V sobotu pacient dostane to isté, čo
PACIENT sa pýta,
ODBORNÍK odpovedá: cez týždeň. Nielen pohotovostné ošetrenie
Zápach z úst
Niekoľkokrát sa mi stalo, že
som mal problém so zápachom
z úst. Nemyslím taký prechodný
zápach spôsobený konzumáciou
cesnaku, či cibule. K tomu
nefajčím, alkohol nepijem.
Cítim sa v spoločnosti dosť
nepríjemne. Čím to prosím Vás
môže byť?

odpovedá:
Jana Pavlíková, dipl. DH:
„Zápach
z úst je
spôsobený
prítomnými
kazmi na
zuboch,
poprípade
hnijúcimi
koreňmi
zubov, ale aj
povlakom,
či zubným kameňom na zuboch,
v medzizubnom priestore, alebo
povlakom na jazyku. Je dôležité
mať zuby opravené a hnijúce
korene zubov odstránené.
Potom už zostáva len povlak,
ktorý nie je dostatočne dobre
alebo správne odstránený
zubnou kefkou a medzizubnými
pomôckami. Ten obsahuje
baktérie, zvyšky potravy,
sliny, atď. V tomto povlaku
sú baktérie aktívne, nakoľko
majú ideálne podmienky
v ústach (teplo a vlhko) na
rýchle množenie, čím vzniká
kvasný proces, ktorý spôsobuje
spomínaný zápach z úst.
Na odstránenie tohto problému
je potrebné profesionálne
odstrániť zubný kameň a povlak,
ďalej sa naučiť správnu techniku
čistenia zubov a používania
medzizubných prostriedkov.
Vhodné je odstraňovať povlak zo
zubov pravidelne a preventívne
približne 2-krát ročne dentálnou
hygieničkou, aby nedochádzalo
nielen k zápachu z úst, ale aj
k vzniku zubného kazu a zápalu
ďasien, za čo je práve povlak
zodpovedný.“

Nie je bežné, že sa v stomatologických ambulanciách pracuje aj
v sobotu. Ak áno, tak väčšinou v rámci pohotovosti. V čase od 8,00 hod.
do 13,00 hod. sme sa pozreli, ako prebieha sobotný pracovný deň
v stomatologickej ambulancii Starzyk, s.r.o. Rozprávali sme sa s doktorom
Ferencom Ivancsom a so sestričkou Martinou Gergőovou.
Pán doktor, v sobotu mnohí ľudia dobiehajú
to, čo nestíhajú cez týždeň. Platí to aj u Vašich
pacientov ohľadom stomatologického
ošetrenia?
Dá sa to tak povedať. Mnohí pacienti majú možnosť
navštíviť našu ambulanciu len v sobotu. Sú to
hlavne zamestnaní pacienti, študenti vysokých
a stredných škôl, šoféri kamiónov a v neposlednom
rade pacienti, ktorí si ošetrenie nechávajú na
poslednú chvíľu.
Stalo sa aj Vám, že ste boli pacientom zubnej
ambulancie práve v sobotu?
Ako pacient nemám so sobotou žiadne skúsenosti, ale keby som
stomatologické ošetrenie potreboval, túto možnosť by som určite privítal.
Ako zubný lekár máte za sebou nejednu sobotu v ambulancii. Čím je
pre Vás pracovná sobota odlišná od bežného pracovného týždňa?
Úprimne povedané, je to taký istý pracovný deň ako počas týždňa.
Našťastie, pacientov máme dosť aj v sobotu, takže sa nenudíme.
Sestrička, ako to vyzerá v ambulancii v sobotu?
Okrem objednaných pacientov ošetrujeme aj
akútnych pacientov s bolesťou, ktorí si väčšinou
zavolajú a informujú sa, či môžu prísť. Čiže
ambulancia funguje aj ako pohotovosť.
Ako však dokážete zabezpečiť a nájsť priestor
medzi objednanými pacientmi i na ošetrenie
bolestivých pacientov?
Ošetrujeme ich striedavo. Čiže medzi objednaných
pacientov vsúvame bolestivých. Snažíme sa to riadiť
tak, aby zbytočne nečakali ani jedni, ani druhí.
Takže pacienti sa v sobotu nemusia báť prísť do ambulancie...
Nie, to určite nie. Ak zvládnu svoj strach, naozaj sa nemajú čoho báť.
Pre pacienta je k dispozícii všetko tak, ako v bežný pracovný deň počas
týždňa. Dentálna hygiena je dostupná po telefonickom dohovore.
Ako je to s používaním prístrojového vybavenia?
Všetko, vrátane röntgenu a CT, používame aj v sobotu, keďže to patrí
k diagnostike a ani jeden zubný lekár sa bez toho nezaobíde.
Aké ošetrenia sa vykonávajú v tento deň najčastejšie?
Všetky bežné ošetrenia. Najviac výplne, prehliadky, žiaľ aj extrakcie.
Máte nejaký zaujímavý poznatok z ošetrovania pacientov v sobotu?
Tí pacienti, ktorí chodia pravidelne na preventívnu prehliadku a absolvujú
potrebné stomatologické ošetrenia, nemajú extrémne problémy so
zubami. Ak má pacient akútny problém, je dôležité, aby návštevu zubára
neodkladal na poobedné hodiny, keďže ordinujeme do 13,00 hod. Po
tomto čase ho už nikde neošetria.
Výhodou zubnej ambulancie je aj to, že si pacienti môžu vybrať
z viacerých zubných lekárov. Využívajú to aj v sobotu?
Ale áno. Niektorí pacienti majú svojich „obľúbených“ lekárov a vyhľadávajú
si tú sobotu, kedy má službu „ich“ lekár.

