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W Żaganiu nawet dzieci chętnie idą do dentysty,
bo w mieście mówią, że tamtejsza dentystka
ma magiczną różdżkę

Lubuskie znieczula się
komputerem
W województwie lubuskim przybywa
gabinetów znieczulających bezstrzykawkowo.
Dziś w regionie działa 20 gabinetów
stomatologicznych znieczulających przy
pomocy komputera The Wand™. Najwięcej
w Zielonej Górze – 6. To prawdziwa rewolucja
u dentysty – przekonują stomatolodzy – dzięki
niej pacjenci, którzy do tej pory bali się bólu,
mogą odetchnąć z ulgą.
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O tym, że urządzenie jest w stanie zmienić podejście pacjenta do dentysty, a także
skłonić dziecko do regularnych wizyt przekonana jest dR aldona JanoWska z gabinetu stomatologicznego w Żaganiu. Jak
sama mówi – wielu pacjentów wybiera
właśnie jej gabinet z powodu „magicznej
różdżki” jak nazywa The Wand dr Janowska.

binie, Krośnie Odrzańskim i Świebodzinie.
Pacjenci, którzy przez lata unikali dentysty jak ognia teraz coraz częściej decydują się właśnie na leczenie w placówkach
z komputerem zamiast strzykawki. Powód?
W tych gabinetach bezbolesne leczenie
to nie tylko chwytliwe hasło reklamowe,
ale standard.

Nowoczesna technologia
u lubuskich dentystów

RedakcJa: Bezbolesne leczenie stomatologiczne to tylko ładne hasło z reklamy,
czy faktycznie pacjent może dziś być leczony bez bólu?

W lubuskim przybywa gabinetów stomatologicznych oferujących znieczulenie
przy pomocy komputera The Wand. Obecnie działa 20 takich placówek, 6 w Zielonej Górze, 3 w Słubicach i 2 w Nowej Soli.
Gabinet znieczulający bezstrzykawkowo
można także znaleźć m.in. w Żaganiu, Gu-

dR aldona JanoWska, gaBineT sToMaTologiczny W Żaganiu: Zdecydowanie. Dziś
pacjent u dentysty może liczyć na całkowicie bezbolesne leczenie, a to za sprawą

