
10 rzeczy, które
musisz wiedzieć
przed wyborem
dentysty
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Najczęstszym powodem unikania wizyt 
w gabinecie stomatologicznym jest dentofobia,
czyli strach przed zabiegami dentystycznymi.
Jej źródłem są zazwyczaj przykre
doświadczenia wyniesione z leczenia
przeprowadzanego w przeszłości, takie jak ból
czy nadmierny stres. Podczas poszukiwania
stosownej placówki, która ma zająć się
zdrowiem jamy ustnej, należy sprawdzić
oferowane przez nią środki znieczulające.
Komputerowe znieczulenia skutecznie
zapewniają bezbolesność, a co za tym idzie –
komfort psychiczny. Warto też zwrócić uwagę
na metody walki ze stresem pokroju sedacji
wziewnej gazem rozweselającym, gdyż
znacząco ułatwia on wszelkie czynności. 

1.Doświadczony zespół
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Renomowane placówki stomatologiczne
podchodzą do swoich Pacjentów w pełni
indywidualnie oraz kompleksowo, dzięki czemu
możliwe jest osiągnięcie najlepszych możliwych
efektów leczenia. Aby zapewnić uśmiechowi
olśniewający wygląd, konieczna jest obecność
ekspertów reprezentujących różne dziedziny
stomatologii. Bowiem istotnym elementem
każdej terapii nie jest jedynie doraźne
rozwiązanie danego problemu, ale
wyeliminowanie jego źródła i zapewnienie
jamie ustnej bezpieczeństwa na długi czas.
Dlatego warto sprawdzić stronę internetową
kliniki i zapoznać się z zakresem usług przez
nią oferowanym. Multidyscyplinarny zespół
dentystów pozwoli na holistyczne ujęcie kłopotu
i jego skuteczne rozwiązanie.

2.Kompleksowe leczenie
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Rezultaty dobrze przeprowadzonej
metamorfozy uzębienia pozostają widoczne
przez wiele lat, a estetyczny uśmiech znacząco
poprawia komfort psychiczny Pacjenta. Aby
osiągnąć pełen sukces, należy przeprowadzić
rzetelną konsultację, podczas której lekarz
zapozna się z problemem oraz potrzebami
Pacjenta. Korzystając z najnowszych
technologii i zaawansowanego sprzętu
medyczno-diagnostycznego lekarz może ocenić
stan jamy ustnej Pacjenta. W trakcie
indywidualnej rozmowy ekspert sporządza
kompleksowy plan leczenia, który omawia 
z leczoną osobą. Podczas poszukiwania
odpowiedniej kliniki mającej zająć się naszym
uzębieniem sugerujemy sprawdzić, czy
konsultacja jest standardową czynnością.

3.Rzetelne konsultacje
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Szczegółowa diagnostyka jest kluczem do
wszystkiego. Korzystając z najnowszej
aparatury wykonującej kilka rodzajów zdjęć
RTG oraz stożkowej tomografii komputerowej
3D lekarz może uzupełnić wiedzę o obecnym
stanie uzębienia danego Pacjenta podczas
przeglądu jamy ustnej. To dzięki kompleksowej
diagnostyce można przeprowadzić fachową
konsultację, obrazowo pokazać problem
zaistniały u Pacjenta i przejść do kolejnego
ważnego elementu, jakim jest planowanie
leczenia.

4.Diagnostyka
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Po szczegółowej diagnostyce oraz rzetelnej
konsultacji lekarz układa indywidualny plan
leczenia. Są w nim zawarte wszystkie
informacje o aktualnym stanie uzębienia
Pacjenta oraz precyzyjnie opisany każdy etap
terapii. Głównym celem planowania leczenia
jest zmniejszenie ryzyka pojawienia się
niechcianych powikłań podczas procesu oraz
nadanie mu transparentnego charakteru.
Pacjent jest w stanie zapoznać się z każdym
etapem postępowania, co z kolei zapewnia 
mu większy komfort psychiczny i sprawia, 
że wszelkie czynności przechodzą bezstresowo.
Przy wyborze klinki mającej zająć się zdrowiem
naszej jamy ustnej powinniśmy sprawdzić, czy
wykonuje ona wspomniane plany leczenia.

