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1.Profesjonalny zespół ekspertów
Osiągnięcie wymarzonego uśmiechu,
zasługującego na najwyższe oceny zarówno
w zakresie estetyki jak i funkcjonalności, nie
jest łatwą rzeczą, chociaż pozornie może się
tak wydawać. W głównej mierze sukces
zależy od umiejętności i doświadczenia
stomatologa, który podjął się leczenia
uzębienia. Dlatego przed wyborem
odpowiedniej placówki dentystycznej
powinniśmy się zapoznać z kompetencjami
jej lekarzy. Informacje o ich wykształceniu,
doświadczeniu zawodowym oraz
certyfikatach powinny się znajdować w sekcji
poświęconej personelowi na stronie
internetowej gabinetu. Warto również
odwiedzić portale branżowe np.
ZnanyLekarz.pl, gdzie również można
dowiedzieć się więcej na temat danego
dentysty, a ponadto przeczytać realne opinię
Pacjentów przez niego leczonych. Na pewno
pomoże Ci to wybrać jak najlepiej!
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2.Kompleksowe leczenie
Leczenie stomatologiczne polega nie tylko
na doraźnym rozwiązaniu problemu, ale
znalezieniu i usunięciu jego źródła. Warto
zatem zwrócić uwagę na to, czy interesująca
nas klinika zatrudnia ekspertów
wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach
i posiada odpowiedni sprzęt diagnostyczny.
W takim miejscu możesz mieć pewność, że
Twoje leczenie zostanie przeprowadzone
kompleksowo. Ponadto oszczędzisz sporo
czasu, nie musząc poszukiwać gabinetów
zajmujących się każdym niezbędnym
badaniem z osobna.
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3.Szczegółowa konsultacja
Każde leczenie stomatologiczne to proces,
który wymaga rzetelnego podejścia
i planowania. W ośrodkach cieszących się
renomą wizyty konsultacyjne to standard dla
każdej terapii. Podczas nich lekarz uzyskuje
od Pacjenta niezbędne informacje na temat
problemu, z którym przyjdzie mu się mierzyć
oraz odpowiada na jego pytania, rozwiewa
wątpliwości i pomaga w zrozumieniu istoty
kłopotu. Jest to też moment przedstawienia
precyzyjnego planu działania, a także
kosztorysu. Ocenie zostanie poddany stan
jamy ustnej, a w oparciu o niego dopasowuje
się odpowiednie metody leczenia.
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4.Planowanie leczenie
Gdy stomatolog zebrał już wszystkie
konieczne informacje, układa stosowny plan
leczenia. Powinien on uwzględniać wszelkie
detale indywidualnych uwarunkowań
zdrowotnych Pacjenta, a właściwym celem
jego powstania jest zminimalizowanie ryzyka
wystąpienia niechcianych komplikacji
w trakcie terapii. Oprócz tego Pacjent jest
świadomy jej przebiegu i wie, z jakimi
zabiegami się ona wiąże, co znacząco ułatwia
komunikację między nim a lekarzem. Przy
wyborze kliniki sprawdzajmy zatem, czy
planowanie jest w niej standardem.
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5.Centrum Diagnostyczne
W dużej mierze właśnie diagnostyka rzutuje na
ostateczny efekt leczenia. To w jej zakres wchodzi
rozpoznanie problemów, z którymi zmagać się
musi nasze uzębienie. Stanowi ona filar dla
wykonania wspomnianych wcześniej planów
terapii, zwiększających prawdopodobieństwo
sukcesu. Opłaca się zatem sprawdzić na stronie
internetowej danej placówki stomatologicznej, czy
posiada prywatne centrum diagnostyczne
wyposażone w aparaturę w rodzaju tomografu
komputerowego, czy sprzętu do wykonywania
zdjęć RTG. W takiej klinice wszelkie niezbędne
badania mogą zostać przeprowadzone na miejscu,
co znacząco oszczędza czas i kłopot związany
z poszukiwaniem innych gabinetów mogących
wykonać konieczną diagnostykę. Zwróćmy także
uwagę na obecność cyfrowych systemów
planowania leczenia. Za ich sprawą możemy
zobaczyć swój nowy uśmiech jeszcze przed
podjęciem jakichkolwiek działań!
