10 rzeczy, które musisz
wiedzieć przed wyborem
dentysty

+48 606 703 793
gabinet@strefazeba.pl

1. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem
Najważniejszą sprawą przy wyborze gabinetu stomatologicznego jest zdobycie
rzetelnych informacji na temat pracującego w nim zespołu lekarzy oraz poziomu
i zakresu świadczonych przez nich usług. Niezależnie od rodzaju zabiegu, który nas
interesuje, aby osiągnąć sukces i satysfakcjonujący efekt wizualny w leczeniu zębów,
warto zwrócić uwagę na udokumentowane kwalifikacje zawodowe stomatologów,
doświadczenie oraz certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. Dobrym punktem
wyjścia jest sprawdzenie strony internetowej konkretnego gabinetu dentystycznego.
Warto zatrzymać się na dłuższą chwilę przy informacjach dotyczących zespołu
ekspertów, by zorientować się jakimi kompetencjami się wyróżniają, czy należą
do prestiżowych organizacji zrzeszających ekspertów. Przydatnymi mogą się okazać
również opinie Pacjentów, które możemy znaleźć na różnych portalach np.
na Znanym Lekarzu, a także na popularnych stronach branżowych czy Google Maps.
Warto również zaznaczyć, że Strefa Zęba jest objęta patronatem lek. stom. Danuta
Borczyk – jednej z najbardziej znanych stomatologów w Polsce. Pani dr Borczyk
opracowała między innymi indywidualny plan szkoleń i rozwoju dla każdego
z członków naszego zespołu tak, aby zapewnić Pacjentom leczenie na najwyższym
poziomie przy wykorzystaniu sprawdzonych, wysokiej jakości materiałów.
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2. Kompleksowe leczenie
Możliwość wykonania kompleksowej diagnostyki w jednym miejscu to ważny
aspekt przy wyborze gabinetu stomatologicznego. Nie tylko pozwala
zaoszczędzić czas, ale przede wszystkim może rzutować na efekt końcowy
leczenia. Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których osoby zgłaszają się
do gabinetu z pozoru błahym problemem stomatologicznym. Jednak nie zawsze
wypełnienie ubytku czy ekstrakcja zęba rozwiązują wszystkie problemy w jamie
ustnej Pacjenta. Bywają bardziej skomplikowane źródła schorzenia, wymagające
wieloaspektowej interwencji ekspertów. Warto zatem sprawdzić, czy dana klinika
zatrudnia lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach stomatologii. Dzięki
temu będziesz mieć pewność, że wszystkie Twoje problemy z jamą ustną
i uzębieniem zostaną rzetelnie rozwiązane.
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3. Wizyta konsultacyjna
Pierwsza wizyta w gabinecie dentystycznym często decyduje o sukcesie całego
leczenie. To podczas niej lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz
diagnostyki dokładnie zapoznaje się ze stanem zdrowia jamy ustnej i na tej
podstawie może przygotować plan leczenia Pacjenta wraz ze wstępnym
kosztorysem. Ponadto podczas pierwszego spotkania stomatolog uzyskuje
od Pacjenta niezbędne informacje, może odpowiedzieć na jego pytania i rozwiać
wszelkie wątpliwości. Zależy nam na tym, żeby Klient mógł dokonać swobodnego
wyboru placówki, która spełnia jego oczekiwania i potrzeby. Aby to było możliwe,
przed podjęciem kluczowej decyzji, chcemy żeby poznał naszych ekspertów, ich
podejście do Pacjenta oraz standardy pracy naszego zespołu. Pełna
transparentność jest dla nas niezwykle ważna, dlatego Pacjent podczas
konsultacji otrzyma również kompleksową diagnostykę wraz z wyceną całego
procesu leczenia.
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4. Cyfrowa diagnostyka
Precyzyjne rozpoznanie problemu jest kluczowym elementem każdego leczenia.
To właśnie na podstawie kompleksowej diagnostyki lekarz może zaplanować
wszystkie etapy terapii, co wpływa na ostateczny sukces. Dlatego niezwykle
ważne jest, aby gabinet był wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia
diagnostyczne, do których należą m.in. mikroskop stomatologiczny, punktowe
RTG, kamera wewnątrzustna. Jest to niezwykle dogodne rozwiązanie, dzięki
któremu Pacjent może zaoszczędzić cenny czas i ograniczyć ewentualny stres
związany z koniecznymi wizytami.
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5. Wizyta adaptacyjne
Odpowiedni wybór stomatologa, który w przyjaznej i bezstresowej atmosferze
upora się z wyleczeniem zębów u naszych pociech, nie jest sprawą prostą.
Młodzi Pacjenci często bardzo nieufnie podchodzą do konieczności wizyt
w gabinecie stomatologicznym. Konsekwencją takiego podejścia może być brak
chęci współpracy z lekarzem, co znacząco utrudnia przeprowadzenie zabiegu.
Priorytetem jest zatem przekonanie dziecka, że leczenie zębów może odbywać
się w miłym środowisku, a lekarz to osoba ciepła i wyrozumiała, która chce
pomóc w uwolnieniu go od bolesnej dolegliwości. Temu właśnie służy wizyta
adaptacyjna dedykowana młodym Pacjentom, podczas której oswajają się
z gabinetem dentystycznym i w serdecznej atmosferze mogą zapoznać się
z lekarzem oraz zobaczyć jego narzędzia pracy. Pozwala to na zbudowanie
relacji zaufania pomiędzy Pacjentem a stomatologiem, co wpływa na rozluźnienie
atmosfery i znacząco ułatwia późniejsze etapy leczenia.
