Sokołowscy
Dentyści z pasją

10 rzeczy, jakie musisz wiedzieć przed wyborem dentysty
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Plan leczenia
Kluczem do skuteczności naszych działań jest szczegółowo opracowany
plan. Ta zasada sprawdza się doskonale w stomatologii. Przemyślane
opracowanie kolejnych kroków, prowadzących do wymarzonego
uśmiechu jest niezwykle ważne, ponieważ daje pewność, że nic nie
zaskoczy nas w trakcie leczenia. Przed wyborem swojego dentysty
upewnij się, czy w danym gabinecie wykonuje się precyzyjny plan
leczenia, dzięki któremu będziesz dokładnie poinformowany o przebiegu
całego procesu.
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Diagnostyka
Plan leczenia przygotowuje się na podstawie szeregu niezbędnych badań
diagnostycznych. Takie podejście umożliwia przeprowadzenie całego
procesu w sposób przewidywalny i skuteczny, w optymalnym czasie.
Dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy gabinet dentystyczny jest
wyposażony w narzędzia do kompleksowej diagnostyki. Jeśli zdjęcia RTG
i tomografia komputerowa wykonywane są na miejscu – możesz mieć
pewność, że diagnostyka zostanie wykonana kompleksowo i szybko,
w komfortowy dla Ciebie sposób, a analiza wyników pozwoli na dobór
najlepszych możliwych rozwiązań.
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Kompleksowe leczenie
Czas jest czymś niezwykle cennym i niezastąpionym. To zrozumiałe,
że idąc do lekarza nie chcesz spędzić tam wielu godzin, a wizja
długotrwałego leczenia może Cię zniechęcać. Dlatego zwróć uwagę, czy
gabinet, do którego planujesz się wybrać, oferuje opcje leczenia
w najkrótszym możliwym czasie. Technologie takie jak frezarka medyczna
czy drukarka medyczna umożliwiają przygotowanie i zamocowanie
licówek, koron lub mostów w ciągu jednej wizyty. Kompleksowe leczenie
kanałowe w jeden dzień czy wybielanie zębów w trakcie jednej godzinnej
sesji świadczą o tym, że współczesna stomatologia to naprawdę szybkie
i skuteczne zabiegi, na które zawsze znajdziesz czas. Ponadto
w renomowanych placówkach termin i czas trwania wizyt zawsze zostaje
dopasowany do planu dnia Pacjenta, tak aby leczenie nie kolidowało
z innymi obowiązkami.

