PRO ORTODONT

10 rzeczy, na
jakie warto
zwrócić uwagę
przy wyborze
dentysty
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1. ZESPÓŁ EKSPERTÓW
Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki, w której bezpiecznie
i z zachowaniem najwyższych standardów rozpoczniemy leczenie
stomatologiczne, warto uzyskać rzetelne informacje na temat
pracującego w nim zespołu lekarzy. Istotną sprawą są
udokumentowane kwalifikacje zawodowe, certyfikaty
potwierdzające konkretne umiejętności oraz doświadczenie. Jeśli
nie znamy danej kliniki, a chcemy się upewnić, że nasz wybór jest
słuszny, warto zajrzeć na stronę internetową gabinetu, gdzie
znajdziemy kluczowe wiadomości na temat kwalifikacji lekarzy,
zakresu świadczonych przez nich usług oraz przynależności do
prestiżowych organizacji zrzeszających ekspertów. Pomocne mogą
okazać się również rekomendacje Pacjentów, których warto
poszukać na portalach branżowych, np. Znanylekarz lub
w wizytówce Google.

+48 22 414 68 89
gabinet@proortodont.pl
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2. WIZYTA KONSULTACYJNA
Przed podjęciem właściwego leczenia, warto umówić się na wizytę
konsultacyjną. Dlatego to jest takie ważne? Dobry wywiad z
Pacjentem, podczas którego stomatolog poznaje historię jego
leczenia oraz konkretne potrzeby i oczekiwania, często decyduje
o powodzeniu całej terapii. W czasie pierwszej wizyty lekarz
wykonuje również niezbędne badania diagnostyczne i na tej
podstawie przygotowuje indywidualny plan leczenia wraz z
kosztorysem, po przedstawieniu którego Pacjent podejmuje
decyzję o rozpoczęciu bądź zaniechaniu leczenia. To odpowiedni
czas na zadawanie pytań lekarzowi, które pomogą rozwiać wszelkie
obawy i wątpliwości dotyczące procesu. Pacjent ma również
możliwość osobiście przekonać się, jak wygląda standard pracy
w gabinecie i ocenić czy odpowiada jego oczekiwaniom. Warto
podkręcić, że w klinice Pro Ortodont Pacjent ma możliwość
profesjonalnych konsultacji z lekarzami konkretnych specjalizacji
w formie konsylium. Zazwyczaj odbywają się one przy
zaawansowanych odbudowach implantologiczno-protetycznych
oraz leczeniu z zakresu ortodoncji, periodontologii, chirurgii
implantologicznej i protetyki.
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3. KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA BADANIE METODĄ GERBERA
Jednym z najważniejszych elementów, na których opiera się
efektywne leczenie stomatologiczne jest precyzyjna i kompleksowa
diagnostyka. Stanowi ona bazę do opracowania indywidualnego
planu leczenia Pacjenta na podstawie specjalistycznych badań.
Dlatego warto zwrócić uwagę, czy klinika, do której się wybieramy,
jest wyposażona w podstawowe narzędzia takie jak: RTG punktowe,
panoramiczne, cefalometryczne oraz kamerę wewnątrzustną.
Możliwość wykonania niezbędnych badań na miejscu to duża
oszczędność czasu i pewność, że wszystkie problemy w jamie
ustnej zostaną odpowiednio zdiagnozowane. Jeśli problemy,
z którymi przychodzimy, dotyczą wielu dolegliwości w obrębie jamy
ustnej oraz rzutują na stan zdrowia całego organizmu, warto
poszukać kliniki o holistycznym podejściu do leczenia.
W Pro Ortodont takie właśnie podejście jest praktykowane,
co znajduje odzwierciedlenie w metodach badawczych. W celu
kompleksowej diagnostyki nie tylko w obrębie jamy ustnej, ale
również całego układu skroniowo-żuchwowego stosujemy metodę
profesora Gerbera. Dzięki niej lekarz może dokonać szczegółowej
analizy wszystkich czynników, mających wpływ na zdrowie jamy
ustnej, co daje wiele cennych wskazówek przy opracowaniu
indywidualnego planu leczenia.
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4. KOMPLEKSOWE LECZENIE
Na obecnym etapie rozwoju stomatologii standardem jest
całościowe podejście do Pacjenta, dzięki któremu możliwe jest
uzyskanie satysfakcjonujących efektów terapii. Dlatego ważne
