
10 rzeczy, które
musisz wiedzieć przed

wyborem dentysty
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Umiejętności i fachowa wiedza są w głównej mierze
źródłem sukcesu przeprowadzanego leczenia.
Dlatego przed podjęciem decyzji o leczeniu warto
sprawdzić doświadczenie i wykształcenie lekarza.
Dobrze jest również zweryfikować, czy dentysta
posiada certyfikaty, które bardzo często można
znaleźć na stronie internetowej kliniki. Nie należy
również zapominać o opiniach innych Pacjentów 
na temat lekarzy, dzięki czemu otrzymasz rzetelną
ocenę umiejętności stomatologa, do którego masz
zamiar się wybrać.
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1. ZESPÓŁ EKSPERTÓW



Ważne jest, aby gabinet, na który się zdecydujesz,
oferował zabiegi z różnych dziedzin stomatologii.
Okazuje się, że tylko całościowe podejście do
zdrowia jamy ustnej przynosi najlepsze skutki. 
W klinice, gdzie pracują eksperci z różnych dziedzin
stomatologii, możesz się czuć pewny, że wszystkie
Twoje problemy zostaną rozwiązane i w krótkim
czasie będziesz mógł cieszyć się pięknym oraz
zdrowym uśmiechem. Możliwość przeprowadzenia
kompleksowego leczenia w jednym miejscu jest
niezwykle komfortowa, ponieważ wszystkie
konieczne zabiegi wykonujesz w jednej klinice, 
tym samym oszczędzasz cenny czas.
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2. KOMPLEKSOWE LECZENIE
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Podczas profesjonalnie przeprowadzonej konsultacji
będziesz miał możliwość podzielenia się wszystkimi
wątpliwości, a także poinformować o swoich
oczekiwaniach względem całego leczenia. Jest to też
doskonały moment, by bliżej poznać lekarza, w ręce
którego oddasz zdrowie swojego uśmiechu.
Konsultacja pozwala również dentyście przygotować
kompleksowy plan leczenia oraz wstępny kosztorys,
przez co od samego początku wiesz, jak będą
przebiegać wszystkie etapy procesu przywracania
pełnej funkcjonalności w jamie ustnej. Ponadto
profesjonalnie przeprowadzona konsultacja
znacząco podniesie Twój komfort psychiczny przed
podjęciem ostatecznej decyzji o leczeniu
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3. KONSULTACJE
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Podstawą każdego leczenia jest dokładne
przeprowadzenie badań diagnostycznych, ponieważ
dzięki temu lekarz może zaproponować skuteczne
rozwiązania. Etap ten umożliwia również dentyście
precyzyjnie zaplanować całe leczenie, co pozwala
osiągnąć wymarzone efekty. Dobrze jeśli w klinice
wykorzystywane jest RTG punktowe, skaner
wewnątrzustny czy kamera wewnątrzustna. 
To właśnie te urządzenia sprawiają, że możliwe jest
dokładne przeprowadzenie diagnostyki w jednym
miejscu. Dzięki temu masz gwarancję, że lekarz
wykryje wszystkie problemy w jamie ustnej.
Dodatkowo oszczędzasz czas, ponieważ całe
leczenie, od diagnostyki po efekt końcowy, odbywa
się w jednym miejscu.
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4. PRECYZYJNA DIAGNOSTYKA
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Możliwość przeprowadzenia całościowego leczenia w
jeden dzień jest niezwykłym udogodnieniem. Wiąże się
to nie tylko z oszczędnością czasu, ale również ze
zwiększeniem komfortu psychicznego oraz redukcją
stresu. Dlatego warto sprawdzić, czy w danej klinice
oferowany jest zabieg All-On-4 lub leczenie kanałowe
pod mikroskopem. Wykorzystanie tego precyzyjnego
urządzenia pozwala przeprowadzić zabieg
endodontyczny podczas jednej wizyty i to bez
konieczności zatruwania zęba. Wykorzystanie
innowacyjnych rozwiązań sprawia, że leczenie
stomatologiczne staje się w pełni komfortowe, 
dlatego warto zwrócić na to uwagę przy wyborze
kliniki stomatologicznej.