miniANKETA
Prečo prichádzate do
zubnej ambulancie práve
v sobotu?
Zuzana
Tóthová
Veľký Kýr

„Je to pre
nás takto
výhodné,
lebo manžel
je živnostník a ja takisto
cez týždeň pracujem. Takže
máme čas len v sobotu.
Už piaty rok sem chodíme
celá rodina, vrátane mojich
dcér, ktoré žijú v Bratislave.
Všetko je tu ‚pod jednou
strechou‛, vrátane röntgenu,
ako i ostatných prístrojov,
takže sme veľmi spokojní.“

Ľudmila
Dobrotová
Šurany

„Oceňujem,
že je
ambulancia
otvorená aj
v sobotu. V mojom prípade
to znamená, že si nemusím
brať v práci voľno.“

Tibor
Hatina
Lipová

„Cez týždeň
som v práci,
takže
nemám
čas. Preto sa objednávam
na sobotu. Vyhovuje mi to
takto.“

Sabina
Pintešová
Dedinka

„V piatok
poobede
ma veľmi
rozbolel
zub. Keďže bolesť v noci
neustúpila, ba sa zhoršila,
v sobotu ráno som
potrebovala urgentne riešiť
pohotovostné ošetrenie.
V ambulancii mi pomohli
a boľavý zub vytrhli.“

z pohľadu PACIENTA
V ústrety pacientom
s mentálnym postihnutím
Skúsenosť s dostupnosťou ošetrenia
v celkovej anestézii má aj pani
Mgr. Martina Haluzová, denná sestra
zo Zariadenia sociálnych služieb pre deti
a dospelých
„KAMILKA“
v Mani.
„Starostlivosť
o chrup
u mentálne
postihnutých
ľudí je veľmi
náročná
záležitosť.
Tento druh
postihnutia má
určité stupne.
Napríklad
sebaobsluha,
resp.
hygiena je u týchto pacientov nižšia,
stredná a vyššia. Sú klienti, ktorí sú tak
postihnutí, že absolútne nespolupracujú
pri akejkoľvek činnosti, takže je to o to
náročnejšie,“ začína svoje rozprávanie
pani Haluzová. „Nie každý zubný lekár
chce robiť tieto ošetrenia,“ hovorí na
margo dostupnosti tohto druhu zákroku
a pokračuje, „na internete sme našli
možnosť chodiť za týmito ošetreniami
do Bratislavy, tak sme to zopár rokov
využívali. Bolo to však pre nás náročné
v tom zmysle, že bola potrebná riadna
hospitalizácia pacienta.“
A práve hospitalizácia v ambulancii
Starzyk, s.r.o. nie je nutná, čo si pani
Haluzová pochvaľuje, „keďže tým
odpadá množstvo súvisiacich problémov
s prehováraním klientov.“ O tom, že
táto možnosť v blízkosti ich zariadenia
existuje, sa dozvedela od ich zubnej
lekárky. Potom už nebol problém
vyhľadať telefónne číslo z internetovej
stránky ambulancie a informovať sa
o ďalšom postupe. Ako dodáva: „Hneď
ako sme mali interné predoperačné
vyšetrenie, dostali sme promptne
termín na zákrok.“ Okrem časovej
flexibility a blízkosti vyzdvihuje aj to,
že sa ich klienti majú možnosť ihneď
po ošetrení vrátiť do im známeho
prostredia. „Ošetrenie je urobené po
dohode a na počkanie. Klient sa vráti do
svojho prostredia, ktoré dôverne pozná.
Výhodou ošetrenia v celkovej anestézii
je aj to, že sa neošetrí len jeden zub, ale
urobí sa všetko, čo je treba. Návšteva
ambulancie sa tým pádom už nemusí
opakovať. Samozrejme, čo sa môže,
to sa vždy zachráni a vytrhne sa len to
nutné,“ uzatvára pani Haluzová.

