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dentysty
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1. Profesjonalny zespół ekspertów
Chcąc osiągnąć pełen sukces i zadowalający efekt
wizualny, niezbędny jest zespół stomatologów, którzy
odznaczać się będą nieprzeciętnymi umiejętnościami
i doświadczeniem. Stając w obliczu dylematu wyboru
gabinetu stomatologicznego są to cechy mające kluczowe
znaczenie i powinniśmy poświęcić im szczególną uwagę.
Punktem wyjścia, z którego należy zacząć, jest
sprawdzenie strony internetowej placówki dentystycznej
i zapoznanie się z wykształceniem, praktyką zawodową
oraz certyfikatami posiadanymi przez interesującego nas
dentystę (informacje o nich również powinny się tam
znajdować). Przydatnymi mogą się okazać realne opinie
Pacjentów, możesz je znaleźć na popularnych stronach
branżowych czy Google Maps. Zdecydowanie pomoże
Ci to w dokonaniu słusznego wyboru!
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2. Wieloaspektowe przeprowadzenie leczenia
Jest bardzo ważnym kryterium, ponieważ kompleksowe
wykonanie diagnostyki i leczenia w dużym stopniu rzutuje
na końcowy efekt. Objawy problemów, z którymi udajemy
się do gabinetu stomatologicznego mają różną skalę,
często pozornie niegroźne bolączki mogą zwiastować
poważniejsze choroby uzębienia. Zwróć więc uwagę, czy
dana klinika zatrudnia ekspertów reprezentujących różne
dziedziny stomatologii. Podejmując się leczenia w takim,
ośrodku możesz mieć pewność, że twoje uzębienie jest
w dobrych rękach i zostanie mu przywrócona pełna
sprawność. Dodatkową zaletą jest spora oszczędność
czasu i komfort, nie musisz bowiem poszukiwać kolejnych
gabinetów wykonujących dany zabieg lub badanie.
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3. Dokładna i rzetelna konsultacja
W pewnym stopniu świadczy o prestiżu prezentowanym
przez klinikę. Leczenie stomatologiczne jest procesem
wymagającym starannego podejścia i szczegółowego
planowania jego przebiegu. Większość ośrodków
o utartym autorytecie jako normę traktuje
przeprowadzenie wizyty konsultacyjnej. W jej trakcie
stomatolog może uzyskać od Pacjenta wszelkie niezbędne
informacje, odpowiedzieć na jego pytania i rozwiać
wątpliwości. Wtedy również ocenie podlega ogólny stan
zdrowia jamy ustnej, na której podstawie wystosowane
zostaną propozycje sposobów przeprowadzenia leczenia.
W międzyczasie sporządza się też zazwyczaj kosztorys
i plan leczenia.

