
12 rzeczy, które musisz
wiedzieć przed wyborem
dentysty

dentico@dentico.eu
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Za skutecznie przeprowadzonym zabiegiem
w głównej mierze stoją doświadczeni
eksperci. Dlatego tak ważne jest, aby
sprawdzić, czy lekarz, do którego się
wybieramy, może pochwalić się ogromną
wiedzą zdobytą na prestiżowych
uczelniach, a także posiadanymi
certyfikatami. Jest to dla Ciebie gwarancja,
że zdrowie swojego uzębienia oddajesz 
w ręce prawdziwych ekspertów, którzy 
od lat spełniają marzenia Pacjentów 
o pięknym uśmiechu. Informacje o edukacji
i doświadczeniu lekarzy wraz z
certyfikatami możesz najczęściej znaleźć 
na stronie kliniki. Pamiętaj, że warto
również sprawdzić opinie Pacjentów 
o dentyście, do którego się wybierasz.

1.Doświadczeni eksperci
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Niezwykle ważne jest, aby w klinice
pracowali eksperci zajmujący się różnymi
dziedzinami medycyny. W ten sposób
zyskujesz pewność, że Twoje problemy
zostaną skutecznie rozwiązane, a Ty nie
będziesz musiał odwiedzać kilka ośrodków.
Zwróć uwagę, czy w klinice pracuje między
innymi fizjoterapeuta. Jego współpraca 
z lekarzami z innych dziedzin stomatologii,
np. ortodoncji, pozwoli uzyskać
zachwycające efekty i przywrócić pełną
funkcjonalność.

2. Multidyscyplinarny zespół
lekarzy
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Aby zęby mogły utrzymać się w dobrym stanie na dłużej,
trzeba dbać o ich właściwą higienę. Dlatego warto wybrać
klinikę dentystyczną, w której działa Gabinet Higieny. Obecne
standardy wizyty higienizacyjne powinny obejmować nie tylko
profesjonalne oczyszczenie zębów z miękkich oraz twardych
złogów nazębnych, ale także powinny zajmować się
budowaniem wśród pacjentów świadomości dotyczącej
zdrowia jamy ustnej.  Higienistka pracująca w Gabinecie
Higieny powinna wykonywać zabieg w lupach, a także przy
użyciu sprzętu który umożliwi oczyszczenie zębów z biofilmów
bakteryjnych, które często są przyczyną stanów zapalnych
jamy ustnej. Dodatkowo instruktaż,  a także dobór środków do
pielęgnacji powinien odbywać się w oparciu o indywidualne
potrzeby Pacjenta oraz z poszanowaniem dla mikrobioty jamy
ustnej.  Najnowsze standardy prowadzenia profilaktyki
zdrowia jamy ustnej powinny być kształtowane w oparciu o
weryfikację nie tylko nawyków higienicznych ale także
dietetycznych oraz z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia
Pacjenta. Ponieważ zdrowie Pacjenta zaczyna się w jamie
ustnej. 

3. Gabinet higieny
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Bardzo ważne aby leczenie
stomatologiczne było kompletne, dlatego
warto uzupełnić je o fizjoterapię
stomatologiczną, aby obejmowało nie tylko
zęby i jamę ustną, ale mięśnie oraz stawy
skroniowo-żuchwowe. Fizjoterapia pozwala
przywrócić ich prawidłowe funkcje i, co się z
tym wiąże, zmniejszyć lub wyeliminować
związany z ich dysfunkcjami ból. Warto
zatem wybrać gabinet stomatologiczny
ściśle współpracujący z fizjoterapeutą,
szczególnie jeżeli cierpisz na ból lub trzaski
w stawach skroniowo-żuchwowych, szumy
uszne, zawroty głowy, bóle głowy i uszu,
bruksizm, ból karku i szyi.

4. Fizjoterapia
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Kompleksowe leczenie jest środkiem do
osiągnięcia znakomitych efektów leczenia 
i przywrócenia pełnego zdrowia. Ważne
więc jest, aby w klinice pracowali eksperci 
z różnych dziedzin stomatologii, którzy
skutecznie rozwiążą wszystkie problemy,
jakie mogą pojawić się w jamie ustnej.
Współpraca lekarzy wyspecjalizowanych 
w wąskich obszarach medycznych pozwala
osiągnąć zachwycające efekty i znacząco
podnieść skuteczność całego leczenia.
Dzięki temu oszczędzasz również swój czas,
ponieważ całe leczenie może odbyć się 
w jednym miejscu.

