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Podstawą do prawidłowego 
diagnozowania i leczenia jest nieustanne 
szkolenie się lekarza na wysokiej klasy 
kursach. To tam poznać można najnowsze 
standardy, według których pracują 
lekarze światowego formatu.

Jeśli chcesz trafić w ręce eksperta, 
poszukaj informacji na temat odbytych 
przez niego szkoleń, wysłuchanych 
konferencji i zdobytych certyfikatów. W 
tym celu dobrze jest odwiedzić stronę 
internetową praktyki. Większość lekarzy 
chętnie umieszcza tam informacje o 
swoich ostatnich osiągnięciach.
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1. Wykwalifikowana kadra 



Stomatologia rozwija się w zawrotnym 
tempie i konieczne jest budowanie 
zespołu, w którym każdy zajmuje się swoją 
dziedziną stomatologii. Łatwo to sobie 
wytłumaczyć, gdy uświadomimy sobie, że 
po poradę kardiologiczną nie pójdziemy 
przecież do okulisty. Tak samo każdy 
lekarz dentysta specjalizuje się w innej 
dziedzinie stomatologii.

Aby zaoferować Pacjentom właściwą 
opiekę i wygodę, najnowocześniejsze 
gabinety leczą Pacjentów zespołowo, w 
ramach jednej placówki. W ten sposób są 
w stanie kompleksowo pomóc Pacjentowi, 
zachowując najwyższą jakość leczenia.
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2. Praca zespołowa



Aby leczenie było bezpieczne, precyzyjne 
i przewidywalne, konieczna jest 
prawidłowa diagnoza. Żeby ją osiągnąć, 
wykorzystuje się zdobycze najnowszej 
technologii - zdjęcia cyfrowe, 
rentgenowskie i 3D. 

Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś w 
najlepszych rękach, wybierz gabinet, w 
którym dostępne są aparaty do 
wykonywania zdjęć rentgenowskich i 
cyfrowych oraz tomografia komputerowa. 
Oszczędzisz czas i pieniądze, ponieważ na 
miejscu wykonasz wszystkie niezbędne 
badania do planowania leczenia.
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3. Prawidłowa diagnostyka



Piękno uśmiechu to nie tylko równe, białe 
zęby, to również symetryczne wargi, 
prawidłowy kształt dziąsła, prawidłowy 
profil i wiele innych czynników, które 
wpływają na odbiór naszego uśmiechu 
przez osoby postronne.

Jeśli chcesz cieszyć się promiennym 
uśmiechem przez lata, konieczne jest 
pełne spojrzenie na Twoją jamę ustną jako 
całość. Najlepiej, jeśli zespół lekarzy, pod 
którego opieką się znajdziesz, będzie 
potrafił ocenić wszystkie elementy, które 
składają się na “hollywoodzki” uśmiech, i 
kompleksowo zaplanować i wykonać 
leczenie.
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4. Kompleksowe leczenie 360°



W obecnej dobie praca w powiększeniu to 
światowy standard. Powiększenie od 2,5 
do nawet 25x warunkuje przewidywalność, 
precyzję i trwałość leczenia, szczególnie 
endodontycznego. Skraca również czas 
pracy, dzięki czemu często leczenie 
kanałowe możliwe jest do wykonania 
podczas jednej wizyty. To dobra 
wiadomość dla Pacjenta, który nie musi 
pojawiać się dodatkowo w klinice.

Warto wybrać lekarza, który na co dzień 
pracuje w lupach stomatologicznych lub 
pod mikroskopem.
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5. Leczenie w powiększeniu



Postęp w technologiach powoduje, że 
aby zaoferować Pacjentom trwałe i 
piękne wypełnienia, konieczne jest 
nieustanne poszukiwanie najlepszych i 
najbardziej sprawdzonych rozwiązań. To 
domena wysokiej klasy gabinetów 
stomatologicznych.

Bezpieczeństwo, wysoka estetyka, 
doskonała jakość zależą m.in. od użytych 
materiałów. Sprawdź na stronie 
internetowej swojego gabinetu, jakimi 
materiałami pracuje Twój lekarz.

       (+48) 32 755 21 31                                                                                                        kontakt@neo-dent.eu

6. Jakość materiałów



Wizyta u dentysty nie powinna kojarzyć się 
już z bólem. W dobrych gabinetach 
znieczulenie jest integralnym elementem 
leczenia- to pacjent, wraz z lekarzem, 
decyduje o tym, czy z niego korzysta.

Obecnie stosowane znieczulenia 
pozwalają na całkowite wyeliminowanie 
bólu wraz z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa.

Jeśli mimo wszystko, ze względu na 
wcześniejsze doświadczenia, denerwujesz 
się na fotelu, zapytaj stomatologa o 
możliwość zastosowania uspokojenia 
przed leczeniem - tzw. “premedykacji”.
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7. Leczenie bez bólu



Leczenie rozpoczęte w młodym wieku, 
najlepiej ograniczone do zapobiegania 
próchnicy, pozwala na wyeliminowanie 
złych doświadczeń, których tak wielu z 
dorosłych pacjentów doznało w 
dzieciństwie.

Przy wyborze lekarza dla swoich dzieci 
upewnij się, że możliwa będzie wizyta 
adaptacyjna, podczas której w 
bezpiecznych i przyjaznych warunkach 
poznają one gabinet, lekarza i 
podstawowe narzędzia. 
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8. Pozytywne doświadczenia



Czy recepcja wita Cię i kieruje do miejsca, 
w którym wygodnie będziesz mógł 
oczekiwać na wizytę?

Czy lekarze i higienistki odpowiadają na 
Twoje pytania i dbają o to, byś czuł się 
zaopiekowany?

Czy zespół odnosi się do Pacjentów i siebie 
nawzajem z życzliwością?

Jeśli te elementy zostaną spełnione, bez 
wątpienia sprawią, że w gabinecie 
poczujesz się mile widzianym gościem.
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9. Przyjazna atmosfera



Transakcja bezdotykowa, przelew, a może 
wygodne raty? Rejestracja telefoniczna, a 
może internetowa? Przypomnienia SMS lub 
telefoniczne o wizycie?

Niezależnie od tego, jaki masz stosunek do 
nowinek technologicznych, warto wybrać 
gabinet, który idzie z duchem czasu i 
zapewnia różnorodność rozwiązań dla 
wygody Pacjentów. To dowodzi, że zespół 
nie ustaje w poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań, by zadowolić najbardziej 
wymagających.
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10. Udogodnienia dla Pacjenta



Rejestracja: tel. 32 755 21 31
www.neo-dent.eu