rejestracja@dentistica.com.pl

+48 530 016 530

4. Planowanie leczenia
Będąc w posiadaniu wszystkich informacji, stomatolog
powinien przystąpić do ułożenia planu leczenia. Istotnym
w tej kwestii jest ujęcie indywidualnych cech anatomicznych
Pacjenta. Ponadto, świadomość przyszłych efektów terapii
daje duże poczucie komfortu. Tak przyjęta strategia
pozwala na osiągnięcie wymarzonego przez Pacjentów
uśmiechu, warto więc sprawdzić, czy w interesującej nas
klinice wspomniane planowanie jest standardowym etapem
leczenia.
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5. Centrum diagnostyczne
Diagnostyka ma decydujący wpływ na kształt leczenia,
za jej sprawą wykrywane są problemy dręczące nasze
uzębienie. Jest podstawą dla wykonania przytaczanych
wcześniej planów i znacząco podnosi skuteczność
podjętych działań. Sprawdzajmy zatem, czy w skład
wyposażenia gabinetów diagnostycznych wchodzą
urządzenia pokroju kamery wewnątrzustnej, punktowego
RTG czy tomografu komputerowego. Nowoczesna
technologia pozwala też na „przymierzenie” nowego
uśmiechu, warto więc zasięgnąć informacji czy klinika,
w której chcemy się leczyć, ma w swojej ofercie
innowacyjny system DSD. Przy jej pomocy stomatolog
może stworzyć cyfrową wizualizację naszego przyszłego
uzębienia.
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6. Mikroskop dentystyczny
Stając w obliczu perspektywy leczenia kanałowego, większość
z nas ma przed oczami wizję bolesnego i długotrwałego
zabiegu. Dzięki nowoczesnym mikroskopom, znajdującym
swoje zastosowanie również w stomatologii, złowieszcza
„kanałówka” w wielu przypadkach (zastosowanie urządzenia
i czas trwania jest zależne od decyzji lekarza) może zostać
przeprowadzona nawet w ciągu jednej wizyty! Opłaca się więc
sprawdzać, czy w potencjalnie odpowiadającej naszym
oczekiwaniom klinice znajduje się taki mikroskop. W połączeniu
z innowacyjnymi sposobami znieczulania zabieg jest
praktycznie bezbolesny, a czas potrzebny na jego
przeprowadzenie maksymalnie zredukowany. Ponownie kłania
się tutaj zagadnienie wysokiego komfortu, a dla Pacjentów
dotkniętych lękiem związanym z niegdyś przykrą procedurą
leczenia kanałowego jest to spore odciążenie psychiczne.
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7. Wizyty adaptacyjne
Okazuje się, że odpowiedni wybór stomatologa, który
skutecznie i możliwie najbardziej bezstresowo upora się
z wyleczeniem zębów u dzieci nie jest taki prosty. Mali
Pacjenci bardzo często żywią ogromną niechęć
w stosunku do wizyt w gabinecie dentystycznym, co nieraz
utrudnia przebieg leczenia. Dobrym tropem w dokonaniu
decyzji jest obecność w usługach danej kliniki wizyty
adaptacyjnej. Podczas nich nasze pociechy mają okazję
zapoznać się z mechanizmami pracy gabinetów,
wykorzystywanym przy zabiegach sprzętem i obecnym
personelem. Pozwala to na wytworzenie relacji zaufania
pomiędzy Pacjentem a dentystą, rozluźnia atmosferę
i znacząco ułatwia dalsze etapy leczenia.
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8. Bezbolesne leczenie
Najczęstszym powodem strachu przed odwiedzinami
gabinetów stomatologicznych jest obawa przed bólem
wiążącym się z przebiegiem leczenia. Dzisiaj śmiało
możecie odrzucić od siebie te obawy! Rynek
stomatologiczny wypracował nowoczesne środki
znieczulające, blokujące najmniejsze uczucie bólu.
Wyśmienicie sprawdzają się w przypadku Pacjentów
dotkniętych dentofobią i dzieci, czyniąc spotkanie
z dentystą dużo bardziej przyjaznym. Wybierając gabinet
dentystyczny, kierujmy się więc dostępnością opcji
znieczulenia, które pozwolą nam dopasować je do naszych
preferencji.
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9. Innowacyjne metody leczenia
Renomowane kliniki stomatologiczne podążają za
postępem, wykorzystując najnowocześniejsze technologie.
Dzięki temu standardy leczenia przez nie świadczone
lokują się na najwyższych pozycjach. Ich wykorzystanie
wiąże się z szeregiem czysto praktycznych zalet,
począwszy od zapewnienia Pacjentowi wygody, przez
oszczędność czasu, aż po komfort psychiczny. Jako
przykład można wziąć niewidoczne aparaty ortodontyczne
Invisalign, będące kwintesencją dyskrecji. Dodatkowym
atutem jest fakt, że Pacjenci mogą bez przeszkód
zdejmować je i zakładać, w zależności od potrzeb.
Wybierając gabinet dentystyczny, zapoznaj się
z innowacyjnymi rozwiązaniami przez niego
proponowanymi, aby w pełni zaspokoić swoje potrzeby.
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10. Przyjazna atmosfera
Chociaż może się wydawać, że nie trzeba przywiązywać do
niej specjalnej wagi, jest ważnym atrybutem, którym
również kierować przy poszukiwaniu odpowiedniego
gabinetu dentystycznego. Wyjątkowe znaczenie ma to dla
Pacjentów cierpiących na dentofobię, którym w
towarzystwie pozytywnie nastawionego lekarza dużo
łatwiej jest się odstresować. Atmosferę panującą w danej
placówce możesz zweryfikować na podstawie opinii innych
Pacjentów lub wdając się w krótkie pogawędki
z pracownikami.
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GABINET STOMATOLOGICZNY DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY!

