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Wybór kliniki stomatologicznej, w której bezpiecznie i komfortowo
będziemy mogli wyleczyć zęby, nie jest sprawą prostą. Każdy z nas
ma bowiem konkretne wyobrażenie i oczekiwania co do przebiegu
całego procesu oraz spodziewanych efektów zdrowotnych i
estetycznych. Pomimo dużego postępu technologicznego i użycia
najwyższej klasy materiałów wciąż najważniejszym ogniwem jest
lekarz, od którego wiedzy, doświadczenia i umiejętności zależy
powodzenie terapii. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy
zwrócić uwagę na wysokie kwalifikacje kadry ekspertów pracujących
w danej klinice. Istotnym elementem jest również udział
stomatologów w specjalistycznych szkoleniach, a także posiadane
certyfikaty, które dają pewność, że leczenie będzie przebiegało na
najwyższym poziomie. Takie informacje można znaleźć na stronie
internetowej danej kliniki. To jednak nie jedyne źródło wiadomości o
konkretnym specjaliście, którego poszukujemy. Warto również
sprawdzić rekomendacje innych Pacjentów, dzięki którym upewnisz
się, że podejmiesz słuszną decyzję, wybierając danego lekarza. 
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1.Doświadczeni eksperci



Kompleksowe podejście do leczenia umożliwia osiągnięcie
znakomitych efektów zdrowotnych i estetycznych w stosunkowo
krótkim czasie. Dlatego ważne jest, aby w wybranej przez nas klinice
pracowali eksperci z różnych dziedzin stomatologii. W ten sposób
zyskujesz pewność, że Twoje problemy zostaną skutecznie rozwiązane 
i nie będziesz musiał odwiedzać kilku ośrodków. Dzięki temu
oszczędzasz czas, ponieważ diagnostyka oraz leczenie może odbyć się 
w jednym miejscu przy ścisłej współpracy interdyscyplinarnego zespołu
lekarzy. Dlatego warto sprawdzić, czy wybrana przez Ciebie placówka,
oferuje pełny zakres usług stomatologicznych.

2.Kompleksowe leczenie
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Niezwykle ważnym elementem w całym procesie leczenia jest rzetelnie
przeprowadzona wizyta konsultacyjna, podczas której lekarz może
ocenić stan zdrowia jamy ustnej Pacjenta, a także zapoznać się z jego
oczekiwaniami odnośnie przebiegu terapii i rezultatów funkcjonalnych
i estetycznych. Na tej podstawie specjalista może zaproponować
indywidualnie dobrane metody, które pozwolą spełnić marzenia
Pacjenta o zdrowym i pięknym uśmiechu. Podczas konsultacji powinien
zostać również przygotowany dokładny plan leczenia wraz ze wstępnym
kosztorysem.

3.Konsultacje
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Powodzenie każdego leczenia zależy od wykonania precyzyjnej
diagnostyki, dzięki której możliwe jest dotarcie przyczyn choroby. To
właśnie na podstawie właściwego rozpoznania wszystkich problemów 
w jamie ustnej Pacjenta, lekarz może zaproponować najbardziej
efektywną metodę leczenia. Warto pamiętać, że kliniki, spełniające
światowe standardy, posiadają prywatne centra diagnostyczne, co
znacząco podnosi komfort terapii. Wszystkie badania mogą odbyć się 
w jednym miejscu, przez co możliwe jest zaoszczędzenie cennego czasu.
Warto również upewnić się, w jaki sprzęt wyposażona jest dana
placówka. Jeśli posiada możliwość wykonania cyfrowych badań 
w technologii 3D, zyskujemy pewność, że nasza terapia będzie
skuteczna i bezpieczna. Dlatego ważne, by w klinice była możliwość
wykonania tomografii komputerowej, kompleksowego RTG (punktowe,
pantomograficzne, zatok szczękowych oraz stawów skroniowo-
żuchwowych) oraz czy jest dostęp do skanera wewnątrzustnego.
Również osoby, które planują metamorfozę uśmiechu powinny zwrócić
uwagę, czy jest możliwość przeprowadzenia cyfrowego planowania
leczenia DSD (Digital Smile Design), które w dużej mierze decyduje 
o osiągnięciu satysfakcjonujących wyników terapii zgodnych z naszymi
wyobrażeniami.

4.Nowoczesna diagnostyka 3D
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Na obecnym etapie rozwoju stomatologii, dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii i profesjonalnego sprzętu, jest możliwość
przeprowadzenia leczenia już w ciągu jednego dnia. Niewątpliwym
atutem takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego powrotu do
normalnego funkcjonowania i wykonywania codziennych obowiązków.
Zastosowaniu mikroskopu w leczeniu kanałowym i zachowawczym
umożliwia przeprowadzenie zabiegów już podczas jednej wizyty. Warto
podkreślić, że dzięki niezwykłej precyzji tego urządzenia, skuteczność
terapii wzrasta nawet o 90%. Renomowane kliniki stomatologiczne 
w podobny sposób radzą sobie z odbudową bezzębia, które, dzięki
zastosowaniu innowacyjnych metod (all-on-4, all-on-6), zostaje
zrekonstruowane podczas 1 wizyty. Takie leczenie polega na
wszczepieniu implantów, a następnie natychmiastowym ich obciążeniu,
dzięki czemu Pacjent od razu po wizycie wychodzi do domu z nowym
uśmiechem.