„

Ambulancia preukazuje vysokú mieru
pochopenia a nerobia sa rozdiely,
či tam prídete s postihnutým, alebo
nepostihnutým pacientom.
Martina Haluzová
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Ošetrenie v celkovej anestézii

To, čo stačilo pred dvadsiatimi rokmi,
dnes už nestačí
Moderná stomatológia napreduje doslova míľovými krokmi, a tak v súčasnosti už
niektoré ambulancie poskytujú oveľa viac ako len bežnú stomatologickú starostlivosť.
V špičkových ambulanciách majú pacienti k dispozícii špičkové možnosti. Jednou z nich
je aj ošetrenie chrupu v celkovej anestézii. To znamená v umelo navodenom spánku,
za asistencie odborného personálu, lekára anestéziológa a anestéziologickej sestry.

Keď všetko musí ísť ako
„švajčiarske hodinky“
Na dnešný deň sú objednané dve
pacientky s mentálnym postihnutím,
ktoré ošetrujú MDDr. Ferenc Ivancso
a MUDr. Rastislav Dráč.
V ambulancii panuje síce maximálna
sústredenosť, ale tá nič nemení na
príjemnej a priateľskej atmosfére. Tá
je veľmi dôležitá nielen pre dnešné
pacientky. Pomáha im odbúrať napätie
a strach. Pretože, kým pacientku

privedú do umelo navodeného spánku,
musí chvíľu spolupracovať s lekárom
anestéziológom a sestričkou. Táto fáza,
ešte pred samotným ošetrením, je podľa
slov anestéziológa MUDr. Jaroslava
Šalkovského najdôležitejšia.
Pacientku postupne uspávajú pomocou
anestéziologického plynu a k slovu
prichádza stomatológ, ktorý za
asistencie zdravotných sestier vykonáva
potrebné ošetrenie. Počas zákroku,
lekár anestéziológ spolu so sestričkou
monitorujú životné funkcie pacientky tak,
aby jej život nebol v ohrození.

Následne pacientku úspešne znovu
privádzajú k vedomiu. Bezprostredne
po ošetrení zdieľa s nami svoje dojmy
MDDr. Ferenc Ivancso: „Ošetrenie
v celkovej anestézii prebiehalo úplne
v poriadku a bez komplikácii. Bohužiaľ,
museli sme pacientke odstrániť
všetky prítomné zuby, nakoľko boli
úplne pokazené, a tým tvorili infekčné
ložiská. Pacientka už v poslednej dobe
nepoužívala svoje zuby pri stravovaní
a jedla len kašovitú stravu z dojčenskej

fľaštičky, takže sme jej aj napriek tomu
v konečnom dôsledku pomohli.“

Úloha sestričky? Vedieť čítať
myšlienky
V čom spočíva hlavná úloha zdravotnej
sestry asistujúcej zubnému lekárovi pri
ošetrení v celkovej anestézii? „Viac-menej
sú naše povinnosti totožné s bežným
ošetrením chrupu, pretože sa staráme
naozaj len o zubnú časť,“ vysvetľuje
sestrička Blanka Maki. „Najdôležitejšie je,
aby sme nemuseli nič hľadať, a aby sme
vedeli, kde čo je. Všetko musí prebehnúť
čo možno najrýchlejšie a najplynulejšie,

aby anestézia bola čo najkratšia. Predsa
len, je to záťaž pre celý organizmus.“
Nie vždy však ide všetko podľa plánu
a niekedy treba aj improvizovať. Čo v takej
situácii? „Musím ihneď vedieť, aký nástroj
mám podať. Skôr ako doktor niečo povie,
sestrička to už musí mať v ruke. Musí
vedieť čítať jeho myšlienky,“ uzatvára
k svojej úlohe pri ošetrení Blanka Maki.

