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Leczenie
w 1 dzień
Żyjemy dziś bardzo intensywnie i trudno
jest nam znaleźć czas na zadbanie
o swoje zdrowie. Na szczęście wiele
gabinetów stomatologicznych wprowadza
nowoczesne rozwiązania, które
umożliwiają przeprowadzenie leczenia
w optymalnym czasie, tak, aby każdy
Pacjent mógł pozwolić sobie na piękny
i zdrowy uśmiech. Obecnie możliwe jest
wykonanie leczenia kanałowego,
wybielania czy założenia licówek już
w ciągu jednej wizyty! Jeśli Twój czas jest
dla Ciebie cenny - poszukaj gabinetu,
który oferuje kompleksowe
i błyskawiczne usługi stomatologiczne.

Standardem nowoczesnej stomatologii jest
holistyczne podejście do Pacjenta. Dziś
stomatologia to nie tylko leczenie próchnicy,
ale złożone działania, które mają na celu
przywrócenie pełnej funkcjonalności
i wyjątkowej estetyki uzębienia. Jeśli chcesz
mieć pewność, że w jednym miejscu będziesz
mógł rozwiązać wszystkie swoje problemy
z uzębieniem - przed wyborem gabinetu
sprawdź zakres wykonywanych w nim usług
Dzięki temu będziesz mieć pewność,
że uzyskasz pomoc w każdej sytuacji.
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Kompleksowe
leczenie
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Współpraca doświadczonego zespołu
ekspertów jest kluczowym elementem
każdego złożonego leczenia. To
właśnie dzięki wykwalifikowanym
lekarzom, specjalizującym się w
różnych dziedzinach stomatologii,
możliwe jest kompleksowe i skuteczne
leczenie w optymalnym czasie.
Wybierając swój gabinet
stomatologiczny, zwróć uwagę
na doświadczenie pracujących w nim
lekarzy. Przeczytaj ich opisy na stronie
internetowej lub na innych portalach,
zobacz ich certyfikaty
i zapoznaj się z opiniami na ich temat,
aby zweryfikować, czy są to osoby
profesjonalne i godne zaufania.

Zespół
ekspertów

LECZENIE BEZ BÓLU
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Nowoczesna stomatologia
powinna być maksymalnie
komfortowa dla Pacjenta
i całkowicie bezbolesna.
Eksperci stomatologii
w renomowanych klinikach
dbają o dobre samopoczucie
fizyczne i psychiczne Pacjentów
w trakcie każdego zabiegu.
Aby leczenie mogło odbyć się
bez bólu, przy każdym zabiegu,
który potencjalnie może
powodować dyskomfort,
powinny być stosowane
niezawodne i bezpieczne
znieczulenia miejscowe. Zanim
podejmiesz decyzję o wyborze
gabinetu - dowiedz się, jakie
znieczulenia są w nim dostępne.

Pracownia
diagnostyczna
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Kluczem do skutecznego leczenia
stomatologicznego jest precyzyjna i
kompleksowa diagnostyka. Dziś
wykonanie szeregu badań przed
konsultacją z lekarzem jest absolutną
podstawą. Jeśli zależy Ci na czasie,
koniecznie wybierz gabinet, który posiada
własną pracownię diagnostyczną
wyposażoną w niezbędny sprzęt: przede
wszystkim RTG i tomograf komputerowy.
Dzięki temu wszystkie badania wykonasz
kompleksowo i w jednym miejscu, nawet
bezpośrednio przed wizytą.

Jeżeli poszukujesz odpowiedniego miejsca do
wykonania leczenia protetycznego, zorientuj
się, czy gabinet, który planujesz wybrać,
współpracuje z renomowanym laboratorium
protetycznym. Nowoczesne technologie np.
druk 3D, lasery czy technologia CAD/CAM,
wysokiej jakości materiały i doświadczeni
technicy dentystyczni - to czynniki, które
sprawią, że Twoja odbudowa protetyczna
będzie spełniała wszystkie Twoje oczekiwania
i zostanie zrealizowana w optymalnym czasie.
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Laboratorium
protetyczne
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Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje
leczenie zostanie przeprowadzone
według najwyższych światowych
standardów i procedur, wybierz
gabinet, który udziela gwarancji na
wykonywane usługi stomatologiczne.
To dowód na to, że lekarze są
świadomi swoich umiejętności i
jakości swojej pracy. Gwarancja daje
Ci ponadto pewność, że w razie
jakichkolwiek nieoczekiwanych
problemów po leczeniu otrzymasz
kompleksową, nieodpłatną pomoc.

Gwarancja

Plan leczenia

8

W stomatologii odpowiedni plan jest
absolutną podstawą. Aby przeprowadzić
skuteczne, holistyczne i kompleksowe
leczenie, konieczne jest szczegółowe
opracowanie jego poszczególnych
kroków. Dzięki temu Pacjent od początku
wie, jaki będzie przebieg leczenia i nic go
nie zaskoczy, a efekty będą
przewidywalne i zgodne z zamierzeniami.
Przed podjęciem decyzji o wyborze
swojego dentysty upewnij się, czy w
danym gabinecie wykonuje się
standardowo plany leczenia.
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Dentysta powinien zadbać zarówno o
satysfakcjonujący efekt leczenia, jak i
o dobre samopoczucie Pacjenta w
trakcie wizyty. Dlatego bardzo istotna
jest atmosfera, jaka panuje w
gabinecie, do którego planujesz się
udać. Wybierz klinikę, w której
będziesz się czuł doskonale przez cały
czas: w gabinecie stomatologicznym,
jak również w poczekalni. Takie detale
jak klimatyzowane wnętrze, wygodne
meble czy możliwość wypicia kawy w
poczekalni z pewnością uprzyjemnią
Twój pobyt w klinice i pomogą Ci się
odstresować przed wizytą.

Komfort
i atmosfera

Czasem bardzo trudno jest znaleźć czas na
wizytę u dentysty. Dlatego warto wybrać
placówkę, która oferuje atrakcyjne godziny
otwarcia - zarówno poranne, jak i wieczorne.
Dzięki temu będziesz mieć pewność, że
zawsze, gdy będzie taka potrzeba, umówisz
się na dogodny dla Ciebie termin, który nie
będzie kolidował z Twoimi obowiązkami,
szkołą czy pracą. Niektóre gabinety
stomatologiczne pracują także w soboty,
dlatego jeśli masz niewiele czasu w tygodniu
- wybierz klinikę, do której możesz udać się
także w weekend.
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Dogodne godziny
otwarcia