5. Kompleksowe leczenie
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Dokładnie przeprowadzone badania
diagnostyczne pozwalają precyzyjnie
zaplanować całe leczenie i zaproponować
odpowiednie metody, dzięki którym
możliwe jest osiągnięcie oczekiwanych
rezultatów. Dlatego tak niezwykle ważne
jest, aby klinika, do której się wybierasz,
posiadała prywatne centrum
diagnostyczne. Powinno ono być
wyposażone w RTG panoramiczne 
i punktowe, tomografię komputerową czy
kamerę wewnątrzustną. Dzięki tym
urządzeniom możliwe jest dokładne
przeprowadzenie wszystkich koniecznych
badań w jednym miejscu.

6. Prywatne centrum
diagnostyczne
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Konsultacja jest ważnym etapem, ponieważ
lekarz może poznać Twoje oczekiwania
związane z efektami leczenia. Pozwala 
to ekspertowi zaproponować odpowiednie
metody, co tym samym pomoże spełnić
Twoje marzenie o pięknym i zdrowym
uśmiechu. Ponadto podczas wizyty możesz
zadać wszystkie nurtujące pytania 
i podzielić się wątpliwościami związanymi 
z zabiegami oraz całym procesem leczenia.
W trakcie wizyty konsultacyjnej lekarz
powinien również przedstawić plan leczenia
oraz wstępny kosztorys. Zyskujesz dzięki
temu komfort psychiczny, ponieważ cały
proces przywracania zdrowia w jamie
ustnej jest w pełni przewidywalny.

7. Wizyta konsultacyjna
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Głównym celem leczenia stomatologi-
cznego jest uzyskanie zachwycająco
wyglądającego zdrowego uśmiechu. Jak się
więc okazuje, niezwykle istotnym
elementem jest precyzyjne zaplanowanie
całego procesu. Pozwala to znacznie
podnieść skuteczność leczenia, a także
zaoszczędzić cenny czas. Niewątpliwą
zaletą przygotowania planu leczenia jest
również fakt, że cały proces jest dla Ciebie
przewidywalny, przez co zyskujesz komfort
psychiczny.

8. Plan leczenia
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Trudno wyobrazić sobie współczesną
stomatologię bez wykorzystania
mikroskopu. Urządzenie to całkowicie
odmieniło oblicze leczenia kanałowego.
Obecnie dzięki zastosowaniu mikroskopu
zabieg endodontyczny może zostać
przeprowadzony podczas 1 wizyty bez
konieczności zatruwania zęba. Ponadto
pomaga lekarzowi odnaleźć i oczyścić
wszystkie kanały główne i boczne, dzięki
czemu znacznie podnoszona jest
skuteczność leczenia. Dlatego przed
wyborem kliniki konieczne sprawdź, czy
gabinety wyposażone są w nowoczesne
mikroskopy.

9. Leczenie pod mikroskopem
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Źródła sukcesu leczenia należy upatrywać
również w indywidualnym podejściu do
każdego problemu. Jest to niezwykle
ważne, ponieważ pozwala lekarzowi
zaproponować odpowiednie metody, które
będą uwzględniać wszystkie cechy wyglądu
Pacjenta. Dzięki temu można uzyskać
zachwycające efekty, spełniające Twoje
oczekiwania. Warto więc przed decyzją o
podjęciu leczenia w danej klinice sprawdzić
opinie Pacjentów,  co pomoże Ci dokonać
prawidłowego wyboru.

10. Indywidualne podejście



D
EN

TICO
 G

D
AŃ

SK

12

Umiejętności i doświadczenie lekarzy jest
gwarancją skutecznego przeprowadzenia
leczenia. Ważne jednak jest, aby w danej
klinice wykorzystywane były wysokiej
jakości materiały, które umożliwiają
uzyskanie znakomitych i trwałych efektów.
Warto więc sprawdzić, czy w gabinecie
używane są rozwiązania znanych firm. Jest
to bowiem gwarancja, że zastosowane
materiały będą spełniać wszystkie
wygórowane światowe standardy.

11. Wysoka jakość materiałów
znanych marek
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We współczesnej stomatologii
wykorzystywane są rozwiązania, które
sprawiają, że leczenie jest nie tylko w pełni
bezpieczne i skuteczne, ale również
całkowicie komfortowe. Dlatego standardem
w profesjonalnych klinikach jest stosowanie
niewidocznych aparatów czyniących cały
proces przywracania prawidłowego zgryzu
niemal niewidocznym dla otoczenia. Warto
więc przed podjęciem leczenia sprawdzić, czy
w klinice możesz skorzystać z innowacyjnych
metod, które znacząco podnoszą
skuteczność zabiegów i sprawiają, że
uzyskiwany jest komfort psychiczny.

12. Innowacyjne metody leczenia
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