-

zu.
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Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy pełną parą prace remontowe w nowej siedzibie „Galeria Uśmie-

chu”. W doborze lokalizacji kierowaliśmy się wygodą naszych Pacjentów – wybraliśmy miejsce w cen-

trum, które umożliwi Państwu swobodny dojazd zarówno samochodem, jaki środkami miejskiej komuni-

kacji. Nowa siedziba „Galerii Uśmiechu” uwzględnia nie tylko komfort dorosłych Klientów, ale i naszych  

najmłodszych Pacjentów. Z nieskrywaną radością będziemy Państwa informować o postępach w dążeniu  

do stworzenia najnowocześniejszego centrum stomatologii w Krakowie. Od lat pracujemy w Klinice, w któ-

rej nowoczesny sprzęt, technologie oraz specjalistyczna wiedza stanowią bazę do budowania zaufania, po-

czucia bezpieczeństwa naszych Pacjentów. Teraz postanowiliśmy stworzyć miejsce, które będzie bardziej 

komfortowe dla Państwa. Pełni zapału i pozytywnej energii pracujemy nad piękniejszą przyszłością!

zmieniamy Się dla  
ciebie i twoich bliSkich!

jeSteśmy na facebooku! 

i dołącz do naS! każdeGo dnia mamy dla waS Porcję świeżych  
informacji i Porad.

       „lubię to!” 

z życia „Galerii uśmiechu”

https://www.facebook.com/pages/Galeria-U%C5%9Bmiechu-Centrum-Stomatologii-Estetycznej-w-Krakowie/157453947605038?fref=ts


Marzec to zwiastun budzącej się do życia przyrody po zimowym czasie. Nie przypadkowo 

w tym miesiącu przypada Dzień Kobiet. Wiosna to kobieta, która odkrywa w sobie nowe 

pokłady radości z każdego dnia. Pięknie i życzliwie się uśmiecha do otaczających ludzi  

i życia. Czując zbliżające się słoneczne dni już dziś warto pomyśleć o pięknym uśmiechu. 

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla naszych wyjątkowych Pacjentek 

niespodziankę – upominek pod postacią 20% rabatu na zabieg wybielania 

zębów metodą Beyond. 

Wcale nie musisz rezygnować z ulubionej kawy, czy czerwonej herbaty, by cieszyć się 

olśniewającym uśmiechem. Jednak pamiętajmy, że regularna higiena pozwala na usu-

nięcie tylko niektórych przebarwień, niestety te które przenikły głęboko w strukturę zęba 

są bardzo trudne do usunięcia domowymi sposobami. W naszym Centrum Stomatologii 

Estetycznej przywrócimy piękno i biel Twojego uśmiechu. 
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wioSna jeSt kobietą…

Pacjentki, które w dniach 10 -12 marca 
2014 Skontaktują Się z naSzą recePcją na 
haSło „dzień kobiet w Galerii uśmiechu”  
otrzymają rabat w wySokości 20% na 
zabieG wybielania zębów. 

z oferty rabatowej naSze klientki moGą 
SkorzyStać do 31.05.2014.

Z uśmiechem zapraszamy!
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Szanowni Pacjenci już niebawem poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety oceniającej poziom 

świadczonych przez nas usług stomatologicznych. Ankieta zostanie Państwu przesłana na adres 

mailowy i będzie anonimowa.

Zależy nam na tym, aby opieka stomatologiczna naszego Centrum była na najwyższym poziomie nie 

tylko w zakresie samych usług stomatologicznych, ale i w kontekście pobytu Pacjenta w Centrum oraz 

w gabinecie dentystycznym. 

Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasi Pacjenci czuli się u nas komfortowo, a nasze gabinety sto-

matologiczne były wyposażone w najnowszej generacji sprzęt. Jednak kluczowa jest dla nas infor-

macja od naszych Pacjentów. 

Będziemy wdzięczni za poświęcony czas.
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ankieta SatySfakcji naSzych Pacjentów

Adres: 

ul. Starowiślna 82/4

31-035 Kraków 

Telefon: 

tel. +48 12 429 14 70

tel. +48 511 155 155

Dział Promocji i Marketingu: tel. +48 500 11 28 28 

poniedziałek - piątek: 9.00 - 21.00

sobota: 9.00 - 15.00 

www.galeriausmiechu.pl

www.galeriausmiechu.pl