Skúsenosti pribúdajú
V stomatologickej ambulancii
Starzyk, s.r.o. začínali s dvoma
ošetreniami v celkovej anestézii ročne.
Dnes robia dve ošetrenia za mesiac.

Zo začiatku vykonával všetky zákroky
MUDr. Stanislav Starzyk, CSc. Postupne
však odovzdáva vedomosti a zručnosti
ďalej. Ako inak, ak nie priamo v praxi! Veď
ako prízvukuje: „Z knižky sa ešte nikto
operovať nenaučil.“ MUDr. Rastislav
Dráč považuje takúto skúsenosť za
veľmi potrebnú. Ošetrenie v celkovej
anestézii pokladá „za riešenie prvej
voľby nielen v prípadoch rôznych
hendikepovaných a nespolupracujúcich
pacientov, ale v konečnom dôsledku aj
v prípade pacientov, ktorí majú fóbiu zo
stomatologického ošetrenia, akým je
napríklad vytrhnutie zuba, resp. zavedenie
implantátu.“

Marek Černák:

„Zub vypadá, akoby bol
môj pôvodný“
Marek Černák zo Šurian má zavedený
implantát od mája 2013. Poprosili
sme ho, aby zhodnotil svoje pocity
a skúsenosť, nielen z chirurgického
zákroku - zavedenia implantátu, ale aj z
obdobia, ktoré nasledovalo po ňom.

MUDr. Jaroslav Šalkovský - anestéziológ:

„Najdôležitejšie je zvoliť správny prístup
a posadiť pacienta do kresla“
Stomatologické ošetrenie v celkovej anestézii je nepredstaviteľné bez prítomnosti
lekára – anestéziológa. Odborníka, ktorý počas anestézie preberá zodpovednosť za
všetky životné funkcie človeka.
pacienti. Potom je to druhá skupina, ktorá
si uvedomuje, že sa jedná o bolestivý
výkon, napr. pri chirurgických extrakciách
alebo zásahoch. A poslednou skupinou
sú pacienti, ktorí majú extrémny strach
a úplnú psychickú zábranu k akémukoľvek
ošetreniu chrupu, hoci aj nebolestivému.
Máte nejakú špecifickú skúsenosť
so skupinou nespolupracujúcich
pacientov?
Mali sme pacienta, ktorý nám utiekol
z kresla, a dokonca aj z ambulancie. Pri
prvom ošetrení chrupu spolupracoval
pomerne dobre, avšak druhýkrát nám ušiel
až na ulicu.

Pán doktor, svoju prácu vykonávate
už dlhé roky. Kto sú pacienti pri
stomatologických ošetreniach
v celkovej anestézii?
Tú najväčšiu skupinu pacientov tvoria
hendikepovaní a tzv. nespolupracujúci

Keďže sa jedná o vysoko odbornú
procedúru, čo je z Vášho pohľadu pri
nej najnáročnejšie?
Z hľadiska anestézie je to práve prístup
k nespolupracujúcim pacientom. Ešte pred
začatím celkovej anestézie a samotného
ošetrenia je najdôležitejšie, a zároveň
niekedy i najťažšie zvládnuť, aby sme
pacienta posadili do kresla a chvíľu ho
tam udržali. Keď už pacient začína dýchať
anestéziologický plyn z inhalačnej masky,
dôležitá je zasa celková schopnosť
pacienta koncentrovať sa. V poslednej
fáze, keď už má pacient vyradené vedomie
a nevyžaduje sa jeho vedomá spolupráca,
je našou úlohou monitorovať najmä jeho
dýchanie, krvný obeh, i hĺbku anestézie.

Zubné implantáty sú vhodné prakticky

pre každého. Môžu ich mať ako mladí ľudia,
ktorí prišli o jeden alebo viac zubov, napríklad
pri úraze, tak i ľudia vo vyššom veku.
Zubný implantát predstavuje umelú náhradu
zubného koreňa. Po zahojení a začlenení sa
implantátu do kosti sa na implantát nasadí
pilier – malá skrutka. Na túto sa potom
upevní umelý keramický zub. Takto je umelý
zub zakotvený podobne ako zdravý zub. Je
to jediný spôsob, ako implantát získa pevnosť
pri zhryze a plnú funkčnosť porovnateľnú
s pôvodnými zubami.