3

kontakt@sokolowscy.pro

4

Mikroskop w wyposażeniu
Jednym z kluczowych narzędzi, niezbędnych do skutecznego
przeprowadzenia leczenia jest mikroskop. W nowoczesnej stomatologii to
absolutna podstawa, dlatego zanim wybierzesz swojego lekarza – upewnij
się, że gabinet jest wyposażony w profesjonalne mikroskopy. Urządzenie
to jest szczególnie ważne w endodoncji, czyli leczeniu kanałowym, gdzie
precyzja jest kluczem do pomyślnego przeprowadzenia zabiegu.
Oświetlenie i powiększenie miejsca zabiegowego ułatwia pracę dentyście,
a Tobie daje pewność, że ząb zostanie prawidłowo wyleczony.
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Nowoczesne rozwiązania
Mikroskop to podstawa, ale to nie jedyne urządzenie, na które warto
zwrócić uwagę, wybierając swojego dentystę. Stomatologia rozwija się
w niesamowitym tempie i nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania,
które mogą przynieść Ci wiele korzyści. Dlatego warto wybrać gabinet,
który wprowadza najnowocześniejsze technologie i rewolucyjne
rozwiązania. Jednym z nich jest program Digital Smile Design, w którym
można zaprojektować przewidywany efekt leczenia. Dzięki niemu już
na pierwszej wizycie zobaczysz wstępny projekt Twojego uśmiechu,
a podczas kolejnego spotkania w gabinecie stomatologicznym dowiesz
się, jak będzie wyglądał Twój uśmiech po zakończeniu całego procesu.
Innowacją jest również możliwość zaplanowania leczenia
ortodontycznego we współpracy z centrum planowania DSD oraz
korekcja niewielkich wad zgryzu systemem przeźroczystych nakładek.
Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości w oparciu o światowe standardy –
wybierz gabinet, który oferuje Ci dostęp do nowoczesnych rozwiązań.
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Materiały najwyższej jakości
Materiały, z których wykonywane są wypełnienia zębów i prace
protetyczne to również bardzo istotna sprawa, którą warto się
zainteresować przed wyborem dentysty. Jeśli dany lekarz używa
światłoutwardzalnych wypełnień kompozytowych – nie musisz się
obawiać, że plomba ukruszy się lub wypadnie. Tego typu wypełnienia
są bardzo estetyczne i wytrzymałe. Z kolei licówki, korony, mosty
i protezy powinny być w miarę możliwości pełnoceramiczne lub
licowane porcelaną. Metalowe elementy nie tylko wyglądają
nieestetycznie, ale mogą także przebarwiać dziąsła. Porcelana natomiast
doskonale oddaje piękno natury, jest trwała i bezpieczna dla organizmu.
Można dobrać jej kolor do naturalnego uzębienia. Wybierając materiały
stomatologiczne najwyższej jakości inwestujesz w zdrowie i piękno
Twoich zębów na lata.
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Nowoczesna protetyka
Warto zainteresować się tym, w jaki sposób są wykonywane korony,
mosty czy protezy w danym gabinecie. Jeśli zależy Ci na komforcie
i optymalnym czasie leczenia, wybierz klinikę, która posiada własne
laboratorium protetyczne. Bezpośrednia współpraca technika
dentystycznego i stomatologa to gwarancja maksymalnej precyzji
i najwyższej jakości. W najnowocześniejszych klinikach stosuje się
cyfrowe metody skanowania wewnątrzustnego oraz skanowania twarzy,
a także wykorzystuje się frezarki i drukarki dentystyczne. To prawdziwa
innowacja w protetyce. Dzięki tym urządzeniom wykonywane
są pełnoceramiczne wypełnienia, licówki i korony, czasami nawet
w ciągu kilkunastu minut! Jeśli chcesz jak najszybciej otrzymać swój
wymarzony uśmiech – wybierz gabinet posiadający taki system.
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Zespół ekspertów
We współczesnej stomatologii leczenie wymaga holistycznego spojrzenia
na Pacjenta. Dlatego właśnie konieczna jest współpraca zespołu
ekspertów, których wspólna wiedza i doświadczenie pozwolą na obranie
najlepszych możliwych metod i osiągniecie doskonałych rezultatów.
Dlatego wybierz gabinet, w którym pracują dentyści różnych specjalizacji:.
Najlepiej, gdy każdy z lekarzy skupia się na rozwoju w jednej konkretnej
dziedzinie stomatologii. Zwróć uwagę na certyfikaty i ukończone kursy.
To gwarancja wiedzy zdobytej w oparciu o najwyższe światowe
standardy.
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Atmosfera
Codziennie doświadczamy tylu stresów i nieprzyjemnych sytuacji, że nie
chcemy, żeby wizyta u lekarza była kolejnym powodem do
zdenerwowania. Dlatego bardzo istotna jest atmosfera, jaka panuje w
gabinecie, do którego planujemy się wybrać. Uprzejmy i otwarty personel,
przeszkolony na prestiżowych kursach, rozwieje wszelkie Twoje
wątpliwości i zminimalizuje stres. Natomiast pozytywna, przyjazna
i pełna zrozumienia relacja z Twoim stomatologiem będzie doskonałym
początkiem drogi po wymarzony uśmiech. .Dentysta powinien zadbać nie
tylko o doskonałe rezultaty leczenia, ale także o jego komfortowy
przebieg. Wybierz taki gabinet stomatologiczny, w którym będziesz czuł
się doskonale przez cały czas – zarówno w poczekalni, jak i na fotelu
dentystycznym. Zwróć uwagę na udogodnienia, jakie oferuje dana
placówka. Dostępny bezpłatny parking, klimatyzacja, udogodnienia dla
niepełnosprawnych, pyszna kawa czy herbata w poczekalni, kącik dla
dzieci i oczywiście wygodna sofa – to wszystko może się wydawać
detalami, ale w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na Twoje
samopoczucie w gabinecie stomatologicznym. Dzięki nim wizyta
u dentysty okaże się chwilą wytchnienia, bez niepotrzebnego stresu.
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Komfort
Równie ważne są udogodnienia podczas samego procesu leczenia. W
protetyce i ortodoncji dużym ułatwieniem będzie wykorzystanie skanera
wewnątrzustnego, który pozwoli uniknąć nieprzyjemnych odczuć, jakie
wiązały się z tradycyjnym wyciskiem zębów przy użyciu specjalnych
mas. Pamiętaj również, że doświadczony lekarz wykona zabieg
precyzyjnie i w krótkim czasie, zwykle całkowicie bezboleśnie. Zrób sobie
przysługę i wybierz gabinet, który stawia na Twoją wygodę i dobre
samopoczucie. Niech wizyta u stomatologa będzie chwilą dla Ciebie.
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