10 kwestii, które
mogą okazać się
bardzo pomocne
w podjęciu decyzji
o wyborze dentysty!
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1.Wykwalifikowani
profesjonaliści
Poszukując odpowiedniej kliniki dentystycznej,
powinniśmy w pierwszej kolejności zapoznać się z jej
personelem. Osiągnięcie sukcesu w głównej mierze
polega na wiedzy i umiejętnościach ekspertów, którzy
będą się zajmować naszym uśmiechem. Nasz mały
„wywiad środowiskowy” najlepiej rozpocząć od
odwiedzenia strony internetowej interesującego nas
gabinetu stomatologicznego i zapoznania się z
materiałami w niej zawartymi. Renomowane placówki
posiadają odpowiednie zakładki poświęcone swoim
pracownikom, na których można znaleźć informacje
na temat posiadanego przez nich wykształcenia,
doświadczenia zawodowego lub certyfikatów. Zwrócić
uwagę powinniśmy na opinie Pacjentów, znajdujące się
na portalach typu Znanylekarz.pl, gdyż mogą okazać się
bardzo pomocne w podjęciu decyzji!
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2.Kompleksowe podejście
Jest bardzo istotnym kryterium przy wyborze dentysty.
Wykonana wieloaspektowo i dokładnie diagnostyka ma
duży wpływ na ostateczne rezultaty leczenia. Schorzenia,
z którymi udajemy się do gabinetu stomatologicznego,
mają różny stopień zaawansowania, a pozornie
niegroźne objawy mogą zwiastować naprawdę poważne
problemy. Uwagę powinniśmy kierować na zespół
ekspertów złożony z przedstawicieli różnych gałęzi
stomatologii. Dzięki nim możesz być pewny o całościowe
podejście do trapiących cię kłopotów!
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3.Rzetelna konsultacja
Każda terapia stomatologiczna wymaga odpowiedniej
staranności i dokładnego planowania. Cieszące się
ogólnym szacunkiem ośrodki każde leczenie
rozpoczynają od przeprowadzenia konsultacji
i nakreślenia jego planu. Podczas pierwszej wizyty
stomatolog zasięga u Pacjenta informacji na temat
objawów oraz problemów, z jakimi się boryka, a także
poddaje ocenie stan zdrowotny jego jamy ustnej.
Równolegle przedstawiony zostaje orientacyjny kosztorys
leczenia.
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4.Planowanie leczenia
Mając już wszystkie informacje na temat uwarunkowań
zdrowotnych Pacjenta i indywidualnych cech jego
anatomii, stomatolog tworzy konkretny plan leczenia.
Dobre rozplanowanie nadaje całemu procesowi
przewidywalny charakter, redukując jednocześnie ryzyko
wystąpienia niechcianych komplikacji. Przyjęta w ten
sposób taktyka bardzo wspomaga całą procedurę oraz
ułatwia Pacjentom osiągnięcie wymarzonego uśmiechu,
sprawdzajmy więc, czy w interesującej nas klinice lub
gabinecie planowanie jest standardem.
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5.Mikroskop
stomatologiczny
Jedną z tych najbardziej niepokojących Pacjentów, jest
perspektywa leczenia kanałowego. Stosunkowo
niedawno kojarzyło się ono z długotrwałym i bolesnym
procesem, jednak dzięki dzisiejszej technologii ten
złowieszczy zabieg może niekiedy trwać jeden dzień!
Sprawdźmy więc, czy w usługach oferowanych przez
interesującą nas placówkę jest kanałowe leczenie przy
użyciu mikroskopu. W połączeniu z metodą
komputerowego znieczulenia, proces przebiega
komfortowo i bezboleśnie. Oszczędza to sporo czasu
i stresu Pacjentom, a dla osób dotkniętych dentofobią jest
zdecydowanie bardziej przystępne, w porównaniu
do tradycyjnych metod.
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6.Prywatne centrum
diagnostyczne
Ma ono fundamentalne znaczenie dla rezultatów
leczenia. Dzięki niemu wykrywane są wszelkie choroby,
z którymi mogą zmagać się nasze zęby i sąsiadujące
z nimi tkanki. Właśnie w oparciu o diagnostykę układa
się plany leczenia, podnoszące szanse na osiągnięcie
sukcesu. Opłaca się zwracać uwagę na placówki
wyposażone w szeroki asortyment urządzeń
diagnostycznych. Z ich pomocą możliwe jest wykonanie
wszystkich niezbędnych badań na miejscu, oszczędzając
cenny czas. Jeśli zaś decydujemy się na leczenie
implantologiczne lub protetyczne, ważną cechą gabinetu
jest dostęp do technologii cyfrowej wizualizacji uśmiechu
(DSD). Pozwala ona na zobaczenie i „przymierzenie”
nowego uśmiechu jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.
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7.Wizyty adaptacyjne
W przypadku, gdy problemy stomatologiczne dotykają
naszych pociech, wybór odpowiedniego stomatologa nie
jest taki oczywisty. Najmłodsi z Pacjentów często
niechętni są odwiedzinom gabinetu stomatologicznego,
co nieraz potrafi utrudnić proces leczenia. Toteż stojąc
w obliczu dylematu na temat wyboru odpowiedniej kliniki
dentystycznej sprawdźmy, czy pracujący w niej dentyści
są przeszkoleni z zakresu stomatologii dziecięcej
i organizowane są wizyty adaptacyjne. W ich trakcie
młodzi Pacjenci zapoznają się z rytmem pracy gabinetów,
personelem i urządzeniami używanymi w trakcie
zabiegów. Jest to prosty sposób na stworzenie nici
zaufania pomiędzy dzieckiem a stomatologiem,
a leczenie przebiegać będzie sprawniej i znacznie
spokojniej.
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8.Leczenie bez bólu
Strach przed bólem jest najczęstszym powodem unikania
spotkań ze stomatologiem, niektórzy zaś nie tolerują
widoku strzykawek i osadzonych na nich igieł. Dzisiaj
swobodnie można odrzucić wszelkie obawy związane
z bolesnym przebiegiem leczenia lub narzędziami
wywołującymi niemiłe skojarzenia. Metody
komputerowego znieczulenia, obecność narkozy lub gazu
rozweselającego powinny być ważnymi czynnikami,
którymi kierować się będziemy przy wyborze dentysty.
Znieczulenie komputerowe jest dobrym sposobem
leczenia Pacjentów dotkniętych dentofobią oraz dzieci,
gdyż moment aplikacji i dalsza iniekcja są bezbolesne.

