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1.ZESPÓŁ EKSPERTÓW
Jednym z głównych źródeł sukcesu leczenia są szeroka
wiedza, ogromne umiejętności i bogate doświadczenie
lekarza. Przy wyborze swojego dentysty koniecznie należy
zwrócić uwagę na te elementy. Jak to zrobić? Przede
wszystkim sprawdzić na stronie internetowej kliniki
przebytą edukację i doświadczenie lekarza, do której się
wybieramy. Warto również zapoznać się z posiadanymi
przez dentystę certyfikatami – najczęściej znajdują się
one również na witrynie gabinetu stomatologicznego.
Odwiedź również portale branżowe, gdzie obok
podstawowych informacji o lekarzu znajdziesz także
prawdziwe opinie Pacjentów. Na tej podstawie będziesz
mógł podjąć słuszną decyzję o leczeniu stomatologicznym!
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2.KOMPLEKSOWE LECZENIE
Często zdarza się, że drobne objawy, z jakimi udajemy się
do lekarza, są jednym ze skutków poważniejszych
problemów w jamie ustnej. W takiej sytuacji niezwykle
ważne jest, aby w klinice, do której się wybieramy,
pracowali eksperci z różnych dziedzin stomatologii.
Zweryfikuj więc, jakie zabiegi oferowane są w danym
ośrodku dentystycznym. Dzięki temu zyskujesz gwarancję,
że w Twojej jamie ustnej zostanie przywrócone pełne
zdrowie. Możliwość przeprowadzenia kompleksowego
leczenia w jednym miejscu wpływa nie tylko na jego
skuteczność, ale również na komfort, ponieważ oszczędza
się w ten sposób Twój cenny czas.

