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Zespół ekspertów
 

Bez wątpienia tym, co tworzy klinikę stomatologiczną jest
zespół ekspertów. Jeśli właśnie zastanawiasz się nad wyborem
idealnego gabinetu dentystycznego, przede wszystkim zwróć
uwagę na pracujących w nim lekarzy. Jeśli w skład zespołu
wchodzą dentyści różnych specjalizacji, o dużym
doświadczeniu zawodowym i wszechstronnie rozwiniętym
wykształceniu - to znak, że miejsce jest godne zaufania. Aby
dowiedzieć się więcej na temat lekarza, do którego planujesz
się udać - sprawdź jego certyfikaty na stronie internetowej lub
przeczytaj opinie na jego temat na popularnych portalach.
Dzięki temu poczujesz się pewniej i bardziej komfortowo już
podczas pierwszego spotkania. 
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Plan leczenia
 

Obecnie w nowoczesnych klinikach stomatologicznych
standardem jest wykonywanie indywidualnego planu leczenia.
Już po pierwszej wizycie powinieneś otrzymać wstępny plan 
i kosztorys, z których dowiesz się m.in. jak długo będzie trwało
Twoje leczenie lub jaka jest cena poszczególnych zabiegów.
Projekt przebiegu leczenia powinien uwzględniać Twoje
preferencje i oczekiwania, a stomatolog ma za zadanie
omówić z Tobą szczegóły planu. Zanim zdecydujesz się 
na dany gabinet stomatologiczny, dowiedz się, czy możesz 
w nim uzyskać swój spersonalizowany plan leczenia. 
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Diagnostyka
 

Prawidłowe postawienie diagnozy jest kluczowym elementem
każdego leczenia - także stomatologicznego. W nowoczesnej
stomatologii nie ma miejsca na leczenie “w ciemno”. Przed
każdym zabiegiem należy wykonać odpowiednie badania,
które pomogą odkryć źródło problemu i ułożyć odpowiedni
plan leczenia. Jeśli zależy Ci na czasie i na komforcie,
koniecznie poszukaj gabinetu, który jest wyposażony w sprzęt
RTG. Dzięki temu wszystkie niezbędne procedury
diagnostyczne zostaną wykonane w jednym miejscu 
i w optymalnym czasie, nawet bezpośrednio przed wizytą.
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Kompleksowe leczenie
 

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem gabinetu
stomatologicznego, z którym chcesz związać się na dłużej,
zwróć uwagę na zakres usług wykonywanych w danej
placówce. Jeśli w ofercie oprócz profilaktyki i leczenia
zachowawczego znajdują się bardziej złożone zabiegi np.
chirurgiczne, protetyczne czy implantologiczne, możesz mieć
pewność, że otrzymasz kompleksową pomoc w każdej sytuacji
i wszystkie zabiegi zostaną przeprowadzone w jednym miejscu.
Informacje o zakresie usług oferowanych przez klinikę
stomatologiczną można zwykle uzyskać na stronie
internetowej gabinetu lub telefonicznie, dzwoniąc na recepcję.
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Mikroskop w wyposażeniu
 

Mikroskop jest jednym z podstawowych narzędzi w pracy
zarówno stomatologa, jak i chirurga szczękowego. Pozwala na
dokładną analizę pola operacyjnego i doświetlenie
newralgicznych obszarów jamy ustnej. Sprawia, że dentysta
może zajrzeć w światło kanału oraz przeprowadzić jego
dokładne oczyszczenie i osuszenie. Renomowane gabinety
stomatologiczne korzystają z mikroskopów, które pozwalają na
uzyskanie 25-krotnego powiększenia. Gwarantuje to
powodzenie nawet najbardziej skomplikowanych i
wymagających zabiegów stomatologicznych. Dlatego jeśli
chcesz mieć pewność, że zabiegi takie jak leczenie kanałowe
zostaną przeprowadzone precyzyjnie, bez powikłań i zgodnie ze
światowymi standardami, wybierz gabinet, który korzysta z
mikroskopów nowej generacji.
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Technologie
 