+48 530 433 433

gabinet@tatramed.pl

9.Innowacyjne metody
leczenia
Cieszące się szacunkiem kliniki przywiązują sporą wagę
do stosowania nowoczesnych technologii pojawiających
się na rynku. Ułatwiają one pracę nie tylko stomatologom,
ale również zapewniają większy komfort i spokój
Pacjentom. Zwracajmy więc uwagę, czy brany pod
uwagę gabinet oferuje leczenie przy pomocy
innowacyjnych metod. Mogą nimi być niewidoczne
aparaty ortodontyczne Invisalign, zabiegi chirurgiczne
z wykorzystaniem lasera, czy wspomniane wcześniej
cyfrowe planowanie leczenia.
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10.Atmosfera
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważnym
atrybutem jest atmosfera. Szczególnie Pacjenci cierpiący
na dentofobię i lęki związane z pobytem na fotelu
dentystycznym powinni zwracać na nią uwagę.
W przyjaznym otoczeniu dużo łatwiej się odstresować,
a leczenie nie wydaje się wówczas takie straszne.
Atmosferę można zweryfikować poprzez zapoznanie się
z opiniami innych Pacjentów lub wdając się w pogawędkę
z pracownikami.
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Zapisz się na wizytę i spełnij marzenie
o pięknym uśmiechu!
Adres e-mail:

Numer kontaktowy:

gabinet@tatramed.pl
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Adres:

Strona internetowa:

Chramcówki 9, Zakopane
oraz
Jagiellońska 23, Zakopane
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