10 rzeczy, które
musisz wiedzieć
przed wyborem
dentysty

1.Doświadczony zespół ekspertów
Istotną kwestią przy wyborze gabinetu stomatologicznego jest
zdobycie informacji na temat pracujących w nim lekarzy oraz
poziomu i zakresu oferowanych usług. Posiadane przez nich
kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności potwierdzają certyfikaty.
Zespół Sana Clinic tworzą doświadczeni eksperci, którzy dzięki
swojej praktyce osiągają znakomite efekty funkcjonalne
oraz estetyczne. Są także zrzeszeni w prestiżowych organizacjach,
skupiających prawdziwych profesjonalistów i wybitne autorytety.
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2. Kompleksowe leczenie
Wielu Pacjentów przychodzi do gabinetu dentystycznego
z konkretnym problemem, np. ekstrakcją zęba czy koniecznością
wypełnienia ubytku. Jednak w toku leczenia nierzadko okazuje się,
że aby zlikwidować przyczynę wszystkich dysfunkcji w jamie
ustnej, konieczne jest wdrożenie kompleksowego leczenia. W
takiej sytuacji ważna jest możliwość przeprowadzenia
interdyscyplinarnej terapii, wymagającej zaangażowania
ekspertów reprezentujących różne dziedziny. Lekarze Sana Clinic
skupiają się na pojedynczych działach stomatologii, przez co
niezbędne czynności wykonywane są na miejscu, oszczędzając
cenny czas Pacjenta oraz stres związany
z koniecznością poszukiwania osobnej placówki. Wszystkie
zabiegi w naszej klinice spełniają najwyższe standardy
bezpieczeństwa oraz wykazują nieprzeciętną skuteczność, dzięki
zastosowaniu nowoczesnej technologii i diagnostyki.
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3. Wizyta konsultacyjna
Pierwsza wizyta w klinice stomatologicznej odgrywa kluczową rolę
dla całego procesu leczenia. Służy ona przede wszystkim
przeprowadzeniu wywiadu medycznego, będącego cennym źródłem
informacji o uwarunkowaniach zdrowotnych Pacjenta, oraz jego
potrzebach lub oczekiwaniach względem postępowania. W tym czasie
również lekarz wykonuje wszystkie niezbędne badania diagnostyczne
i zapoznaje się ze stanem zdrowia w jamie ustnej. Na tej podstawie
przygotowuje plan leczenia Pacjenta wraz ze wstępnym kosztorysem,
co nadaje całemu procesowi pełnej transparentności.
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4. Nowoczesna diagnostyka
Rozpoznanie źródła problemu jest czynnikiem decydującym o
sukcesie każdego leczenia. Dlatego tak ważne jest, aby placówka,
która wybierzemy, była wyposażona w nowoczesne, bezpieczne dla
zdrowia, urządzenia diagnostyczne, zapewniające rzetelną wiedzę
o stanie zdrowia w jamie ustnej Pacjenta. Podstawą
w większości postępowań stomatologicznych są badania
radiologiczne, dlatego warto zorientować się, jaką aparaturą
dysponuje dana klinika przed podjęciem decyzji o leczeniu.
Standardem w nowoczesnych klinikach stomatologicznych są:
mikroskop stomatologiczny, cyfrowe RTG o niskiej dawce
promieniowania oraz kamera wewnątrzustna. Dzięki możliwości
wykonania wszystkich badań na miejscu Pacjent może zaoszczędzić
cenny czas i ograniczyć ewentualny stres związany z koniecznością
częstszych konsultacji.
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5. Wizyty adaptacyjne
Wybór stomatologa dziecięcego (pedodonty), który
w przyjaznej atmosferze zajmie się leczeniem zębów
u małego Pacjenta nie zawsze jest łatwy. Dziecko często ma obawy
związane z nowym miejscem oraz nieufnie podchodzi do wizyt u
dentysty. Taki stan rzeczy może skutkować brakiem współpracy z
lekarzem podczas wykonywania zabiegu, co znacząco utrudnia jego
przebieg. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem leczenia dziecko
mogło swobodnie i bez stresu oswoić się z atmosferą gabinetu
stomatologicznego. Wizyty adaptacyjne pozwalają skutecznie
osiągnąć cel, a podczas nich mały Pacjent, często w formie zabawy,
poznaje używane przez stomatologa urządzenia, rozmawia
z personelem i nabiera przekonania, że leczenie zębów wcale nie
musi być nieprzyjemne. Pozwala to na zbudowanie pozytywnej
relacji pomiędzy Pacjentem a dentystą, opartej na otwartości i
zaufaniu, co znacząco ułatwia późniejsze etapy leczenia.
