
PERIODONTOLOGIA to dziedzina stomatologii zajmująca się diagnostyką i leczeniem przyzębia (tkanek otaczających ząb) oraz błon 

śluzowych jamy ustnej.

PARADONTOZA jest to przewlekłe zapalenie dziąseł wywołane przez bakterie, które w naturalny sposób gromadzą się w miejscu 

zetknięcia dziąseł z zębami. Powstały w ten sposób osad fachowo nazywany płytką nazębną wywołuje stan zapalny, który skutkuje 

uszkodzeniem dziąseł i kości. Paradontoza dotyka 40–90% pacjentów.

OBJAWY:
 obrzęk i zaczerwienione dziąsła

 nadwrażliwość na skrajne temperatury 

 krwawienie dziąseł

 nieprzyjemny oddech

 odsłonięte szyjki zębów

 rozchwianie zębów

FAZY:
 łagodna (kieszonka do 2 mm)

 średniozaawansowana (kieszonka 3 do 4 mm)

 zaawansowana (kieszonka ponad 5 mm)

PROFILAKTYKA I LECZENIE:
 skaling naddziąsłowy

 skaling poddziąsłowy

 kiretaż zamknięty

 kiretaż otwarty

 piaskowanie

 chirurgia periodonologiczna

PRZYCZYNY:
 cukrzyca

 nadczynność tarczycy

 wady zgryzu

 zaburzenia układu odpornościowego

 stres

 palenie papierosów

 czynniki genetyczne 

Postępujący zanik kości i dziąsła wokół zębów oraz pogłębiające się kieszonki kostne

ETAPY CHOROBY DZIĄSEŁ I GŁĘBOKOŚĆ KIESZONEK



OFEROWANE USŁUGI Z ZAKRESU 

PROFILAKTYKI I LECZENIA PARADONTOZY:

 kiretaż zamknięty i otwarty

 wygładzenie powierzchni korzenia (root planing )

 zabiegi płatowe do 2-ch zębów

 pokrycie recesji dziąsła

 sterowana regeneracja tkanek biomateriałem

 chirurgiczne wydłużenie korony zęba

 usunięcie zmiany z błony śluzowej z badaniem histopatologicznym

 szynowanie rozchwianych zębów włóknem szklanym lub ligaturą

 zabiegi czyszczenia Vectorem Paro

KIRETAŻ - zabieg wykonywany w celu oczyszczenia kieszonek 

dziąsłowych, które pogłębiają się w przypadku rozwoju 

paradontozy w szczelinie między dziąsłem, a zębem. Polega na 

bardzo dokładnym usunięciu z kieszonki kamienia nazębnego oraz 

ziarniny z korzenia, których obecność powoduje stany zapalne. 

W efekcie choroba ustępuje, rany się goją, a osłabiona warstwa 

nabłonka zaczyna się odbudowywać. Zabieg wykonywany jest 

w znieczuleniu miejscowym.

KIRETAŻ ZAMKNIĘTY – wykonywany w przypadku kieszonek do 

5 mm bez odsłaniania korzenia i wykonywania nacięć. Polega na 

usunięciu złogów poddziąsłowych - kamienia wraz z bakteriami 

i wypolerowaniu korzeni w znieczuleniu miejscowym, bez 

nacinania dziąsła.

KIRETAŻ OTWARTY (zabieg płatowy) - polega na oczyszczeniu 

korzeni w przypadku bardzo głębokich kieszeni. W odróżnieniu od 

kiretażu zamkniętego, wykonuje się go po wcześniejszym nacięciu 

dziąsła i uwidocznieniu powierzchni korzeni. Po zakończonym 

oczyszczaniu, dziąsła zbliża się szwami. Zabieg wykonuje się 

oczywiście w znieczuleniu miejscowym.

SYSTEM VECTOR 

jest wykorzystywany zarówno przy profilaktyce 

jak i leczeniu chorób dziąseł. Zaawansowana 

technologia urządzenia pozwala na oczyszczenie 

głębokich kieszonek przyzębnych, bez 

konieczności interwencji chirurgicznej. 

Na końcówki urządzenia podawany jest fluid 

zawierający cząsteczki hydroksyapatytu, czyli 

naturalnego składnika kości i zębów. Umożliwia 

on usunięcie szkodliwej flory bakteryjnej 

z kieszonek oraz wypolerowanie i uzdatnienie 

powierzchni korzenia. Dzięki temu zabiegowi  

dziąsła mogą ponownie przyczepić się 

do zębów.

SKALING 

nieinwazyjny i bezbolesny zabieg polegający 

na usunięciu zmineralizowanych złogów, które 

osadzają się na płytce nazębnej. Do skalingu 

wykorzystywane jest urządzenie emitujące 

ultradźwięki. Drobne drgania o wysokiej 

częstotliwości rozbijają nagromadzony osad, 

co ułatwia jego usunięcie.

PIASKOWANIE 

usuwa z powierzchni zębów 

przebarwienia, osad i drobinki pozostałe 

po skalingu. Podczas zabiegu strumień 

specjalistycznego piasku dentystycznego 

kierowany jest na zęby pacjenta. Silne ciśnienie 

pozwala na dokładne oczyszczenie powierzchni 

zębów z nagromadzonego osadu.
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