Najpopularniejszą technologią tego typu jest
obecnie DSD, czyli Digital Smile Design.
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6.Mikroskop stomatologiczny
Jeszcze niedawno leczenie kanałowe
kojarzyło się z długotrwałym
i nieprzyjemnym procesem. Na szczęście
postęp technologiczny pozwolił na
wykorzystanie zaawansowanych mikroskopów
ułatwiających stomatologom
przeprowadzenie zabiegu oraz skrócenie
czasu potrzebnego na ich wykonanie.
Niektóre „kanałówki” mogą odbyć się nawet
w trakcie jednej wizyty! Posiadanie
innowacyjnych technologii tego pokroju
świadczy w pewnym stopniu o prestiżu danej
kliniki. Dobrze zatem sprawdzać, czy jest ona
wyposażona w taki sprzęt. W połączeniu
z nowoczesnymi znieczuleniami zabieg jest
praktycznie bezbolesny, co wyraźnie podnosi
jego komfort.
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7.Wizyty adaptacyjne
Wybór odpowiedniego gabinetu
stomatologicznego często bywa kłopotliwy,
a szczególnie jeśli chodzi o leczenie zębów
naszych pociech. Najmłodsi Pacjenci
nierzadko okazują pewną niechęć do spotkań
z dentystą, co czasem sprawia pewne
trudności. Rozwiązaniem problemu może być
wybranie placówki, która organizuje wizyty
adaptacyjne. W ich trakcie mali Pacjenci
zapoznają się z działaniem ośrodka
dentystycznego, jego pracownikami
i sprzętem używanym w trakcie zabiegów.
Wzmacnia to pozytywne relacje pomiędzy
dzieckiem a lekarzem oraz buduje pewną nić
zaufania.
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8.Leczenie bez bólu
Strach związany z bolesnym zabiegiem to
najczęstszy powód unikania leczenia
stomatologicznego. I nic dziwnego,
w końcu raczej niewiele osób lubi czuć ból.
Wybierając klinikę, w której chcemy leczyć
swój uśmiech, kierujmy się bogatą ofertą
znieczuleń przez nią oferowanych. Dzięki
temu będziemy mogli dobrać metodę
znieczulenia odpowiadającą naszym
preferencjom. Warto także zwrócić uwagę
na możliwość zastosowania gazu
rozweselającego. Jego odprężające działanie
bardzo obniża poziom stresu
i jest skutecznym sposobem walki
z dentofobią (lękiem przed zabiegami
dentystycznymi).
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9.Innowacyjne technologie
Strach związany z bolesnym zabiegiem to
najczęstszy powód unikania leczenia
stomatologicznego. I nic dziwnego,
w końcu raczej niewiele osób lubi czuć ból.
Wybierając klinikę, w której chcemy leczyć
swój uśmiech, kierujmy się bogatą ofertą
znieczuleń przez nią oferowanych. Dzięki
temu będziemy mogli dobrać metodę
znieczulenia odpowiadającą naszym
preferencjom. Warto także zwrócić uwagę
na możliwość zastosowania gazu
rozweselającego. Jego odprężające działanie
bardzo obniża poziom stresu
i jest skutecznym sposobem walki
z dentofobią (lękiem przed zabiegami
dentystycznymi).
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10.Miła atmosfera
Chociaż z pozoru nie ma większego
znaczenia, jest ważnym aspektem każdego
gabinetu. Swój wpływ ma choćby na
niwelowanie stresu związanego z zabiegami
stomatologicznymi. Szczególną wagę powinni
do niej przywiązać Pacjenci borykający się
z dentofobią (lękiem przed leczeniem
stomatologicznym). Odpowiednie podejście
lekarza i personelu pozwala Pacjentowi się
rozluźnić, a przeprowadzane zabiegi nie są
już takie straszne! Żeby sprawdzić, jaka
atmosfera panuje w danej placówce, możesz
wdać się w pogawędkę z pracownikami lub
zapoznać się z opiniami innych Pacjentów.
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ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ KONSULTACYJNĄ DO
NASZEGO GABINETU I PRZEKONAJ SIĘ, JAK
MOŻEMY SIĘ ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE!

Adres: ul. Południowa 2, 98-100 Łask
Strona internetowa: www.dentylion.pl
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