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10 rzeczy, które
musisz wiedzieć
przed wyborem
dentysty



Za skuteczność leczenia i uzyskane po jego zakończeniu
efekty w głównej mierze odpowiadają umiejętności oraz

wiedza lekarza. Dlatego tak niezwykle ważne jest, aby
przed umówieniem się na wizytę zwrócić szczególną

uwagę na doświadczenie i przebytą ścieżkę edukacyjną
dentysty, do którego się wybieramy. Warto również

zwrócić uwagę, jakie posiada certyfikaty, które
uwierzytelniają jego umiejętności. Najczęściej informacje
takie można znaleźć na stronie kliniki stomatologicznej

lub na niezależnych portalach branżowych takich jak
Znany Lekarz. Dobrym pomysłem jest również

sprawdzenie opinii innych Pacjentów o przebiegu
leczenia u dentysty, dzięki czemu możesz się upewnić, 

że podejmujesz słuszną decyzję.

1. LEKARZE Z BOGATYM  
 DOŚWIADCZENIEM
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To, co na pierwszy rzut oka wydaje się drobną zmianą
w jamie ustnej, może okazać się objawem znacznie

poważniejszych dolegliwości, które wymagają złożonego
leczenia. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać klinikę, gdzie
wykonywane są zabiegi z różnych dziedzin stomatologii,
dzięki czemu zyskujesz gwarancję, że wszelkie problemy

zdrowotne w Twojej jamie ustnej zostaną zażegnane.
Możliwość przeprowadzenia całego leczenia w jednym

miejscu to również ogromny komfort, ponieważ
oszczędzasz w ten sposób swój cenny czas.

2.KOMPLEKSOWE LECZENIE

modent.tczew@tlen.pl 58 350 82 423



W renomowanych klinikach standardem jest rozpoczęcie
leczenia stomatologicznego od wizyty konsultacyjnej. 
To właśnie na niej lekarz może dokładnie ocenić stan
zdrowia jamy ustnej, a także zaproponować najlepsze

metody. Dla Ciebie jest to również świetna okazja
do zadania wszystkich nurtujących pytań 

i przedstawienia swoich oczekiwań względem leczenia.
Podczas konsultacji przygotowywany jest również

kompleksowy plan leczenia oraz wstępny kosztorys,
dzięki czemu cały proces będzie dla Ciebie

przewidywalny, a tym samym nie spotka Cię żadna
przykra niespodzianka.

3. KONSULTACJE Z ZESPOŁEM
EKSPERTÓW
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Od dokładnie przeprowadzonej diagnostyki zależy
w istocie, czy całe leczenie zakończy się powodzeniem

oraz czy zażegnane zostaną wszelkie problemy
zdrowotne w jamie ustnej. Dlatego przed podjęciem

decyzji  o wyborze kliniki sprawdź, czy znajduje się tam
prywatne centrum diagnostyczne. Ośrodek powinien być
wyposażony w takie urządzenia jak RTG punktowe oraz
panoramiczne, tomografię komputerową czy kamerę

wewnątrzustną. Zyskujesz w ten sposób pewność,
że żadne dolegliwości w jamie ustnej nie zostaną

pominięte, ponieważ lekarz może dostrzec zmiany
niewidoczne podczas standardowej kontroli.

4. CENTRUM DIAGNOSTYCZNE NA
MIEJSCU
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Leczenie stomatologiczne wielu osobom kojarzy się
z długotrwałym procesem. Coraz częściej kliniki oferują
nowoczesne zabiegi, których przeprowadzenie odbywa
się podczas jednej wizyty. Warto więc przede wszystkim

sprawdzić, czy w gabinecie wykonywane jest leczenie
kanałowe pod mikroskopem. Urządzenie to pozwala

w wielu przypadkach przeprowadzić zabieg
endodontyczny podczas jednej wizyty. Nowoczesną

metodą jest również all-on-4 lub all-on-6, które polega
na wszczepieniu implantów w miejsce po utraconych
korzeniach, a następnie natychmiastowym obciążeniu
tytanowych śrubek. Dzięki temu rozwiązaniu można

cieszyć się pięknym i pełnym uśmiechem już po jednej
wizycie!