06

5. LECZENIE W 1 DZIEŃ
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Problem dentofobii, czyli panicznego strachu przed
wizytą u dentysty, jest ciągle powszechny. Dlatego
priorytetem we współczesnej stomatologii staje się
przeprowadzenie wszystkich zabiegów skutecznie
 i bez bólu. W tym celu wykorzystywane są
innowacyjne znieczulenia komputerowe, które
sprawiają, że całe leczenie jest w pełni komfortowe.
Często stosowaną metodą jest również gaz
rozweselający, który wprowadza w stan rozluźnienia,
przez co chwile spędzone w gabinecie
stomatologicznym wspominane są z przyjemnością.
Warto więc przed podjęciem ostatecznej decyzji 
o leczeniu sprawdzić, czy w danej klinice
wykorzystywane są te nowoczesne i w pełni
bezpieczne rozwiązania. 
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6. LECZENIE BEZ BÓLU
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W celu osiągnięciu zachwycających efektów
konieczne jest jednostkowe podejście do każdego
problemu. Lekarz może wtedy zaproponować
skuteczne rozwiązania, a także zaplanować całe
leczenie, które będzie uwzględniało indywidualne
cechy wyglądu Pacjenta. Warto więc sprawdzić,
czy podczas konsultacji wykorzystywane
są lustrzanki, których zdjęcia pomagają
zaproponować rozwiązania przynoszące najlepsze
efekty estetyczne.
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7. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
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Komfortowy dla Pacjenta przebieg całego leczenia
jest we współczesnej stomatologii priorytetem.
Dlatego coraz częściej kliniki decydują się na
wprowadzenie funkcji Opiekuna Pacjenta. Jest to
osoba, która wyjaśnia wszystkie niuanse związane 
z leczeniem, a także rozwiewa wszelkie pojawiające
się wątpliwości. Ponadto jest wsparciem nie tylko
merytorycznym, ale również emocjonalnym. 
W każdej chwili możesz zwrócić się do swojego
Opiekuna Pacjenta, który pomoże Ci podjąć
odpowiednią decyzję. Dzięki temu komfort całego
leczenia znacząco jest podnoszony.
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8. OPIEKUN PACJENTA
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Ważne, żeby uzyskane po leczeniu efekty były nie tylko
niezwykle estetyczne, ale również wytrzymałe. Aby to
osiągnąć, konieczne jest wykorzystanie tylko wysokiej
jakości materiałów, dzięki którym pięknym uśmiechem
będziesz mógł cieszyć się przez wiele lat. Warto więc
sprawdzić, czy w klinice istnieje możliwość założenia
koron lub mostów pełnoceramicznych. Ponadto
dobrze, jeżeli gabinet stomatologiczny wyposażony
jest w nowoczesne i w pełni bezpieczne urządzenia,
które znacząco podnoszą jakość oraz komfort
przeprowadzanych zabiegów.
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9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
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Ważne jest, aby w wybranej przez Ciebie klinice
panowała znakomita atmosfera, ponieważ tylko
wtedy spędzony tam czas będzie dobrze
wspominany. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy
osoba prowadząca rozmowę telefoniczną jest
uprzejma, co pozwala stwierdzić, czy jest to miejsce,
które chciałbyś odwiedzić. Ponadto sprawdź, czy
klinika oferuje dodatkowe udogodnienia, np. miejsca
parkingowe albo możliwość napicia się kawy lub
herbaty w poczekalni. Dzięki temu zyskasz pewność,
że wszystkie chwile spędzone w gabinecie
stomatologicznym będą całkowicie przyjemne. 
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10. WSPANIAŁA ATMOSFERA
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RDent - gabinet stomatologiczny dla Ciebie!

Numer kontaktowy:
 

+48 502 455 515

Adres: ul. Wodna 9, Wolsztyn

E-mail:
 

info@rdent.eu

Strona internetowa: www.rdent.eu


