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Chcesz mieć pewność, że oddajesz zdrowie
swojego uśmiech w ręce prawdziwych
ekspertów? Koniecznie sprawdź, kto leczy 
w klinice, do której się wybierasz. Przede
wszystkim warto zwrócić uwagę na
doświadczenie i ukończoną edukację
danego lekarza. Takie informacje najczęściej
można znaleźć na stronie kliniki, w której
stomatolog pracuje. Warto tam 
też sprawdzić, czy zamieszczone zostały
certyfikaty potwierdzające jego
umiejętności. Dobrym pomysłem jest także
poszukanie w sieci opinii Pacjentów 
o danym dentyście, dzięki czemu upewnisz
się, że podejmujesz słuszną decyzję.

1. Doświadczeni eksperci
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Kiedy pojawią się pierwsze niepokojące
objawy w jamie ustnej, koniecznie należy
udać się do kliniki stomatologicznej. 
W gabinecie okazać się może jednak, 
że źródło problemu jest bardziej
skomplikowane, niż Pacjent sądził na
początku. Dlatego warto wybrać klinikę, 
w której oferowane jest kompleksowe
leczenie stomatologiczne. Dzięki temu 
nie tylko zaoszczędzisz swój cenny czas, ale
również zyskujesz pewność, że wszystkie
Twoje problemy zostaną skutecznie
rozwiązane.

2. Kompleksowe leczenie
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Wizyta konsultacyjna to niezwykle ważny
etap każdego leczenia. To właśnie w jej
trakcie lekarz może dokładnie ocenić stan
zdrowia jamy ustnej, a także zapoznać 
się z oczekiwaniami Pacjenta. W ten sposób
ekspert może dobrać odpowiednie metody
terapii oraz przygotować kompleksowy plan
leczenia z uwzględnieniem wszelkich
indywidualnych warunków anatomicznych.
Dlatego koniecznie sprawdź, czy w klinice,
do której się wybierasz, pierwszym etapem
terapii jest wizyta konsultacyjna.

3. Wizyta konsultacyjyjy na
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Prawidłowe ocenienie stanu zdrowia jamy
ustnej i znalezienie źródła problemu jest
niezwykle ważne. Właśnie na tej podstawie
można przygotować plan leczenia
stomatologicznego oraz zaproponować
odpowiednie rozwiązania. Dlatego warto
sprawdzić, czy w danym ośrodku znajduje
się prywatne centrum diagnostyczne.
Powinny się w nim znajdować takie
urządzenia jak RTG punktowe czy tomograf
komputerowy. Możliwość wykonania
wszystkich niezbędnych badań w jednym
miejscu pozwoli Ci też zaoszczędzić cenny
czas.

4. Prywatne centrum
diagnostyczne
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Współcześnie czas jest niezwykle ważny,
dlatego możliwość przeprowadzenia
leczenia w 1 dzień jest tak istotna. Dzięki
temu szybko można powrócić do
normalnego funkcjonowania i wykonywania
wszystkich swoich obowiązków.
Współcześnie możliwe jest
przeprowadzenie leczenia kanałowego 
w trakcie 1 wizyty, dzięki wykorzystaniu
podczas zabiegu mikroskopu. Okazuje się
także, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
w 1 dzień odbudować wszystkie zęby.
Renomowane kliniki stomatologiczne w
takich przypadkach wykorzystują
nowoczesną metodę Zęby w 1 dzień (all-on-
4, all-on-6). Warto więc sprawdzić, czy 
w ośrodku stosowane są w codziennej
praktyce te innowacyjne rozwiązania.

5. Leczenie w 1 dzień
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Zrekonstruowanie uzębienia to
skomplikowany proces, który wymaga
ogromnego doświadczenia i umiejętności
ekspertów z różnych dziedzin stomatologii.
Dlatego tak niezwykle ważne jest, aby 
w klinice znajdowało się laboratorium
protetyczne. Bliska współpraca specjalistów
sprawia, że możliwe staje się przygotowanie
idealnie dopasowanej rekonstrukcji, która
sugestywnie imituje naturalne piękno.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji 
o wyborze kliniki sprawdź, czy w danej
placówce znajduje się prywatne
laboratorium protetyczne.

6. Prywatne laboratorium
protetyczne
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Każdy Pacjent to nowa historia, która
wymaga indywidualnego podejścia. Pozwala
to dostosować metody terapii do oczekiwań
i uzyskać zamierzony efekt estetyczny oraz
funkcjonalny. Warto więc zapoznać się z
opiniami Pacjentów, którzy leczyli się w
danej klinice, a tym samym sprawdzić, czy
lekarze w trakcie planowania uwzględniają
między innymi wszystkie cechy wyglądu.
Odpowiednie podejście stomatologa
zagwarantuje Ci, że uzyskasz efekty, o jakich
zawsze marzyłeś.

7. Indywidualne podejeje ście
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Umiejętności, wiedza i doświadczenie
lekarzy to nie wszystko. Niezwykle ważne
są również materiały, jakie są
wykorzystywane w codziennej praktyce.
Dlatego przed wyborem kliniki sprawdź, 
czy w gabinecie stosowane są najwyższej
jakości wypełnienia, takie jak Enamel HFO®,
Inspiro® czy inlay/onlay. Zastosowane
rozwiązania mają również ogromne
znaczenie przy leczeniu implantologicznym.
Wykorzystanie implantów uznanych marek,
takich jak Dentsply Implants®, pozwala
znacznie podnieść skuteczność
wykonywanych zabiegów.

8. Najwyższa jakość
materiałów
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Jednym z głównych celów współczesnego
leczenia stomatologicznego jest uzyskanie
znakomitych efektów przy pełnym
komforcie Pacjenta w trakcie wykonywania
zabiegów. Z tego powodu w klinikach 
są stosowane komputerowe znieczulenia,
np. amerykańskie urządzenie The Wand,
narkoza czy gaz rozweselający. Metody 
te pozwalają nie tylko przejść przez całe
leczenia całkowicie bezboleśnie, ale
sprawiają, że Pacjent może poczuć się
zrelaksowany. Dlatego przed wyborem
gabinetu stomatologicznego sprawdź, czy
wykorzystywane są tam nowoczesne formy
znieczuleń.

9. Leczenie bez bólu
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Skuteczność zabiegów i komfort Pacjenta w
trakcie leczenia zależy w dużej mierze od
wykorzystywanych technologii. Jednym 
z nich jest Planmeca Smile Design, czyli
nowoczesne rozwiązanie, które pozwala
przymierzyć nowy uśmiech jeszcze przed
rozpoczęciem terapii. Za sprawą tego
urządzenia będziesz mógł się przekonać, 
czy planowane leczenie przyniesie efekty, 
o jakich marzysz. Dlatego koniecznie
sprawdź, czy w danej klinice
wykorzystywana jest technologia cyfrowego
planowania uśmiechu. 

10. Innowacyjyjy ne
rozwiązania
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Zapisz się na wizytę i odzyskaj piękny uśmiech!

+48 601 666 836 

biuro@danutaborczyk.pl

ul. Ludomira Różyckiego 28, 
40-589 Katowice

www.danutaborczyk.pl