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6. Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Obecnie w renomowanych klinikach dentystycznych wykorzystywane są
precyzyjne mikroskopy pozwalające nawet na 25-krotne przybliżenie pola
zabiegowego. Za pomocą tego właśnie urządzenia przeprowadzane jest leczenie
kanałowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii skuteczność zabiegów
wynosi ponad 95%. Dużym atutem tej metody jest również możliwość
przeprowadzenia leczenia w ciągu jednego dnia, dzięki czemu nie ma
konieczności zatruwania zęba. Ponadto wyposażenie gabinetu w mikroskop jest
również wykorzystywane do diagnostyki, co pozwala na wykrycie wczesnych
zmian chorobowych, niewidocznych gołym okiem.
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7. Indywidualne podejście
Niezwykle ważnym aspektem każdego leczenia jest stworzenie przyjaznej dla
Pacjenta atmosfery w gabinecie dentystycznym. Aby to było możliwe, lekarz
powinien uwzględnić indywidualną historię leczenia danej osoby. Wielu
Pacjentów cierpi bowiem z powodu dentofobii, czyli panicznego lęku przed
wizytą u stomatologa. Powoduje ona trudną do pokonania blokadę, którą jednak
można przełamać poprzez empatyczne podejście do Pacjenta i dostosowanie
optymalnej dla niego metody leczenia. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie
widocznych efektów i spełnienie marzeń o pięknym uśmiechu. Przed wyborem
odpowiedniej dla siebie placówki dentystycznej warto zapoznać się z ocenami
Pacjentów na temat panujących w danym gabinecie standardów leczenia. Dzięki
temu zyskasz pewność, że o wygląd Twojego uśmiechu zadbają eksperci
traktujący każdy przypadek jednostkowo, a tym samym w trakcie leczenia
uwzględnią wszystkie indywidualne cechy.
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8. Najwyższa jakość materiałów
Warto uwzględnić również fakt, iż na skuteczność i ostateczny wynik terapii duży
wpływ mają nie tylko umiejętności, wiedza i doświadczenie stomatologów, ale
również zastosowanie nowoczesnych technologii i wysokiej jakości materiałów.
Jeśli zatem w danym gabinecie lekarz używa światłoutwardzalnych wypełnień
kompozytowych, jest większa szansa, że utrzymają się dłużej od zwykłej
„plomby” , która częściej kruszyła lub wypadała. Ponadto ten rodzaj wypełnień
jest bardzo wytrzymały i wyróżnia się estetycznym wyglądem. Jeśli interesują Cię
zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki czy implantologii warto wziąć
pod uwagę, z jakich materiałów wykonane są licówki, korony, mosty i protezy.
Powinny być w miarę możliwości pełnoceramiczne lub licowane porcelaną, gdyż
dają jeszcze lepsze efekty estetyczne od koron porcelanowych z metalowych
elementów. Porcelanowe odbudowy są nie tylko trwałe i bezpieczne
dla organizmu, ale przede wszystkim oddają naturalne piękno uzębienia.
Wybierając materiały stomatologiczne z najwyższej półki, inwestujesz w zdrowie
i estetyczny wygląd swoich zębów na długie lata.
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9. Leczenie bez bólu
Najczęstszym powodem strachu przed wizytą u dentysty jest obawa przed
bólem, co przywodzi na myśl leczenie zębów w dzieciństwie. Już samo
wspomnienie wiertła dentystycznego przyprawia o zawrót głowy. Dzisiaj śmiało
można odrzucić wszelkie obawy. Współczesna stomatologia wypracowała
nowoczesne środki znieczulające, blokujące najmniejsze uczucie bólu
i dyskomfortu związanego z leczeniem. Poza metodą komputerowego
znieczulenia wykonujemy również znieczulenie ogólne ( potocznie zwane
narkozą). Nad bezpieczeństwem całego procesu czuwa doświadczony lekarz
anestezjolog. Wiele gabinetów stosuje także podtlenek azotu znany potocznie
„gazem rozweselającym”, zwłaszcza w przypadku terapii młodych Pacjentów.
Leczenie bez bólu jest w dzisiejszych czasach standardem, dlatego przy wyborze
odpowiedniej kliniki warto zwrócić jakie metody znieczulenia są w niej dostępne.
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10. Komfort i udogodnienia
Obecnie w klinikach stomatologicznych szczególną wagę przywiązuje się do
stworzenia atmosfery przyjaznej dla każdego Pacjenta. Dlatego też warto wybrać
gabinet o wysokim standardzie wyposażenia, dzięki któremu Pacjent przed
zabiegiem będzie mógł się w pełni zrelaksować. Z pewnością ważnym miejscem
dla każdego Pacjenta jest komfortowa poczekalnia z sympatyczną obsługą
recepcyjną. Dzięki tym udogodnieniom Pacjent w oczekiwaniu na wizytę może
w wygodnym fotelu napić się pysznej kawy, zrelaksować się przy dźwiękach
ulubionej muzyki bądź rozładować napięcie poprzez rozmowę z empatyczną
recepcjonistką. Warto również zwrócić uwagę czy przed gabinetem dostępne
są miejsca parkingowe, dzięki którym wygodnie i na czas dotrzemy na leczenie.
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Zapisz się na wizytę
i spełnij marzenie
o pięknym uśmiechu!

Telefon kontaktowy:

+48 606 703 793

Adres e-mail:

gabinet@strefazeba.pl

Strona internetowa:

www.strefazeba.pl

Adres:

Zaręby 1, 43-110 Tychy

