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1.Zespół doświadczonych ekspertów
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www.noweorlowodent.pl

Wybór odpowiedniego gabinetu stomatologicznego nie
należy do najłatwiejszych, a najważniejszym
wyznacznikiem, którym będziemy się podczas niego
kierowali, powinna być obecność zespołu
doświadczonego zespołu ekspertów reprezentujących
różne dziedziny stomatologii. Dzięki temu
przeprowadzone leczenie będzie miało kompleksowy
charakter, a jego efekty będą cechowały się znakomitą
funkcjonalnością i estetyką. Aby zweryfikować
doświadczenie pracujących w danej placówce dentystów,
warto zajrzeć na jej stronę internetową, gdzie powinna
znajdować się odpowiednia sekcja poświęcona lekarzom,
zawierająca opis ich wykształcenia czy posiadane
certyfikaty. Dobre rezultaty przyniosą także odwiedziny
popularnych portali branżowych (np. ZnanyLekarz.pl), na
których można znaleźć realne opinie Pacjentów.
klinika@noweorlowodent.pl
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2.Kompleksowe leczenie
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Jak wspominaliśmy, obecność licznego zespołu
ekspertów wyspecjalizowanych w pojedynczych działach
stomatologii pozwala na kompleksowe leczenie, dzięki
któremu całe postępowanie przyniesie najlepsze możliwe
efekty. Wyeliminowane zostaną nie tylko doraźne objawy
schorzenia, ale też jego źródło. Dodatkową korzyścią jest
znaczna oszczędność czasu Pacjenta, gdyż nie musi on
poszukiwać dentystów zajmujących się poszczególnymi
dziedzinami, a wszystkie niezbędne czynności
przeprowadzane są na miejscu.

klinika@noweorlowodent.pl
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3.Wizyta konsultacyjna
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W każdej renomowanej klinice stomatologicznej
pierwszym krokiem leczenia jest wizyta konsultacyjna.
W jej trakcie dentysta dokładnie analizuje problem
Pacjenta oraz przeprowadza odpowiednią diagnostykę,
która określa jego uwarunkowania zdrowotne. Dzięki
takiej strategii działania możesz mieć pewność, że Twoje
oczekiwania i potrzeby względem terapii zostaną
rzetelnie uwzględnione. Podczas wspomnianej
konsultacji stomatolog odpowiada także na wszelkie
pytania leczonej osoby oraz rozwiewa wątpliwości,
aby cały proces był przejrzysty, Przedstawiony zostanie
także wstępny kosztorys. Jeżeli zastanawiasz się nad
wyborem gabinetu dentystycznego, sprawdź, czy wizyta
konsultacyjna jest w nim standardem.

klinika@noweorlowodent.pl
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4.Prywatne centrum diagnostyczne
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Podstawą każdego leczenia stomatologicznego jest
diagnostyka, która zapewnia niezbędne informacje
na temat choroby oraz pozwala dentyście dobrać
odpowednie rozwiązanie. Kiedy interesujemy się daną
placówką stomatologiczną, warto zwrócić uwagę, czy
dysponuje ona dobrze wyposażonym gabinetem
diagnostycznym. Obecność aparatury wykonującej kilka
rodzajów RTG, kamery lub skanera wewnątrzustnego
oraz możliwość przeprowadzenia tomografii
komputerowej ma niezwykle duży wpływ na ostateczny
wynik leczenia, a możliwość wykonania koniecznych
badań na miejscu oszczędzi Pacjentowi sporo czasu
i stresu.

klinika@noweorlowodent.pl

6

5.Wizyty adaptacyjne dla dzieci
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Leczenie stomatologiczne dzieci wymaga szczególnej
wiedzy oraz podejścia. Dlatego też podczas poszukiwań
kliniki mającej zająć się stanem uzębienia małego
Pacjenta powinno się sprawdzić, czy szeregi interesującej
nas placówki zasila wykwalifikowany pedodonta oraz czy
przeprowadza ona wizyty adaptacyjne. Podczas nich
dziecko może oswoić się z gabinetem dentystycznym
i obecnym w nim personelem, przedstawiony zostanie
mu także sprzęt używany podczas zabiegów,
a prawdopodobieństwo pojawienia się traumatycznych
przeżyć związanych z pobytem w gabinecie
dentystycznym.

