
D oktor Sebastian Kwiatkowski –  
najlepszy specjalista MyMedyk 
do spraw leczenia kanałowego 

i reendo – nierzadko spotyka się z koniecz-
nością dotarcia do trudno dostępnych 
miejsc i wyleczenia ich w sposób precy-
zyjny.  Bezcenny w takich sytuacjach staje 
się mikroskop, który w rękach Pana dok-
tora Kwiatkowskiego staje się bezwzględ-
nym narzędziem w walce z bólem zęba.

W chwili gdy okazuje się, że kanał 
zębowy jest trudno dostępny, zobli-
terowany (zarośniety) lub znajdują się 
w nim złamane narzędzia po wcześniej-
szym leczeniu standardowe leczenie nie 
wystarczy. W naszych gabinetach takie 
zęby udaje się uratować. Leczenie kana-
łowe pod mikroskopem staje się szansą 
na zachowanie pięknego naturalnego 
uśmiechu. Tym bardziej, że w wielu przy-
padkach leczenie kanałowe bez mikro-
skopu kończy się powikłaniami i konieczne 
staje się użycie technologii reendo. 

Dzięki powiększeniu, które daje 
mikroskop ubytek jest lepiej widoczny. 
Widzimy każdą nawet mikroskopijną 
zmiankę. Prawdą jest, że takie leczenie 
trwa dłużej. Na jedną wizytę potrzeba 
od półtorej do około dwóch godzin. Jed-
nak dobrze wyleczony ząb daje gwaran-
cję zadowolenia i uśmiechu na twarzy 
pacjenta, oraz gwarancję zachowania zęba.

Do takiego leczenia kanałowego 
używa się bardzo precyzyjnych narzędzi. 
Gdy kanał jest już drożny zostaje wypłu-
kany specjalnymi płynami do dezynfek-
cji oraz wypełniony materiałem bardzo 
dokładnie przylegającym do ścianek 
kanału. Dzięki temu bakterie nie mają 
szansy na powrót do takiego kanału.

Leczenie kanałowe pod mikro-
skopem choć trwa dłużej pozwala 
na latami cieszyć się pięknym uśmie-
chem. Prawidłowo wyleczony ząb zosta-
nie w jamie ustnej na bardzo długo. 

Nawet ząb z dużymi zmianami ma 
dobre rokowania. Warunkiem sukcesu jest 
udanie się do dobrego specjalisty endo-
doncji. Takim jest dr Sebastian Kwiatkow-
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ma dobre rokowania. Warunkiem 
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dobrego specjalisty endodoncji. 
ski, który dzięki swojemu doświadczeniu 
w leczeniu kanałowym pomaga pacjen-
tom odzyskać piękny uśmiech. Jeżeli czeka 
Cię leczenie kanałowe przyjdź natych-
miast lub zadzwoń do MyMedyk – tu 
bez wątpienia uzyskasz fachową pomoc. 
MyMedyk to miejsce, w którym wypełnie-
nia protetyczne można uzyskać w ciągu 
jednej godziny. Jest to bardzo ważne 
gdy po leczeniu kanałowym pozostaje 
znaczny ubytek. W MyMedyk dostępna 
jest technologia CEREC dzięki której, 
leczenie trwa 3 godziny a nie tydzień jak 
w tradycyjnych metodach. (http://www.
youtube.com/watch?v=7qx92aIn9Y0)

CEREC to najnowocześniejsza tech-
nologia odbudowy zęba, która w MyMe-
dyk jest standardem. Chcąc świadczyć 
usługi na najwyższym poziomie zadba-
liśmy o to, by pacjent pojawiający się 
w naszej klinice po jednej wizycie mógł 
odzyskać piękny uśmiech i dobre samo-
poczucie. CEREC pozwala na to by po 
godzinie pacjent bez konieczności nie-
przyjemnego wycisku miał piękny, trwały 
ząb.  MyMedyk to miejsce, w którym 
pacjent spotyka specjalistów najwyż-
szej klasy i dzięki użyciu najnowocze-
śniejszych technologii uzyskuje dobre 
samopoczucie i zadowolenie. •

Gdy boli ząb...
Gdy boli ząb to znak, że trzeba udać się do dentysty. Niestety 
może okazać się, że konieczne jest leczenie kanałowe. Nikomu 
nie kojarzy się to dobrze. W MyMedyk  jest inaczej, bo do leczenia 
zostanie użyty mikroskop, lub specjalne okulary używane przez 
specjalistę endodontę w takich sytuacjach.
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