jest, by w wybranej przez nas klinice, pracowali eksperci z różnych
dziedzin stomatologii, którzy dzięki zespołowej współpracy
są w stanie osiągnąć satysfakcjonujące efekty funkcjonalne
i estetyczne. To bardzo istotny aspekt przy wyborze gabinetu
stomatologicznego, ponieważ coraz częściej do kliniki trafiają
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Pacjenci wymagający interwencji kilku specjalistów.
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5. WIZYTY ADAPTACYJNE
Pierwsza wizyta z dzieckiem u dentysty to dla niego wielkie
przeżycie. Często od przebiegu i atmosfery takiego spotkania zależy
podejście młodego Pacjenta do leczenia zębów w przyszłości.
Dlatego jeśli wybierasz się ze swoją pociechą do kliniki
stomatologicznej, warto zwrócić uwagę, czy w danej placówce
są organizowane wizyty adaptacyjne. Istotne jest również
sprawdzenie, czy specjaliści, którzy zajmują się ich
przeprowadzeniem posiadają odpowiednie przygotowanie
psychologiczne bądź są przeszkoleni w zakresie stomatologii
dziecięcej. W trakcie takiej wizyty młodzi Pacjenci naturalnie
zapoznają z rytmem pracy danej kliniki, poznają cały personel,
mogą swobodnie oswoić się urządzeniami używanymi w trakcie
zabiegów. Takie wizyty mają istotny walor edukacyjny i służą
budowaniu zaufania pomiędzy dzieckiem a stomatologiem, dzięki
czemu późniejsze leczenie może odbywać się w bezstresowej
i spokojnej atmosferze. Ważne, aby taka wizyta była zaplanowana
wcześniej, przed wystąpieniem ewentualnych dolegliwości
bólowych, ponieważ jest wtedy szansa, że wizyta u dentysty będzie
się wiązała wyłącznie z pozytywnymi wspomnieniami.
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6. LECZENIE BEZ BÓLU
We współczesnej stomatologii leczenie bez bólu jest traktowane
priorytetowo. Nic dziwnego, bowiem wielu Pacjentów, zwłaszcza
starszego pokolenia ma negatywne wspomnienia związane
z bolesnym leczeniem zębów. Dlatego dokonując wyboru kliniki
stomatologicznej, warto zwrócić uwagę jakie metody znieczulenia
są oferowane. Wiele osób zmaga się z problemem dentofobii, czyli
panicznym strachem przed wizytą u dentysty, porównywanym
często z lękiem wysokości bądź arachnofobią. Jest to dość często
pokłosie dawnych metod leczenia, kiedy jedyną możliwością
podania znieczulenia (poza narkozą) była tradycyjna iniekcja,
co wiązało się z nieprzyjemnymi odczuciami rozpierania tkanek
i odrętwienia twarzy. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych metod
znieczulenia komputerowego, ten problem został całkowicie
wyeliminowany. Otworzyło to drogę do wykonywania nawet
najbardziej skomplikowanych zabiegów całkowicie bezboleśnie.
Ponadto dzięki zastosowaniu komputerowej formy anestezji dla
wielu osób drażliwy widok igieł i strzykawek odszedł
w zapomnienie. Przykładem jest komputerowe znieczulenie The
Wand , które jest stopniowo podawane Pacjentowi przy użyciu
specjalnego aplikatora wizualnie przypominajacego długopis. Jeśli
poszukujesz kliniki, w której będziesz mógł komfortowo
i bezboleśnie przejść przez cały proces leczenia, warto odwiedzić
naszą klinikę!
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7. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Każdy Pacjent zgłaszający się na leczenie chce mieć pewność, że
nie będzie potraktowany szablonowo i dentysta uwzględni jego
indywidualną historię leczenia. Niezwykle istotne jest zdobywanie
dobrej relacji na linii Pacjent- lekarz. dobra komunikacja umożliwia
osiągnięcie satysfakcjonujących efektów terapii. Dlatego
stomatolog poza wysokimi kwalifikacjami zawodowymi
i profesjonalizmem powinien być zorientowany na potrzeby
Pacjenta. Wstępny pogląd na to, jaki klimat panuje w danej
placówce, może nam dać rozmowa telefoniczna z rejestratorką.
Umożliwia bowiem ocenę standardu obsługi Pacjenta, a tym
samym umożliwia ocenę, czy jest to przyjazne miejsce, w którym
czujemy się komfortowo.