stosowanych przez dentystów nowoczesnych technologii i rozwiązań minimalizujących ból. Jednym z nich jest komputerowe znieczulenie The Wand, którego
podanie nie dość, że samo jest bezbolesne, to jeszcze umożliwia wykonywanie
bardzo skomplikowanych i do niedawna
bolesnych zabiegów w komfortowych dla
pacjenta warunkach i bez bólu. To właśnie
komfort pacjenta jest dziś jedną z najważniejszych rzeczy, na jaką zwracają uwagę
lekarze stomatolodzy. To od lekarza zależy, czy leczenie będzie bezbolesne i to lekarz jest dysponentem znieczulenia. Jego
wręcz obowiązkiem jest zaproponować
pacjentowi takie rozwiązanie i taką ilość
znieczulenia żeby wizyta u dentysty była
możliwie jak najmniej bolesna. Lekarz tak-
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że powinien kontrolować poziom bólu pacjenta, podając dodatkową dawkę znieczulenia w razie potrzeby.
Druga sprawa, że wśród pacjentów wzrasta świadomość. Sami pytają o znieczulenie, chcą żeby zabieg był przeprowadzany w warunkach, w których mogą pozwolić
sobie na relaks. To pozytywne, bo zrelaksowany pacjent, to pacjent współpracujący z lekarzem, niesprawiający problemów
podczas zabiegów.
Najlepszym dowodem na to, ze leczenie
dziś może być bezbolesne są dzieci, których nie da się oszukać. Dziecko zawsze
jest szczere u dentysty i dociekliwe. Bardzo szybko się także zraża. Natomiast zastosowanie The Wand wzbudza wręcz ciekawość dzieci. Trzeba im objaśniać, co się
właśnie dzieje, dlatego The Wand nazywam
magiczną różdżką, a znieczulenie to czary. Bywa, że niektóre maluchy są bardziej
ciekawskie, ale nawet w przypadku, kiedy
zobaczą igłę nie stresują się. Wyjaśniam
im, że to specjalna końcóweczka z kropelką, która jak dotknie dziąsła to czaruje. To
byłoby niemożliwe w przypadku stosowania strzykawki lub karpuli.
Red.: Niektórzy nazywają The Wand rewolucją w gabinecie. Może to jest określenie
troszkę na wyrost?
a. J.: Rewolucja to dobre słowo dla określenia The Wand z wielu powodów. Przede
wszystkim, dlatego, że znieczulenie tą
technologią nie zawodzi pacjenta. Pierwszy zabieg wykonywany na starcie leczenia, a jest nim znieczuleni musi być wykonany bardzo precyzyjnie. Nie można
pacjentowi tylko obiecać, że znieczulimy bez bólu, pacjent musi tak być znieczulony, inaczej straci zaufanie do lekarza. W przypadku The Wand, kiedy każde
znieczulenie wykonuje się w jednakowy
i powtarzalny sposób jesteśmy wiarygodniejsi dla pacjenta. Stosowanie tego urządzenia zwiększa także bezpieczeństwo dla
pacjenta i lekarza. W przypadku znieczulenia klasycznego, karpulą lub strzykawką, zdarzało się, że u pacjentów pojawiały się objawy ogólne np. zasłabnięcia lub
inne efekty uboczne. Z The Wand to ryzyko się zmniejsza.
Red.: Firma FM Dental prowadzi kampanię edukacyjną Znieczulamy bezboleśnie
skierowaną do pacjentów, ale także do
lekarzy. Pani zdaniem takie inicjatywy są
potrzebne?
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a. J.: Tak, pacjent musi być cały czas edukowany. Oczywiście ułatwioną sytuację mają
gabinety w małych miejscowościach, takie jak nasz. U nas każdy wie, że znieczulamy komputerowo The Wand, pacjenci
leczą się u nas całymi rodzinami, bo wiedzą, że leczymy w komfortowych warunkach. Natomiast wciąż widzimy, że pacjenci
nie mają świadomości wyboru. Nadal nie
wiedzą, że idąc do dentysty mogą wybrać
rozwiązania, które przezwyciężą strach
i ból. Większa wiedza pacjentów to także większa wygoda dla lekarzy. Pacjenci
znieczulani The Wand są bardziej zrelaksowani, chętnie rozmawiają, nie stresują
się i współpracują z lekarzem. Wielu pacjentów nadal jednak boi się znieczulenia,
mając w pamięci klasyczną metodę, kojarząca się z nieprzyjemnym bólem, stąd też
obecność takich kampanii jak ta poświecona The Wand jest wskazana.
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Nie można pacjentowi tylko obiecać,
że znieczulimy bez bólu, pacjent
musi tak być znieczulony, inaczej
straci zaufanie do lekarza.
Dr Aldona Janowska, gabinet stomatologiczny w Żaganiu

Red.: Czy posiadanie przez gabinet The
Wand, które znieczula bezboleśnie, może
być argumentem, który przekona pacjenta do wizyty i leczenia?
a. J.: Z własnych doświadczeń wiem,
że mieszkańców Żagania przyciąga do
mojego gabinetu. Miasto jest niewielkie
i każdy wie, że u nas znieczulamy inaczej,
bezboleśnie, nowoczesnym urządzeniem.
Wiele osób trafia do nas właśnie z tego
powodu, bo polecił nas ktoś z rodziny
naszego pacjenta albo leczą się całe
rodziny. Dla pacjenta, który przez lata
bał się strzykawki i bólu podczas znieczulenia The Wand może być argumentem, który przemówi za wizytą, z całą
pewnością.
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