Mali ste nejaké komplikácie po
zákroku?
Absolútne žiadne. Bolesť bola naozaj
len minimálna a vôbec som ju nevnímal.
Dokonca som sa čudoval, že som
nemusel brať žiadne tabletky od bolesti.
I keď jedna taká menšia komplikácia sa
predsa len vyskytla. Nesúvisela však so
žiadnou bolesťou. Bolo to približne dva
a pol mesiaca po zákroku. V implantáte
som mal aplikovaný taký „valček“
a ten mi vypadol práve, keď som bol
na dovolenke v Chorvátsku. Nejako
sa sám časom odskrutkoval. Tak som
hneď volal doktorovi Starzykovi, že čo
mám robiť. Povedal mi, že to nič nie je,
nech sa u neho zastavím, keď prídem
z dovolenky.
Čo bola Vaša najväčšia obava pred
ošetrením?
Najviac som sa obával predstavy, že mi
budú vŕtať do kosti. Nevedel som, aké
to bude. Taktiež som sa obával, či bude
zub vypadať prirodzene.
Potvrdili sa tieto obavy?
Moje obavy sa nepotvrdili. Pred
zákrokom som dostal injekciu na
umŕtvenie a počas neho som absolútne
nič necítil. Bolo to úplne bezbolestné.
Čo sa zuba týka, tak ten vypadá, akoby
bol môj pôvodný.
V čom vidíte rozdiel oproti iným
ambulanciám?
Rozdiel vidím v kvalite poskytovaných
služieb. Kvalita práce je na vysokej
úrovni a tiež sa mi páči, že človek
nečaká pol dňa v čakárni, kým sa
dostane dovnútra. Stačí, keď sa
objedná a takmer presne ho vždy
zoberú.
STARostlivosť o zuby
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Ako nás nepoznáte...

Blanka Maki:

„Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné“
Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa stali
zdravotnou sestrou?
Prvotne som síce vyštudovala strednú
chemickú školu, ale mama mi vždy
vravievala, aby som išla na zdravotnú školu.
Zhodou okolností sa na túto školu hlásila
moja kamarátka, tak som si povedala, že
to skúsim aj ja. A nikdy som to neoľutovala.
Neviem si predstaviť, že by som robila niečo
iné.
Blanka Maki začala svoju profesionálnu
cestu ako zdravotná sestra, najprv
na neurologickom oddelení Fakultnej
nemocnice v Bratislave, potom na
oddelení ARO v Slovenskom ústave
srdcových chorôb. Neskôr pôsobila aj
na chirurgickom oddelení nemocnice
v Nových Zámkoch. Napokon jej kroky
viedli do stomatologickej ambulancie,
kde paradoxne prišla najprv ako
pacientka s bolesťou zubov. Aj keď by
ju v živote nenapadlo, že bude pracovať
ako zdravotná sestra, a k tomu ešte
v stomatologickej ambulancii, má na
základe svojich predchádzajúcich
bohatých pracovných skúseností
k stomatológii veľmi blízko. Práve
stomatochirurgiu, pri ktorej asistuje
doktorovi Stanislavovi Starzykovi,
považuje za tú pravú prácu, ktorá ju teší
a napĺňa.

Divadelné predstavenie:
Ako vlka rozboleli zuby
Aj hravou formou sa deťom pripomenula
dôležitosť dentálnej hygieny. Jana
Pavlíková, dipl.DH, zorganizovala
divadelné predstavenie, aby aj takýmto
spôsobom pripomenula dôležitosť čistenia
zubov nielen deťom, ale aj ich rodičom.
Ako zdôrazňuje: „Deti a rodičia by si mali
čistiť zuby spolu. Len vtedy to budú deti
považovať za každodennú samozrejmosť.“
Videoreportáž z tohto podujatia si môžete
pozrieť na www.starzyk.sk