+48 22 414 68 89
gabinet@proortodont.pl

8

8. LECZENIE KANAŁOWE POD
MIKROSKOPEM
Obecnie w wielu klinikach stomatologicznych zabiegi
endodontyczne wykonywane się pod mikroskopem, który
zrewolucjonizował dawne leczenie kanałowe, kojarzone
z długotrwałym i bolesnym procesem. Dzięki możliwości 25 krotne
przybliżenia pola zabiegowego, skuteczność “kanałówki” wynosi
ponad 95%. Znaczącym atutem tej tej metody jest możliwość
przeprowadzenia leczenia kanałowego w ciągu jednego dnia, bez
konieczności zatruwania zęba. W klinice Pro Ortodont mikroskop
jest wykorzystywany do leczenie kanałowego oraz re-endo, czyli
powtórnej kanałówki.
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9. WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY
Na skuteczność leczenia i uzyskanie wymarzonych efektów
estetycznych duży wpływ mają nie tylko wysokie kwalifikacje
i umiejętności lekarzy, ale również zastosowanie wysokiej jakości
materiałów oraz innowacyjnych technologii. Warto zatem zwrócić
uwagę, z jakich wypełnień standardowo korzysta się w danej
klinice. Stosowanie światłoutwardzalnych wypełnień
kompozytowych, wypełnień Enamel czy BioActive to gwarancja, że
“ plomba” nie tylko będzie się wyróżniała estetycznym wyglądem,
ale również wytrzymałością i bezpieczeństwem. Jeśli planujesz
zabiegi z zakresu implantologii, stomatologii estetycznej bądź
protetyki dobrze jest zwrócić uwagę, z jakich materiałów
wykonane są licówki, korony, czy protezy. Najlepszym rozwiązaniem
są wypełnienia pełnoceramiczne lub licowane porcelaną, ponieważ
ich atutem jest ponadprzeciętna estetyka i trwałość. Warto
również podkreślić, że porcelanowe odbudowy oddają naturalne
piękno uśmiechu i są bezpieczne w użytkowaniu. Wybierając
najwyższe jakościowo materiały stomatologiczne, zyskujemy
zdrowy i estetyczny wygląd uzębienia, którym będziemy mogli
cieszyć się przez długie lata.
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10. KOMFORT I UDOGODNIENIA
Nie trzeba nikogo przekonywać, że atmosfera panująca klinice ma
istotne znaczenie dla przebiegu leczenia stomatologicznego.
W oczekiwaniu na wizytę ważne jest, aby Pacjent czuł się
swobodnie i bezpiecznie, dlatego duży wpływ na komfort leczenia
ma odpowiednie wyposażenie kliniki oraz wysoki standard obsługi
Pacjenta. Przestronna, elegancka poczekalnia, empatyczna
i uśmiechnięta recepcjonistka, która na powitanie częstuje Cię
filiżanką aromatycznej kawy, budują pozytywną atmosferę miejsca,
w którym można się zrelaksować i miło spędzić czas w oczekiwaniu
na wizytę u specjalisty. Bardzo ważną sprawą są również
dodatkowe udogodnienia logistyczne w postaci dogodnego
dojazdu komunikacją miejską. Przystanek tramwajowy linii 14 i 15
znajduje się w odległości 20 metrów od kliniki.
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ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ, ABY ODMIENIĆ SWÓJ UŚMIECH!

Adres

ul. Filtrowa 59 lokal nr 2,
02-056 Warszawa
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www.proortodont.pl
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