kontakt@gleboccy.pl

3

+48 885 887 000

3.PROFESJONALNA KONSULTACJA
Leczenie stomatologiczne to złożony proces, który
wymaga precyzyjnego planowania. Dlatego w
renomowanych ośrodkach dentystycznych standardem
jest rozpoczynanie całej terapii od kompleksowej wizyty
konsultacyjnej. Podczas niej lekarz poznaje obawy
Pacjenta oraz odpowiada na wszystkie nurtujące go
pytania. Wizyta konsultacyjna jest również moment, w
którym dentysta dokonuje dokładnej oceny stanu zdrowia
jamy ustnej. Na tej podstawie lekarz może zaproponować
odpowiednie metody leczenia. Przygotowywany jest
wtedy również plan całej terapii.
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4.PRYWATNE CENTRUM
DIAGNOSTYCZNE
Niezwykle ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia
przeprowadzić badania diagnostyczne. To właśnie one
pomagają rozpoznać wszelkie problemy występujące w
jamie ustnej. Dzięki temu możliwie jest zaplanowanie
kompleksowego leczenia i zwiększenie skuteczności całej
terapii. Dlatego w klinice powinny znajdować się takie
urządzenia jak RTG punktowe czy skaner wewnątrzustny.
Jeżeli pragniesz również przymierzyć swój nowy uśmiech
przed rozpoczęciem leczenia, koniecznie sprawdź, czy w
ośrodku dentystycznym wykorzystywany jest Digital Smile
Design. Technologia ta umożliwia cyfrową wizualizację
spodziewanych efektów po zakończonej terapii.
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5.LECZENIE W 1 DZIEŃ
Wizyta w gabinecie stomatologicznym może napawać
lękiem, dlatego niezwykłą zaletą jest możliwość
przeprowadzenie leczenia w 1 dzień. W ten sposób można
zminimalizować stres związany z koniecznością częstego
odwiedzania ośrodka dentystycznego. Na co więc warto
zwrócić uwagę? Sprawdź, czy w klinice wykorzystywany
jest mikroskop stomatologiczny. To między innymi właśnie
za sprawą tego urządzenia leczenie kanałowe stało się nie
tylko znacznie bardziej komfortowe i skuteczne, ale
również możliwe jest jego przeprowadzenie podczas 1
wizyty. Jeżeli z kolei borykasz się z problem całkowitego
bezzębia, powinieneś zainteresować się innowacyjną
metodą all-on-4. Leczenie to pozwala podczas 1 wizyty
wszczepić implanty, a następnie je obciążyć odbudową
protetyczną tego samego dnia.
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6.PLAN LECZENIA
Lekarz po zapoznaniu się ze stanem zdrowia jamy ustnej
powinien przygotować kompleksowy plan leczenia.
Niezwykle ważne jest, aby uwzględniał on indywidualne
cechy wyglądu Pacjenta. Dzięki temu podnoszona jest
skuteczność leczenia, a także komfort psychiczny,
ponieważ od samego początku przebieg całej terapii jest
przewidywalny. Przygotowanie kompleksowego planu
pozwala również uzyskać efekty, o jakich zawsze marzył
Pacjent. Dlatego sprawdź, czy etap ten jest standardem w
klinice, do której się wybierasz.
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7.INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Każdy Pacjent to nowa historia. Nic więc dziwnego, że tak
ważne jest, aby lekarze w klinice zawsze podchodzili do
przypadku indywidualnie. Takie podejście pozwala
uzyskać znakomite efekty leczenia, o których marzyłeś.
Lekarze powinni zawsze dobierać takie metody, dzięki
którym możliwym będzie uzyskanie znakomitych
rezultatów estetycznych i funkcjonalnych. Dlatego przed
podjęciem decyzji o leczeniu w danej klinice sprawdź
opinie Pacjentów, przez co będziesz mógł dowiedzieć się,
jak przebiegają wszystkie etapy terapii.
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8.WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
Nie tylko precyzyjna diagnostyka i zespół ekspertów są
źródłem sukcesu. Ważne, aby w klinice, do której się
wybierasz, wykorzystywane były wysokiej jakości
materiały. Dlatego warto sprawdzić, czy w danym
gabinecie stosowane są estetyczne wypełnienia inlay oraz
onaly. Standardem powinno być także wykorzystywanie
rekonstrukcji protetycznych, do produkcji których
wykorzystywana jest wysokiej jakość porcelana.
Informacje o stosowanych rozwiązaniach znajdziesz
najczęściej na stronie internetowej kliniki. W ten sposób
zyskasz pewność, że decyzja o podjęciu leczenia w danym
gabinecie to dobry wybór.
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9.INNOWACYJNE ROZWIAZANIA
Na komfort i skuteczność leczenia ogromny wpływ mają
wykorzystywane technologie. Dlatego przed wyborem
swojej kliniki stomatologicznej sprawdź, czy w danym
ośrodku dentystycznym standardem jest stosowanie
podczas leczenia kanałowego mikroskopu. Wykorzystanie
tego urządzenia wyraźnie pomaga lekarzowi w trakcie
zabiegu, przez co rośnie jego skuteczność. W niektórych
klinikach stosowana jest również innowacyjna technologia
Digital Smile Design, która pozwala na stworzenie cyfrowej
wizualizacji oczekiwanych efektów. Dzięki temu znacząco
podnoszony jest komfort całego leczenia i jego
skuteczność.
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10.WSPANIAŁA ATMOSFERA
Dentofobia, czyli strach przed wizytą w gabinecie
stomatologicznym, jest powszechnym problem. Celem
współczesnej stomatologii jest walka z tym lękiem, dlatego
wykorzystywane są nowoczesne technologie, które
znacząco podnoszą komfort leczenia. Ważne jednak, aby
w klinice panowała również wyjątkowa atmosfera, dzięki
czemu chwile spędzone w gabinecie będziesz wspominał z
przyjemnością. O tym możesz się przekonać, czytając
opinie Pacjentów, a także przeprowadzając krótką
rozmowę z rejestratorką. Dzięki temu ocenisz, czy dana
klinika jest miejscem, w którym chcesz podjąć leczenie i
spędzić swój czas.
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ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ DO NOVADENT
I ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE!
Adres: ul. Pana Tadeusza 6., 18-400 Łomża
Strona internetowa: www.novadent.pl
Numer telefonu: +48 885 887 000
E-mail: kontakt@gleboccy.pl