5.Planowanie leczenia
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Najczęstszym powodem unikania wizyt 
w gabinecie stomatologicznym jest dentofobia,
czyli strach przed zabiegami dentystycznymi.
Jej źródłem są zazwyczaj przykre
doświadczenia wyniesione z leczenia
przeprowadzanego w przeszłości, takie jak ból
czy nadmierny stres. Podczas poszukiwania
stosownej placówki, która ma zająć się
zdrowiem jamy ustnej, należy sprawdzić
oferowane przez nią środki znieczulające.
Komputerowe znieczulenia skutecznie
zapewniają bezbolesność, a co za tym idzie –
komfort psychiczny. Warto też zwrócić uwagę
na metody walki ze stresem pokroju sedacji
wziewnej gazem rozweselającym, gdyż
znacząco ułatwia on wszelkie czynności. 

6.Leczenie bez bólu
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Obecnie ważnym elementem wyposażenia
każdej renomowanej placówki stomatologicznej
są specjalne mikroskopy dentystyczne.
Zapewniają one lekarzowi 25-krotne
powiększenie pola zabiegowego, dzięki czemu
skuteczność leczenia kanałowego wynosi około
95%, a sam zabieg nie wymaga zatruwania
zęba i może nieraz zająć nawet jeden dzień.
Oprócz tego stanowią one duże ułatwienie
przy czynnościach z zakresu stomatologii
zachowawczej lub diagnostyki. Kiedy
planujemy wybrać się do konkretnej kliniki,
sprawdźmy, czy posiada ona mikroskop.

7.Mikroskopy 
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Stomatologia cały czas dąży do usprawnienia
każdego procesu leczenia, dlatego na swoje
potrzeby adaptuje przeróżne nowoczesne
technologie, nieraz znajdujące swoje
zastosowanie w całkowicie odmiennych
dziedzinach. Doskonałym przykładem są lasery
stomatologiczne, które ułatwiają wiele
zabiegów chirurgicznych oraz mają swój udział
przy wybielaniu zębów lub kamery
wewnątrzustne nadające rutynowym
przeglądom uzębienia większego komfortu.
Dlatego sugerujemy odwiedzić stronę
internetową danej kliniki, gdzie powinna się
znaleźć zakładka poświęcona innowacyjnym
rozwiązaniom.

8.Nowoczesne technologie
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Przy wielu rodzajach leczenia
stomatologicznego, np. ortodontycznym lub
implantologicznym, konieczne jest wykonanie
zabiegów chirurgicznych pozwalających 
na stworzenie odpowiednich warunków w jamie
ustnej. Dlatego też warto zwrócić uwagę, czy
interesująca nas placówka przeprowadza
zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Dzięki temu zapewnimy sobie oszczędność
czasu, gdyż nie będzie trzeba poszukiwać
osobnej kliniki zajmującej się tego typu
czynnościami.

9.Chirurgia stomatologiczna
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Wiele osób bagatelizuje znaczenie przyjaznej
atmosfery panującej w danej placówce
stomatologicznej, lecz w praktyce okazuje się,
że ma ona bardzo duże znaczenie. Kiedy po
przekroczeniu progu gabinetu jesteśmy witani
przez uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony
personel, nabieramy większej pewności siebie 
i komfortu psychicznego. Empatyczne podejście
jest niezwykle ważnym elementem leczenia
stomatologicznego, który często ułatwia jego
każdy etap. Jak zweryfikować atmosferę
roztaczaną przez konkretną klinikę? Można
zapoznać się z realnymi opiniami poprzednich
Pacjentów na portalach branżowych typu
ZnanyLekarz.pl.

10.Przyjazna atmosfera
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Zapisz się na wizytę i  spełni j  marzenie o pięknym uśmiechu!
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