5. Leczenie w 1 dzień
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Rekonstrukcja uzębienia jest skomplikowanym procesem, który
wymaga dużego doświadczenia i ogromnych umiejętności ekspertów 
z wąskich dziedzin stomatologii. Sprawny przebieg leczenia zależy
bowiem od ich bliskiej współpracy, umożliwiającej przygotowanie
idealnie dopasowanej odbudowy protetycznej, która sugestywnie
imituje naturalne piękno uzębienia Pacjenta. Zatem, przed podjęciem
ostatecznej decyzji o wyborze kliniki, warto zorientować się, czy
znajduje się z niej prywatne laboratorium protetyczne.

6. Prywatne centrum protetyczne
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Niemal każdy Pacjent zgłaszający się do kliniki stomatologicznej ma już
za sobą historię leczenia w innych placówkach. Dlatego niezwykle
ważną sprawą jest indywidualne podejście lekarza do problemów, 
z którymi zgłasza się Pacjent i uwzględnienie jego potrzeb i oczekiwań ,
które pomoże w dobraniu najlepszej metody terapii. Stomatolog
planując cały proces leczenia, powinien wziąć pod uwagę nie tylko
uwarunkowania w jamie ustnej Pacjenta, ale również cechy jego
wyglądu, które umożliwią dobór odpowiedniego do osobowości
rozwiązania. Warto zatem zapoznać się z opiniami osób, które już
zakończyły leczenie w danej klinice, aby sprawdzić metodykę działania
stomatologów i zorientować się i czy jest możliwość wykonania
cyfrowego projektu uśmiechu, by jeszcze przed leczeniem,
skonfrontować z jego wyniki z naszymi oczekiwaniami.

7. Indywidualne podejście
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Istotnym elementem, który może zaważyć o sukcesie każdego leczenia,
jest zastosowanie wysokiej klasy materiałów wiodących światowych
marek. Dają one bowiem gwarancję uzyskania trwałych 
i satysfakcjonujących  efektów terapii. Dlatego przed przystąpieniem do
leczenia warto sprawdzić, czy w konkretnej klinice wykonywane są
porcelanowe odbudowy protetyczne, które wyróżniają się niezwykłą
estetyką i wytrzymałością oraz czy zastosowane rozwiązania w zakresie
leczenia implantologicznego spełniają wszystkie światowe standardy.
Podobnie w innych dziedzinach stomatologii, użycie wysokiej jakości
materiałów podnosi bezpieczeństwo oraz skuteczność wykonywanych
zabiegów. 

8. Wysoka jakość materiałów
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Nowoczesne technologie pozwalają nie tylko uzyskać znakomite efekty
leczenia, ale również podnieść komfort podczas wykonywanych
zabiegów. Przykładem jest zastosowanie metody ultradźwiękowej m.in
w leczeniu chorób przyzębia, do których należy paradontoza. Ponadto
w nowoczesnej klinice stomatologicznej powinna być możliwość
skorzystania ze skutecznych i bezinwazyjnych znieczuleń, dzięki
którym każde nawet najbardziej skomplikowane leczenie odbywa się
bezboleśnie. Ważne jest również, aby leczenie kanałowe zawsze było
wykonywane pod mikroskopem, co znacznie podnosi jego skuteczność 
i jest w pełni komfortowe dla Pacjenta.  Innowacyjne technologie
sprawiają również, że uzyskane efekty będą niezwykle wytrzymałe,
dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się pięknym uśmiechem przez
długie lata.

9. Innowacyjne rozwiązania
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Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest pozytywna atmosfera
podczas leczenia. Pozornie w całym procesie wydaje się drugoplanowa,
jednak już pierwsze chwile w klinice, w oczekiwaniu na zabieg, decydują
o naszym nastawieniu do terapii.  Dlatego tak ważne jest, aby 
w wybranej przez Ciebie klinice panowała przyjazna atmosfera, dzięki
której  proces leczenia będzie przebiegał bezstresowo i  będziesz mógł
wspominać go z uśmiechem na ustach. Jest to szczególnie ważny aspekt
dla osób zmagających się z dentofobią oraz dla najmłodszych
Pacjentów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z dentystą. Ważne,
aby mogły w danej klinice mieć odpowiednia dla siebie udogodnienia.
Prestiżowe kliniki  są wyposażone w specjalne zaadaptowane dla dzieci
pomieszczenia - kids corner, gdzie w oczekiwaniu na zabieg, będą mogły
w komfortowych warunkach spędzić czas na zabawie. Aby upewnić się
co do trafności swojego wyboru, warto  przeczytać opinie innych
Pacjentów, a także przeprowadzić rozmowę telefoniczną z rejestratorką,
na podstawie której będziesz mógł ocenić, czy standardy danej kliniki
odpowiadają Twoim oczekiwaniom.

10. Wspaniała atmosfera
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ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ I SPEŁNIJ MARZENIE O PIĘKNYM UŚMIECHU!
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51-114 Wrocław
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