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Doktor Evelyne Jacquemyns –
uśmiech GlamSmile

Ryc. 1_Poczekalnia
w studio GlamSmile.
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_W stolicy Wschodniej Flandrii – Gandawie
pracuje dr Evelyne Jacquemyns, która specjalizuje
się w stomatologii estetycznej i od 3 lat prowadzi
studio „Glamsmile”. Nazwa studia pochodzi od
techniki,której koncepcję stworzyła dr Evelyne Jacquemyns, a wdrożyła korzystając z pomocy finansowej firmy Remedent. W firmie tej opracowano
i opatentowano system GlamSmile®.
Evelyne Jacquemyns jest wśród lekarzy praktykujących prekursorem tej wyjątkowej techniki –
minimalnie inwazyjnej, pozbawionej skomplikowanych procedur technicznych (takich jak
wax-up lub licówki tymczasowe) i przyjaznej dla
pacjenta (tylko 2 wizyty zabiegowe). Technika ta
umożliwia jednoczesne założenie 10 licówek na je-

den łuk zębowy lub 20 na oba (w zależności od
potrzeb estetycznych pacjenta).
Podczas pierwszej wizyty wykonuje się zdjęcia i pobiera wyciski. Następna faza polega na sporządzeniu za pomocą programu komputerowego projektu licówek. W procesie projektowania i wykonywania bardzo cienkich licówek wykorzystuje się
technologię CAD/CAM. Natomiast wyjątkowy system ich pozycjonowania umożliwia lekarzowi precyzyjne i jednoczasowe założenie licówek na łuk
zębowy w czasie krótszym niż godzina. Licówki są
wykonywane w laboratorium Soca w Bordeaux
z materiałów kompozytowych lub z porcelany
i przesyłane do gabinetu. Podczas drugiej wizyty
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przygotowuje się łuk zębowy i przykleja się licówki
z wykorzystaniem techniki adhezyjnej do zębów
pacjenta. Jest to system charakteryzujący się minimalną ingerencją w tkanki twarde zęba (dla wielu
pacjentów może być zabiegiem bezinwazyjnym).
Doświadczenie wskazuje,że duża liczba pacjentów
decyduje się na korektę zaburzenia kształtu i koloru
górnych zębów licówkami GlamSmile, natomiast
defekty estetyczne dolnych zębów sprowadzające
się najczęściej do niezadowalającego koloru są
rozwiązywane poprzez zabiegi wybielania. Są to
dwa zabiegi wzajemnie uzupełniające się i synergistycznie wpisujące się w koncepcję kosmetycznej
stomatologii minimalnie inwazyjnej.
Technologia jaką oferuje system GlamSmile®
umożliwia rozwiązywanie niektórych problemów estetycznych (przebarwienia zębów
związane z przyjmowaniem tetracyklin,fluorozą,
nieznaczne wady ustawienia zębów itp. przy minimalnej ingerencji w strukturę zęba), a także
zmianę barwy zębów – permanentne wybielanie.
Oczywiście, z metody tej mogą skorzystać tylko
pacjenci przygotowani do procedur stomatologii
kosmetycznej, czyli po zakończonym leczeniu en-
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dodontycznym, ortodontycznym, periodontologicznym i zachowawczym.

_Popularność GlamSmile
Evelyne Jacquemyns przyjmuje miesięcznie
średnio 12 pacjentów zainteresowanych wykonaniem zabiegu GlamSmile (172 pacjentów w
2008 r.), którzy chcieliby mieć: „piękny uśmiech
i białe zęby”. Są to osoby, często niezamożne,
które pragną zyskać dobre samopoczucie i atrakcyjny wygląd. Evelyne Jacquemyns jeden tydzień w miesiącu poświęca wyłącznie pracy dla
firmy Remedent doskonaląc system GlamSmile,
a także prowadzi kursy dla lekarzy. Zgodnie z jej
opinią: „Każdy stomatolog może, po ukończeniu odpowiedniego szkolenia i krótkim przygotowaniu, zakładać w bezbolesny sposób licówki
GlamSmile. Dobry rezultat jest gwarantowany.
Lekarz unika również niedogodności wynikających ze stosowania licówek tymczasowych i zaoszczędza koszty związane z wykonywaniem
symulacji woskowej wax-up, która jest dość
kosztowna”.