Nowoczesne gabinety stomatologiczne idą z duchem czasu 
i coraz częściej stosują nowoczesne technologie. Warto
korzystać z innowacyjnych rozwiązań, ponieważ podnoszą one
standard leczenia i sprawiają, że przebiega ono znacznie
sprawniej, skuteczniej i bardziej komfortowo. Na przykład
niewidoczne nakładki na zęby Invisalign to nowa generacja
aparatów ortodontycznych, które zapewniają pełną dyskrecję 
i dodatkowo można je samodzielnie wyciągnąć z ust. Lampa
Beyond pozwala natomiast wykonać zabieg wybielania zębów
w trakcie zaledwie jednej godzinnej wizyty! Zanim zdecydujesz
się wybór danego gabinetu stomatologicznego, sprawdź jego
ofertę i wyposażenie pod kątem nowoczesnych technologii
odpowiadającym Twoim potrzebom.
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Materiały wysokiej jakości
 

Materiały, z których wykonywane są wypełnienia zębów i prace
protetyczne to również bardzo istotna sprawa, którą warto się
zainteresować przed wyborem dentysty. Jeśli dany lekarz
używa światłoutwardzalnych wypełnień kompozytowych – nie
musisz się obawiać, że plomba ukruszy się lub wypadnie. Tego
typu wypełnienia są bardzo estetyczne i wytrzymałe.  Z kolei
licówki, korony, mosty i protezy powinny być pełnoceramiczne.
Porcelana doskonale oddaje piękno natury, jest trwała 
i bezpieczna dla organizmu. Można dobrać jej kolor do
naturalnego uzębienia. Wybierając materiały stomatologiczne
najwyższej jakości inwestujesz w zdrowie i piękno Twoich
zębów na lata. 

 



Dental 4You® recepcja@dental4you.pl



8

Gwarancja na leczenie
 

Jeśli chcesz mieć pewność, że stomatolog, którego wybierzesz
jako swojego lekarza jest ekspertem wysokiej klasy,
posiadającym doskonałe umiejętności - dowiedz się, czy 
w danej klinice obowiązuje gwarancja na leczenie. To najlepszy
dowód na to, że pracujący w niej lekarze są świadomi swoich
umiejętności i swojego doświadczenia i są odpowiedzialni 
za każde podejmowane leczenie. Gwarancja z pewnością
zapewni Ci komfort psychiczny, dając Ci pewność, że w razie
jakichkolwiek powikłań nie pozostaniesz bez pomocy swojego
lekarza i nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.
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Komfort
 

Wizyta w gabinecie stomatologicznym jest dla wielu Pacjentów
stresującym doświadczeniem. Jednak wcale nie musi tak być!
Nowoczesne placówki dbają o komfort swoich Pacjentów
 w każdym najdrobniejszym szczególe. Wygodnie urządzona
poczekalnia, w której można napić się kawy lub poczytać
najświeższą prasę, klimatyzowane wnętrza, miły i chętny do
pomocy personel - to wszystko jeszcze przed wizytą 
w gabinecie pozwoli Ci się zrelaksować i poczuć się
bezpiecznie. Wybierz więc klinikę, w której poczujesz się
doskonale od samego początku.
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Leczenie bez bólu
 

Niezwykle ważne są udogodnienia podczas samego procesu
leczenia. Obecnie na rynku stomatologicznym dostępne są
komputerowe znieczulenia, które pozwalają na bezbolesne
wprowadzenie anestetyku bez użycia strzykawki! To znacznie
poprawia komfort podczas zabiegu oraz niweluje stres. Dla
najmłodszych Pacjentów i osób cierpiących na dentofobię
świetnym rozwiązaniem jest gaz rozweselający, który pomaga
uspokoić się i poczuć się komfortowo podczas każdej wizyty.
Wybierając gabinet stomatologiczny, zwróć uwagę na
dostępne znieczulenia, by mieć dostęp do rozwiązań, które
najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom.
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