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Przed wyborem gabinetu
stomatologicznego niezbędne jest

zapoznanie się z jego ofertą. 
Należy wybrać gabinet, który zapewni

pełny zakres usług dentystycznych. 
Ważne jest, aby każdy Twój problem

mógł zostać kompleksowo rozwiązany w
jednym miejscu. Dzięki temu

zaoszczędzisz swój cenny czas oraz
znajdziesz jedną zaufaną placówkę,

która zawsze udzieli Ci pomocy, gdy
będziesz jej potrzebował.

 

Szeroka oferta1.
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Bardzo ważne jest, aby w gabinecie stomatologicznym
pracowali profesjonaliści zajmujący się różnymi dziedzinami

stomatologii. Oprócz doświdczenia istotne jest zaangażowanie
oraz pasja, z jaką podchodzą do każdego Pacjenta. Najlepszym
sposobem na poznanie lekarza jest umówienie wizyty do niego.
Dobrym sposobem jest również zapoznanie się z opiniami na
jego temat. Warto też sprawdzić czy lekarz doskonali swoje

umiejętności poprzez regularne szkolenia i kursy. Informacje    
 o certyfikatach najczęściej znajdują sie na stronie internetowej
gabinetu. Najlepszy efekt leczenia przynosi współpraca zespołu

lekarzy, wyspecjalizowanych w różnych 
dziedzinach stomatologii. 

 

2. Doświadczeni lekarze
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Gabinet stomatologiczny powinien zapewnić
indywidulane podejście do każdego Pacjenta. 

Należy zwrócić uwagę na proces
diagnozowania, planowania leczenia i stosunek

do Pacjenta. Do tej pory stomatologia
kojarzyła się z bólem i stresem. Obecnie dzięki

zastosowaniu nowoczesnego sprzętu,
materiałów, wizyty mogą przebiegać w miłej,

przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 
Już po przekroczeniu drzwi gabinetu, cały

zespół powinien zapewnić komfort 
podczas wizyty Pacjenta.

 

3. Indywidualne podejście
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  Konsultacja jest niezwykle ważnym krokiem
w procesie leczenia. Pozwala ona na poznanie
Pacjenta oraz jego problemów i oczekiwań.

Podczas tej wizyty Pacjnet może zadać
wszelkie nurtujące pytania, podzielić się
wątpliwościami. W trakcie wizyty lekarz
powinien przedstawić plan leczenia oraz
wstepny kosztorys. Dzięki temu Pacjent

poczuje się pewnie znając wszystkie kolejne
etapy leczenia.

 

4. Wizyta konsultacyjna
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Głównym celem leczenia stomatologicznego
jest uzyskanie zdrowego, ale również niezwykle
estetycznego uśmiechu. Aby to osiągnąć cały

proces leczenia powinien być skrupulatnie
przemyślany i dobrze zaplanowany. Pozwala to
na przeprowadzenie skutecznego leczenia w
odpowiednim czasie. Dlatego właśnie Pacjent
musi dowiedzieć, czy dany gabinet proponuje

kompleksowe wykonywanie zabiegów
stomatologicznych. Najważniejszą zaletą planu

leczenia jest wiedza Pacjenta na temat
kolejnych etapów leczenia, co daje mu

niezwykle ważny 
komfort psychiczny.

 

5. Plan leczenia
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Nowoczesne materiały pozwalają nie tylko
uzyskać znakomite efekty leczenia, ale również
podnoszą komfort zabiegu stomatologicznego.
Warto sprawdzić z jakich wypełnień korzysta
gabinet, aby cieszyć się nimi przez wiele lat.

Dobrej jakości znieczulenia zapewniają komfort
i bezbolesne przeprowadzenie każdego

zabiegu. Alternatywą dla zwykłych plomb są
inlay, onlay, czyli bardziej precyzyjne

uzupełnienia oraz korony i mosty przy dużych
ubytkach. Uzyskanie pięknego, jasnego

uśmiechu, w krótkim czasie jest możliwe dzięki
wybielaniu zębów bezbolesną, bezinwazyjną

procedurą Prevdent.

6. Wysoka jakość materiałów
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Współczesna stomatologia wymaga
zastosowania nowoczesnego sprzętu jakim
niewątpliwie jest mikroskop. Urządzenie to
całkowicie odmieniło leczenie kanałowe.

Leczenie pod mikroskopem jest gwarancją
komfortowej i precyzyjnej pracy lekarza,        

 co zapewnia skuteczność i skrócenie czasu
zabiegu. Wybierając gabinet należy dowiedzieć

się, czy dysponuje on mikroskopem, który
pozwoli Pacjentowi poczuć się bezpiecznie

podczas leczenia kanałowego.
 

7. Leczenie pod mikroskopem
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W obecnych czasach zdrowe, równe zęby
dają poczucie komfortu i pewności siebie.

Dlatego z leczenia ortodontycznego
oprócz dzieci i młodzieży, korzystają

również osoby dorosłe. Wybierając gabinet
ważne jest sprawdzenie, czy w zespole

lekarzy jest ortodonta, dzięki temu możesz
zadbać o zdrowie swoje i całej rodziny.

Dzięki dobrze zaplanowanemu i
przeprowadzonemu leczeniu

ortodontycznemu, uwzględniającemu nie
tylko jamę ustną, ale również rysy twarzy,

powinno uzyskać się efekt końcowy,
spełniający oczekiwania Pacjenta.

8. Ortodoncja
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 Przy podejmowaniu leczenia
kompleksowego niezwykle ważna jest
współpraca z dobrym laboratorium

protetycznym. Pracownia powinna posiadać
wysokiej klasy urządzenia i korzystać z

nowoczesnych technologii. Dzięki temu
prace protetyczne są bardzo dokładne na
każdym etapie wykonania oraz czas ich
reaizacji jest skrócony. Wysokiej jakości
materiały używane przez laboratorium

zapewniają doskonałą estetykę i wyjątkową
wytrzymałość.

 

9. Współpraca z laboratorium
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 Gabinet stomatologiczny powinien oferować
pewne udogodnienia, aby każdy Pacjent

poczuł się naprawdę komfortowo. Lokalizacja,
dogodny dojazd oraz możliwość parkowania

przed gabinetem ułatwiają korzystanie z usług
stomatologicznych. Warto zwrócić również

uwagę na możliwe formy płatności oferowane
przez gabinet, w tym przede wszystkim

możliwość płacenia kartą płatniczą. Przed
wizytą Pacjent powinien mieć możliowść

odświeżenia jamy ustnej przy użyciu
darmowych zestawów do higieny. Kawa,

herbata, woda i miła muzyka zapewni komfort
oczekiwania w recepcji. 

 

10. Udogodnienia
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