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Jeżeli pragniesz przejść przez całe leczenie 
w pełni komfortowo oraz chcesz, aby zabiegi przyniosły

oczekiwane przez Ciebie efekty, koniecznie zwróć
uwagę na doświadczenie lekarzy i ich edukację. To

właśnie umiejętności oraz ogromna wiedza w głównej
mierze odpowiadają za powodzenie całego procesu.
Warto więc sprawdzić, czy dentysta, do którego się

wybierasz, posiada certyfikaty, a także gdzie pobierał
nauki. Informacje takie zazwyczaj można znaleźć na
stronie internetowej kliniki stomatologicznej. Dobrze

też sprawdzić opinie innych Pacjentów na temat
lekarza, dzięki czemu upewnisz się, że podejmujesz
słuszną decyzję, wybierając danego stomatologa.

1. Doświadczeni lekarze
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Klinika powinna oferować zabiegi z zakresu różnych
dziedzin stomatologii. Jest to niezwykle ważne,

ponieważ dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie
Twoje problemy w jamie ustnej zostaną skutecznie
rozwiązane, a o zdrowie i wygląd uśmiechu zadbają

prawdziwi eksperci. Ponadto w ten sposób zwiększany
jest również komfort leczenia – wszystkie konieczne
zabiegi mogą odbyć się w jednym miejscu, przez co

możesz zaoszczędzić swój cenny czas. Dlatego warto
sprawdzić, czy klinika, do której się wybierasz, oferuje

pełny zakres usług stomatologicznych.

2. Kompleksowe leczenie
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Jednym z pierwszych elementów leczenia powinna być
wizyta konsultacyjna. To właśnie podczas niej będziesz
miał możliwość zadać wszystkie nurtujące Cię pytania
oraz podzielić się swoimi wątpliwościami. Konsultacja

to też moment, w którym lekarz opowie Ci 
w najprostszy sposób o całym leczeniu, dzięki czemu

poczujesz się pewniej oraz zyskasz komfort psychiczny.
Na tym etapie przygotowywany jest również plan

całego leczenia oraz wstępny kosztorys, co oznacza, 
że cały proces jest przewidywalny od samego początku.

3. Konsultacje
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Każde leczenie w profesjonalnej klinice
stomatologicznej oparte jest o wykonanie precyzyjnej
diagnostyki. Na tej podstawie lekarz może prawidłowo
ocenić stan zdrowia jamy ustnej, dzięki czemu może
również zaproponować najlepsze metody leczenia,

które przyniosą oczekiwane efekty. Warto więc
sprawdzić, czy klinika została wyposażona w RTG

punktowe i panoramiczne oraz tomografię
komputerową. Stomatolog dzięki zaawansowanym

badaniom diagnostycznym może rozpoznać problemy,
które nie są widoczne podczas standardowej kontroli,

przez co zyskujesz gwarancję, że opuścisz klinikę z
pięknym i zdrowym uśmiechem.

4. Precyzyjna diagnostyka

kontakt@implanty.in

44 633 13 30
5



Wiele osób obawia się wizyty w gabinecie
stomatologicznym, dlatego możliwość skorzystania 
z leczenia, które wykonuje się podczas jednej wizyty,

jest niewątpliwą zaletą. Z tego powodu klinika powinna
oferować leczenie kanałowe pod mikroskopem. To

właśnie to urządzenie umożliwia wykonanie zabiegu
endodontycznego podczas jednej wizyty. Jeżeli

natomiast borykasz się z problemem całkowitego
bezzębia, sprawdź, czy możesz skorzystać z metody 

all-on-4. Jest to leczenie, które polega na wszczepieniu
implantów, a następnie natychmiastowym ich

obciążeniu, dzięki czemu po jednej wizycie wyjdziesz 
z nowym uśmiechem.

5. Leczenie w 1 dzień
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By uzyskać znakomite efekty, konieczne jest dokładne
zaplanowanie leczenie. To właśnie dzięki temu lekarz
może precyzyjnie dobrać odpowiednie metody, które

umożliwią przywrócenie zdrowia i pełnej
funkcjonalności w jamie ustnej. Zaplanowanie całego

leczenia pozwala także znacznie podnieść jego
skuteczność oraz pozytywnie wpłynąć na komfort

psychiczny, ponieważ cały proces będzie dla Ciebie 
w pełni przewidywalny.

6. Plan leczenia
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Niezwykle ważne jest, aby lekarz, do którego się
wybierasz, do każdego problemu podchodził

indywidualnie. Stomatolog powinien zaplanować całe
leczenie, uwzględniając wszelkie uwarunkowania oraz

cechy wyglądu. Dzięki temu może również
zaproponować odpowiednie metody leczenia, które

pozwolą uzyskać wymarzone przez Ciebie efekty.
Warto więc sprawdzić, jak przebiega pierwsza wizyta 

w klinice, do której się wybierasz.

7. Indywidualne podejście
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Ważne, aby w klinice wykorzystywane były wyłącznie
najwyższej jakości materiały. To właśnie dzięki nim

możliwe jest uzyskanie trwałych i estetycznych efektów.
Warto więc sprawdzić, z jakich wypełnień standardowo

korzysta się w danej klinice, a także czy podczas
leczenia implantologicznego stosowane są implanty
uznanych marek na świecie. Zyskujesz dzięki temu
również gwarancję skuteczności przeprowadzenia

zabiegu.

8. Wysoka jakość
materiałów
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Nowoczesne technologie pozwalają nie tylko uzyskać
znakomite efekty leczenia, ale również podnieść

komfort podczas wykonywanych zabiegów. W klinice
stomatologicznej powinna być więc możliwość

skorzystania ze skutecznych znieczuleń. Ważne jest
również, aby leczenie kanałowe zawsze wykonywane

było pod mikroskopem, co znacznie podnosi jego
skuteczność i komfort. 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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Dentofobia, czyli paniczny strach przed wizytą w klinice
stomatologicznej, to problem, który dotyka wielu

Pacjentów. Dlatego tak ważne jest, aby w wybranej
przez Ciebie klinice panowała wspaniała atmosfera,

dzięki czemu spędzone tam chwile będziesz
wspominać z przyjemnością. Warto więc przeczytać

opinie innych Pacjentów, a także przeprowadzić
rozmowę telefoniczną z rejestratorką, na podstawie
czego będziesz mógł stwierdzić, czy jest to miejsce, 

w którym chcesz przeprowadzić leczenie.

10. Wspaniała atmosfera
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GABINET STOMATOLOGICZNY
DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY!

+44 633 13 30
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