klinika@noweorlowodent.pl
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6.Leczenie kanałowe pod mikroskopem
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Jednym z wyznaczników świadczącym o nowoczesności
placówki dentystycznej są obecne w niej mikroskopy
stomatologiczne, używane przede wszystkim podczas
leczenia kanałowego. Te zaawansowane narzędzia
sprawiają, że owiany złą sławą zabieg nabiera dużo
większego komfortu i skuteczności, a czas potrzebny do
jego wykonania ogranicza się często do jednego dnia!
Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem danej kliniki,
sprawdź jej wyposażenie – mikroskop będzie niezwykle
ważnym punktem.

klinika@noweorlowodent.pl
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7.Indywidualne podejście i przyjazna
atmosfera
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Indywidualne jest niezwykle ważnym czynnikiem
odciskającym swoje piętno na efektach leczenia
stomatologicznego. Zachowanie najwyższych
standardów bezpieczeństwa oraz pełne zaangażowanie
we wszystkie działania mające na celu przywrócenie
zdrowia w jamie ustnej Pacjenta pozwoli osiągnąć
możliwie najlepsze efekty funkcjonalne oraz estetyczne.
Przyjazna atmosfera zaś pomaga rozluźnić się podczas
całego postępowania i zapewnia leczonej osobie
odpowiedni komfort psychiczny, co zapobiegnie
przykrym doświadczeniom podczas pobytu na fotelu
dentystycznym, a ostatecznie rozwojowi dentofobii, czyli
panicznemu lękowi przed stomatologiem.

klinika@noweorlowodent.pl
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8.Materiały najwyższej jakości
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Trwałość proponowanych przez dentystę rozwiązań
w dużej mierze zależy od zastosowania wysokiej jakości
materiałów. Nowoczesna porcelana lub cyrkon, a także
wytrzymałe tworzywa światłoutwardzalne sprawiają, że
uzupełnienia odbudowujące utracone zęby lub ich
uszkodzenia będą służyły Pacjentom przez długi czas,
gwarantujące nieprzeciętną estetykę podczas całego tego
okresu. Wzmianka o wykorzystywanych materiałach
powinna pojawić się zawsze na stronie internetowej,
w zakładce poświęconej konkretnej rekonstrukcji.

klinika@noweorlowodent.pl
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9.Leczenie bez bólu
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Bezbolesne leczenie powinno to fundamentalny
argument przemawiający za wyborem danej placówki
stomatologicznej. Podczas jej poszukiwania warto
zwrócić uwagę na sekcję poświęconą używanym przez
stomatologów znieczuleniom, które będą eliminowały ból
podczas wszystkich zabiegów. Renomowane kliniki
używają tylko wysokiej jakości środków zapewniających
wszystkim procedurom pełen komfort oraz brak bólu.
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10.Inne udogodnienia
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Ostatnim, chociaż nie mniej ważnym wyznacznikiem
profesjonalnej kliniki stomatologicznej, są pozostałe
udogodnienia umilające leczenie stomatologiczne. Łatwy
dostęp do miejsc parkingowych, klimatyzowana
poczekalnia czy dogodna lokalizacja wpływają na
komfort psychiczny Pacjentów, a także oszczędzają ich
czas. Aby określić, czy dana placówka dysponuje
komfortowymi rozwiązaniami, można zapytać
rejestratorkę podczas telefonicznej rejestracji wizyty.

klinika@noweorlowodent.pl

Numer telefonu:
+48 531 350 003

Strona internetowa
www.noweorlowodent.pl

Adres e-mail:
klinika@noweorlowodent.pl

Adres e-mail:
Aleja Zwycięstwa 237/6
81-521 Gdynia

Zapisz się na wizytę i ciesz się pięknym uśmiechem!