Aké sú zatiaľ Vaše poznatky z pôsobenia
v ambulancii?
Som milo prekvapená, že ľudia sa neboja
implantátov a chirurgických zákrokov. Hlavne
tí starší. Určite sa nedá vždy každému úplne
vyhovieť a nájde sa aj pár výnimiek z radov
pacientov, ktorí nie sú spokojní. Pri takom
obrovskom počte ľudí to však patrí k tomu.
Druhým takým poznatkom je, že doktor
Starzyk nemusí mať všetko presne podľa
učebnice. Niekto iný by si povedal, „nemám
tento nástroj, tak zub nevytrhnem“. On
vytrhne zub aj so skrutkovačom.
Aké sú hlavné dôvody, prečo by mal
pacient prísť práve do tejto ambulancie?
Najlepším dôvodom je to, že ošetrenie je
komplexné. Dovolím si tvrdiť, že v iných
ambulanciách je spravená len akútna časť.
To, čo sa má spraviť, sa vždy u každého
pacienta spraví. Bez ohľadu na to, koľko
pacientov ešte čaká na ošetrenie v čakárni.
Bolesť sa musí úplne ošetriť a odstrániť,

STARostlivosť o zuby

www.starzyk.sk

Je nejaký pacient, ktorý Vám utkvel
najviac v pamäti?
Nemohol mi v pamäti utkvieť žiadny, pretože
keď sa pacient ošetrí, viac ho nevidíme. A to
je na tom to najlepšie. Ja pacientom hovorím,
„dúfam, že sa už viac neuvidíme“.
Čím Vás dokáže pacient potešiť a naopak
nahnevať?
Potešiť dokáže vtedy, keď nám povie, že sa
s takouto starostlivosťou ešte nikde nestretol.
Takáto pochvala pôsobí na psychiku veľmi
povzbudzujúco. Je to naozaj príjemný pocit.
Naopak, hnevá ma, keď sú ľudia netrpezliví
a chcú všetko naraz. Musia si uvedomiť, že
všetci sú chorí a všetci budú vybavení. Vždy.
Nikto odtiaľto neodíde bez toho, že by nebol
ošetrený.
Keby ste neboli zdravotnou sestrou, kde
by sme Vás našli?
Určite v nejakom chemickom laboratóriu
v nemocnici.

Rozhovor s Mgr. Alžbetou Mičíkovou, riaditeľkou ZŠ a MŠ Dedinka:

„Nové poznatky nielen pre najmenších, ale i pre
nás dospelých“
Pani
riaditeľka,
čo Vás
viedlo
k tomu, že
ste oslovili
pani
Pavlíkovú,
aby pre
vašich
žiakov
a škôlkarov pripravila prednášku?
Podnet prišiel od samotných rodičov, ktorí ju
poznajú a s deťmi navštevujú jej ambulanciu.
Vychádzajú zo svojich skúseností, keď napr.
mamička spomína, ako jej dcéra na vyšetrení
u dentálnej hygieničky jednoducho stratila
obavu a strach zo zubára. Pričom predtým
bol veľký problém posadiť malú prváčku do
zubárskeho kresla. Tak tu vznikla otázka,
či by nebolo dobré pozvať pani Pavlíkovú
k nám, aby i ostatné deti nemuseli bojovať
so strachom. Je to určite problém mnohých
rodičov.
Čo myslíte, že táto prednáška dala
deťom?
Myslím si, že detičky zaujala. Celkom určite
na chvíľu zaberie a dajú si pozor. Veľa však
závisí od rodičov. Prednáška mala určite
zmysel. Tým menším to pomôže najmä
v tom, že sa už nebudú tak báť. A my im
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nielen zmierniť. Keď prídu pacienti so
zlomenými protézami alebo mostíkmi, hneď
sa to rieši. Inde vás objednávajú s termínom
o tri týždne. Tu nie. Ďalším dôvodom je to,
že pacient sa k ošetreniu dostáva okamžite.
To znamená, že jeho problém sa okamžite
vyrieši. Aj z vlastnej skúsenosti viem, že
čakacie doby v iných ambulanciách sú veľmi
dlhé.

pravdaže budeme spomenuté slová ďalej
pripomínať.
Dozvedeli ste sa Vy konkrétne niečo, čo
ste predtým nevedeli?
Mňa najviac zaujala informácia o čistení
zubov na sucho, bez použitia zubnej pasty,
pri televízii alebo dokonca v posteli. No
a verím, že deťom sa táto informácia takisto
zapáčila, takže si oddnes budú čistiť zúbky aj
mimo kúpeľne.