5. LECZENIE ZĘBÓW W 1 DZIEŃ
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Odpowiednio zaplanowane całe leczenie pozwala
w konsekwencji uzyskać znakomite efekty. Po dokładnym

zapoznaniu się ze stanem zdrowia jamy ustnej lekarz
powinien przygotować kompleksowy plan działania, który

uwzględniać będzie wszystkie indywidualne
uwarunkowania. W ten sposób podnoszona jest nie tylko
skuteczność całego leczenia, ale również Twój komfort,

ponieważ od samego początku wiesz, jak będzie
przebiegał cały proces. Dlatego koniecznie sprawdź,
czy przygotowanie planu leczenia jest standardem

w klinice, do której się wybierasz.

6. PLAN LECZENIA
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Leczenie stomatologiczne zawsze wymaga
indywidualnego podejścia do każdego Pacjenta, bo tylko
dzięki temu można uzyskać znakomite efekty estetyczne 

i funkcjonalne. Lekarz powinien na każdym etapie
dobierać metody, które uwzględniać będą wszelkie

uwarunkowania oraz cechy wyglądu. Warto więc
zapoznać się z opiniami Pacjentów, jak przebiega leczenie

w klinice, do której się wybierasz. Dzięki temu zyskasz
pewność, że Twoje marzenie o pięknym

i zdrowym uśmiechu wkrótce zostanie spełnione.

7. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO
PACJENTA
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Przed podjęciem decyzji o leczeniu w danej klinice
zapoznaj się z informacjami dotyczącymi stosowanych
materiałów w codziennej praktyce. Przydatne w tym

wypadku będzie sprawdzenie, czy w gabinecie
wykorzystywane są wysokiej jakości wypełnienia enamel
lub inlay oraz onlay. Standardem powinno być również

stosowanie rekonstrukcji protetycznych z wysokiej
jakości porcelany. Zebrane informacje pozwolą Ci zyskać

pewność, że uzyskane w klinice efekty będą spełniać
wszystkie Twoje wymagania i będziesz mógł się nimi

cieszyć przez długie lata!

8. WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
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Nie tylko ogromne umiejętności lekarzy, ale również
stosowane technologie wpływają na skuteczność

i komfort przeprowadzonych zabiegów. Dlatego gabinet
stomatologiczny powinien być zawsze wyposażony
w precyzyjny mikroskopy, którego wykorzystanie

znacząco wpływa na powodzenie wykonywanego zabiegu
endodontycznego. Urządzenie to sprawia również, że 

nie ma konieczności zatruwania zęba, a w wielu
przypadkach leczenie kanałowe może odbyć się podczas
jednej wizyty. Ważne również, aby w klinice znajdował się
w pełni bezpieczny laser. Jest to nowoczesna technologia,

która znacznie podnosi skuteczność i komfort leczenia.

9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
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Paniczny strach przed wizytą w gabinecie
stomatologicznym jest jednym z najpowszechniejszych
lęków. Warto więc zdecydować się na leczenie w takiej

klinice, w której panuje przyjazna atmosfera, dzięki
czemu spędzone tam chwile będziesz wspominał

z przyjemnością. Czy jest tak w rzeczywistości, możesz się
przekonać, czytając opinie Pacjentów zamieszczane

w internecie. Na tej podstawie możesz ocenić, czy decyzja
o podjęciu leczenia w danej klinice jest słuszna.

10. WSPANIAŁA ATMOSFERA
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58 350 82 42

modent.tczew@tlen.pl

Gabinet stomatologiczny dla Ciebie i Twojej rodziny!

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Strona internetowa: www.modentgabinet.pl

Adres: ul. Bałdowska 48/1,
82-200 Tczew

Zapisz się na wizytę i spełnij marzenie o pięknym uśmiechu!


