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     1. Multidyscyplinarny zespół
 
Skuteczność leczenia stomatologicznego
wynika przede wszystkim z umiejętności
i doświadczenia lekarzy. Dlatego tak bardzo
ważne jest, abyś przed podjęciem decyzji
sprawdził, czy zespół składa się z ekspertów 
z różnych dziedzin stomatologii, przez co
masz pewność, że uzyskasz wymarzone
efekty. Warto także zapoznać się z opisami
doświadczeń i przebiegu edukacji dentystów,
a także certyfikatami, jakie posiadają, które
bardzo często zamieszczane są na stronie. 
Nie zapominaj również o sprawdzeniu opinii
Pacjentów o lekarzu na różnego rodzaju
portalach społecznościowych. Wszystko to
sprawi, że Twoja pierwsza wizyta będzie 
w pełni komfortowa i całkowicie przyjemna.
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2. Konsultacje
 
Możliwość rozmowy z lekarzem przed
podjęciem leczenia jest niezwykle ważna. Jest
to właśnie moment, w którym będziesz mógł
nie tylko poznać swojego dentystę, ale także
podzielić się swoimi wątpliwościami, a także
oczekiwaniami. Po konsultacji lekarz powinien
również przygotować wstępny plan leczenia 
i kosztorys, dzięki czemu cały proces jest
bardziej przejrzysty. Przed wyborem gabinetu
stomatologicznego, upewnij się, czy
oferowane są tam konsultacje.
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3. Kompleksowe leczenie
 
We współczesnej stomatologii standardem
jest całościowe podejście do Pacjenta,
ponieważ tylko w taki sposób można uzyskać
najlepsze efekty, które będą spełniać
wszystkie oczekiwania. Dlatego tak niezwykle
ważne jest, aby w klinice pracowali eksperci 
z różnych dziedzin stomatologii, przez co
zyskujesz pewność, że każdy Twój problem
zostanie skutecznie rozwiązany.
Kompleksowe leczenie w jednym miejscu 
to nie tylko gwarancja najwyższej jakości, ale
również oszczędność czasu, ponieważ cały
proces może odbyć  się w jednym miejscu.
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4. Diagnostyka
 
Jednym z najważniejszych elementów, który
stanowi o skuteczności przeprowadzenia
leczenia, jest precyzyjnie przeprowadzona
diagnostyka. Dzięki niej lekarz może
zaproponować odpowiednie rozwiązania, 
a także dokładnie zaplanować całe leczenie.
Ważne, aby klinika była wyposażona między
innymi w RTG punktowe czy kamerę
wewnątrzustną. W ten sposób oszczędzasz
nie tylko czas, ponieważ wszystkie badania
mogą zostać wykonane w jednym miejscu, ale
również zyskujesz pewność, że wszystkie
Twoje problemy z uzębieniem zostaną
zdiagnozowane.
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5. Leczenie w 1 Dzień
 
Współcześnie czas jest niezwykle ważny dla
każdego, dlatego w wielu gabinetach
stomatologicznych priorytetem jest
przeprowadzenie różnych zabiegów w jak
najkrótszym czasie, osiągając znakomite
efekty. Standardem stają się innowacyjne
rozwiązania, dzięki którym możliwe jest
wykonanie leczenie w przeciągu jednego dnia.
Dlatego jeżeli czas również dla Ciebie jest
niezmiernie ważny, sprawdź, czy w danej
klinice wykorzystywane są metody
pozwalające przeprowadzić zabiegi w jeden
dzień.
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6. Leczenie bez bólu
 
Współcześnie podczas leczenia priorytetem
jest komfort Pacjenta podczas wykonywanego
zabiegu. Jest to niezwykle istotne, bo właśnie
w ten sposób można skutecznie radzić sobie 
z poważnym problem, jakim jest dentofobia,
czyli paniczny strach przed wizytą u dentysty.
Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych metod
możliwe jest przeprowadzenie nawet
skomplikowanych zabiegów całkowicie bez
bólu. W ten sposób każda chwila w klinice
może być wspominana z przyjemnością! 
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7. Indywidualne podejście
 
Celem przeprowadzenia kompleksowego
leczenia stomatologicznego jest osiągnięcie
wymarzonych efektów. Aby to jednak
osiągnąć, konieczne jest indywidualne
podejście do Pacjenta. Dzięki temu
zwiększana jest skuteczność całego leczenia, 
a wszystkie chwile spędzone w klinice są
znacznie przyjemniejsze. Rozmowa
telefoniczna z rejestratorką pozwoli Ci ocenić,
jaka atmosfera panuje w danym gabinecie, 
a tym samym czy jest to miejsce, w którym
chciałbyś spędzić swój czas.
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8. Mikroskop w wyposażeniu
 
Leczenie kanałowe nie cieszy się dobrą sławą.
Na szczęście współcześnie podczas zabiegu
endodontycznego wykorzystywane są
precyzyjne mikroskopy. To właśnie dzięki
temu urządzeniu możliwe jest
przeprowadzenie leczenia kanałowego
podczas jednej wizyty i to bez konieczności
zatruwania zęba. Ponadto mikroskopy są
coraz częściej wykorzystywane do diagnostyki,
dzięki czemu otrzymujesz gwarancję, że lekarz
dostrzeże pojawiające się problemy z Twoim
uzębieniem na wczesnym etapie. Ważne jest
więc, aby sprawdzić, czy klinika wyposażona
została w precyzyjne mikroskopy.
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9. Wysokiej jakości materiały
 
Na pewno pragniesz, aby uzyskane po
leczeniu efekty poprawiły estetykę i zdrowie 
w jamie ustnej. Ponadto ważne jest, żeby
rezultaty były trwałe, przez co będziesz mógł
cieszyć się pięknym uśmiechem przez wiele
lat. Dlatego istotne jest, aby w danej klinice
stomatologicznej wykorzystywane były tylko
najwyższej jakości materiały. To właśnie one 
w dużej mierze odpowiadają za efekty
estetyczne oraz wytrzymałość uzyskanych
rezultatów. Dlatego przed podjęciem leczenia
sprawdź, czy klinika oferuje między innymi
założenie korony pełnoceramicznej, która
cechuje się najwyższą jakością.
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10. Komfort i udogodnienia
 
Współcześnie przykłada się również
szczególną wagę do tego, aby każda chwila
spędzona w gabinecie stomatologicznym była
przyjemna. Dlatego standardem staje się
możliwość spędzania czasu przed wizytą przy
kawie lub herbacie przy akompaniamencie
przyjemnej muzyki. Warto również zwrócić
uwagę, czy oferowane są różnego rodzaju
udogodnienia, np. miejsca parkingowe przed
kliniką stomatologiczną. 
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