Ryc. 2_Recepcja
w studio GlamSmile.
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Ryc. 3–4_Przygotowanie licówki
przez pracownika Remedentu.

_Informacje dodatkowe
Firma Remedent zajmuje się opracowywaniem,
wytwarzaniem i sprzedażą zaawansowanych technologicznie produktów przeznaczonych dla dentystów oraz preparatów do higieny jamy ustnej i
zębów. Zaopatruje gabinety stomatologiczne w
ponad 35 krajach za pośrednictwem sieci dystrybutorów.
Wiodący system firmy – GlamSmile® zadebiutował w USA, a w Europie pojawił się po raz pierwszy w październiku 2007 r., upraszczając
znacznie tradycyjną metodę zakładania licówek
porcelanowych. Obecnie firma Remedent zajmuje się dystrybucją GlamSmile w 18 krajach. W
Polsce szkoleniem lekarzy i dystrybucją systemu
GlamSmile® zajmuje się firma Dental Distribution Services s.c. (DDS). Strategia działania firmy
polega na dostarczaniu polskim stomatologom
możliwie jak najlepszych warunków do zapoznania się z zasadami stosowania nowej techniki.
Dlatego szkolenia z systemu GlamSmile organizuje się w wybranych gabinetach pod kierunkiem instruktorów lub w gabinecie zainteresowanego systemem lekarza z udziałem pacjenta.
W tym przypadku wybrany i przygotowany do zabiegu pacjent musi pozytywnie przejść kwalifikację. Dyrektor projektu w DDS – Olivier Grossetti, stwierdza: „Pragniemy zwiększyć efektywność przyswojenia wszystkich informacji
przekazanych w trakcie szkolenia. Uważamy, że
nie ma lepszego miejsca, by lekarz czuł się komfortowo, niż zacisze jego gabinetu”.
Szkolenia prowadzą konsultanci krajowi firmy
(lek. stom Francois Grossetti oraz lek. stom. Joanna
Dziura), specjalizujący się w stosowaniu metody
GlamSmile, którzy przeszli odpowiednie
przeszkolenie. Szkolenie obejmuje między innymi
założenie jednego łuku, pod kontrolą
prowadzącego zajęcia. Po pomyślnym zakończeniu sesji szkoleniowej, lekarz dentysta może
samodzielnie stosować system licówek GlamSmile
i korzystać z pomocy konsultantów oraz firmy DDS
(pomoc obejmuje: kwalifikację pacjentów, symulacje komputerowe, wypełnianie formularzy,
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wykonywanie poprawnych fotografii, wykonywanie zabiegów wybielania zębów w gabinecie i w
domu). Dotychczas w Polsce konsultacje i szkolenia z systemu GlamSmile oraz wybielania odbyły
się w następujących miastach: Bielsko-Biała,Iława,
Katowice, Kraków, Milicz, Rzeszów, Warszawa,
Wieliczka i Wrocław. _
Opracowanie tekstu i konsultacja medyczna: lek.
stom. Francois Grossetti i lek. stom. Joanna Dziura.
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Dr Evelyne Jacquemyns
studiowa∏a na Uniwersytecie w Gandawie,uzyskujàc w roku 1980 dyplom stomatologa ze specjalizacjà chirurgicznà. W latach 90. zainteresowa∏a
si´ stomatologià estetycznà, zw∏aszcza technikami wybielania i licowkami.Uczestniczy∏a w wielu
seminariach i konferencjach z tego zakresu (m. in.
dr. Bernarda Toutai). Obecnie zajmuje si´ g∏ównie
zak∏adaniem licówek w systemie GlamSmile
i szkoleniami.
_Kontakt
Lek. stom. Olivier Grossetti
Tel.: +48 515 547 411
www.glamsmile.pl