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6. Leczenie kanałowe w 1 dzień
Obecnie standardem w renomowanych klinikach dentystycznych są
mikroskopy, które umożliwiają skuteczne i komfortowe
wykonywanie leczenia kanałowego. Dzięki wielokrotnemu
przybliżeniu oraz doświetleniu pola zabiegowego lekarz ma
możliwość przeprowadzenia nawet najbardziej skomplikowanego
zabiegu endodontycznego sprawnie, a także bez ryzyka powikłań. W
wielu przypadkach „kanałówkę” można przeprowadzić podczas
jednej wizyty w gabinecie. Dzięki nowoczesnej endodoncji
mikroskopowej nie ma już konieczności zatruwania zęba, co wiązało
się kiedyś z koniecznością odbywania większej liczby wizyt oraz
wydłużeniu całego procesu leczenia. Ponadto wyposażenie kliniki w
mikroskop jest często wykorzystywane w celach diagnostycznych, co
umożliwia wykrycie wczesnych zmian chorobowych, niewidocznych
podczas zwykłego przeglądu jamy ustnej.
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7. Indywidualne podejście
Ogromne znaczenie w całym przebiegu leczenia
ma stworzenie przyjaznej atmosfery w gabinecie stomatologicznym.
Aby realizacja tego celu była możliwa, ważne jest zbudowanie
dobrej relacji na linii pacjent-lekarz. Większość osób, które zgłaszają
się do gabinetu, ma już za sobą historię leczenia w różnych
placówkach. Niektórzy z nich od lat zmagają się z dentofobią, czyli
paraliżującym lękiem przed pobytem na fotelu dentystycznym. Stan
ten powoduje trudną do pokonania blokadę, którą jednak można
przełamać poprzez życzliwe i empatyczne podejście do Pacjenta i
dobranie najlepszej dla niego metody leczenia. Dzięki temu będziesz
mieć pewność, że o wygląd Twojego uśmiechu zadbają specjaliści,
którzy każdy przypadek traktują jednostkowo oraz biorą pod uwagę
nawet najsubtelniejsze cechy uwarunkowań zdrowotnych.
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8. Wysoka jakość materiałów
Duży wpływ na skuteczność i ostateczny wynik terapii ma także
zastosowanie nowoczesnych technologii oraz najwyższej jakości
materiałów, dostarczanych przez wiodących producentów. Dlatego
decydując się na leczenie z zakresu stomatologii estetycznej,
protetyki czy implantologii, warto wziąć pod uwagę, z jakich
materiałów wykonane są korony, mosty, protezy lub licówki.
Optymalnym rozwiązaniem są odbudowy pełnoceramiczne lub
cyrkonowe, które wyróżniają się nienaganną estetyką, idealnie
odwzorowującą wygląd naturalnych zębów. Ponadto ceramiczne
odbudowy są nie tylko trwałe, ale również bezpieczne dla
organizmu. Podobnie wygląda sytuacja z wyborem implantów.
Wybierając materiały z najwyższej półki, uznanych światowych
producentów, inwestujesz w zdrowie i estetyczny wygląd swoich
zębów na długie lata, a może nawet na całe życie.
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9. Leczenie bez bólu
Najczęstszym powodem lęku przed wizytą w gabinecie
stomatologicznym jest obawa przed bólem, co często jest pokłosiem
dawnych metod leczenia, które pamiętamy
z okresu dzieciństwa. Słynne borowanie zębów czy zapach środków
odkażających u wiele osób wywołuje przykre wspomnienia. Na
szczęście od tego czasu wiele się zmieniło i obecny standard
leczenia w niczym nie przypomina dawnych metod. Ponadto
współczesna stomatologia wypracowała nowoczesne środki
znieczulające, które skutecznie blokują najmniejsze uczucie bólu.
Poza znieczuleniem miejscowym wykonujemy również zabiegi w
znieczuleniu ogólnym (potocznie zwanym narkozą). Nad
bezpieczeństwem leczenia w narkozie czuwa doświadczony lekarzanestezjolog.
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10. Innowacyjne rozwiązania
Sana Clinic to nowoczesna placówka, która prezentuje
nietuzinkowe podejście do leczenia stomatologicznego.
Umożliwiają to nieprzeciętne umiejętności ekspertów oraz
zaawansowana technologia, wspomagająca ich podczas
wykonywanych czynności. Przykład stanowi choćby laser
chirurgiczny, ułatwiającym lekarzowi zabiegi w obszarze tkanek
miękkich jamy ustnej, a także możliwość wybielania zębów
martwych, gdyż po przeprowadzonym leczeniu kanałowym tracą
one swoją pierwotną barwę.
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