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Historia jednej szczoteczki…
A

rtykuł zawiera
relację higienistki stomatologicznej z kraju, który
odwiedziła, gdzie zawód higienistki jest doceniany.

fot. B. Bloch

STRESZCZENIE  Od kilku lat,
prowadząc gabinet higieny
stomatologicznej, pracuję
m.in. na produktach firmy TePe,
zastanawiając się, dlaczego ktoś, kto tak
prężnie rozwinął produkcję szczoteczek
międzyzębowych, nadal produkuje
wykałaczki. Moja filozofia higienizacji
nie dopuszcza nawet do myśli
stosowania tegoż produktu. Odpowiedź
na to pytanie otrzymałam natychmiast,
odwiedzając fabrykę artykułów
do higieny jamy ustnej na obrzeżach
Malmo.

Wnętrze Akademii Medycznej w Malmo

88

TePe to firma z ciekawą historią i na pewno z przyszłością. W latach 60. XX wieku
Akademia Medyczna w Malmo poprosiła
miejscowego rzemieślnika o wyrzeźbienie trójkątnych wykałaczek... i do dziś
dnia współpraca studentów i słuchaczek wydziału higieny stomatologicznej
trwa.

WYKAŁACZKI I SZCZOTECZKI
Jak to jest z wykałaczkami?
Hennig Eklund, twórca pierwszych
wykałaczek, produkował je w coraz
większych ilościach. W miarę upływu
czasu i postępującej techniki asortyment
TePe poszerzał się o dodatkowe akcesoria do higieny jamy ustnej. Obecnie
produkcja wykałaczek jest odrębnym
działem firmy, zaledwie kilka kilometrów
od siedziby. Wykałaczki produkowane
są z drewna lipy, którą firma sprowadza
z Węgier, i brzozy szwedzkiej. Dostępne
są w różnych rozmiarach, z fluorem
i bez. Jakość wykałaczek drewnianych
jest uwarunkowana bardzo staranną
kontrolą i selekcją drewna oraz gotowych
wykałaczek. Sortowanie odbywa się
pod czujnym okiem człowieka i tylko
te najlepszej jakości trafiają do użytkowników. Pozostałe uszkodzone wykałaczki
wykorzystuje się jako opał do pieców
fabrycznych. Fluoryzacja odbywa się
w specjalnych urządzeniach, gdzie wykałaczki namaczane są w roztworze fluorku
sodu przez 20 min. Roczna produkcja
sięga 100 mln sztuk.
Największym działem są hale produkcyjne szczoteczek. Nowoczesne
i na bieżąco modernizowane urządzenia
produkują wszystkie rodzaje szczoteczek, począwszy od międzyzębowych,
poprzez tradycyjne, skończywszy na dodatkowych elementach, jak etui na szczoteczki. Również tutaj człowiek kontroluje
i czujnie sprawdza niezawodność procesu produkcyjnego. Nawet najmniejszy

defekt szczoteczki sprawia, że nie zostaje
dopuszczona do obrotu handlowego.
Nie zdajemy sobie sprawy, ile osób,
czasu i zaangażowania potrzeba, żeby
wyprodukować jedną małą szczoteczkę
międzyzębową, która trafia do naszych
gabinetów.

AKADEMIA MEDYCZNA
W MALMO
Najważniejszą osobą w tym miejscu,
mającą ogromną wiedzę na temat artykułów firmy TePe, jest Maria Odéen, wykwalifikowana higienistka z ogromnym
doświadczeniem, która organizuje szkolenia dla lekarzy i higienistek z zakresu
higienizacji jamy ustnej, współpracuje
z Akademią Medyczną w Malmo, w której też miałam przyjemność gościć.
Akademia Medyczna w Malmo istnieje od 1968 roku i jest jedną z 8 szkół
w tym kraju, gdzie kształcą się higienistki
i stomatolodzy. Już od pierwszych zajęć
wdrażany jest szwedzki model silnej
współpracy higienistka – stomatolog,
tworzących zespół. Dlatego też pierwsze
5 tygodni zajęć dla słuchaczek higieny
stomatologicznej i wydziału stomatologii przeprowadzane są wspólnie. Warto
zwrócić uwagę, iż program edukacyjny
Akademii Medycznej w Malmo jest
programem autorskim, w którym duży
nacisk kładzie się na profilaktykę.
W muzeum stomatologii
Ostatnim punktem w TePe była wizyta
w jakże interesującym i zabytkowym
miejscu, można by powiedzieć muzeum
stomatologii, które mieści się na terenie
firmy. Mogłabym spędzić tam kolejne
kilka godzin, analizując znajdujące się
tam narzędzia, urządzenia itd.
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