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1.DOŚWIADCZENI EKSPERCI

Leczenie stomatologiczne jest skomplikowanym procesem,
a jego sukces jest uzależniony od mnóstwa czynników.
Jednakże najważniejszym z nich wciąż pozostają
umiejętności oraz doświadczenie stomatologa, który 
je poprowadzi. Podczas wyboru placówki stomatologicznej
mającej zająć się dobrem naszego uśmiechu warto
zasięgnąć informacji na temat pracujących w niej lekarzy.
Można je zazwyczaj znaleźć w odpowiedniej zakładce
poświęconej pracownikom na stronie internetowej danej
kliniki. Zawiera ona z reguły dane na temat wykształcenia
pracowników, przebytych przez nich kursów czy szkoleń
oraz uzyskanych certyfikatów. Dobrze jest również
zapoznać się z realnymi opiniami Pacjentów. W tym celu
można odwiedzić znane portale pokroju ZnanyLekarz.pl
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2.KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

Filozofią leczenia dentystycznego nie jest wyłącznie
doraźne rozwiązanie problemu, lecz precyzyjne
zlokalizowanie oraz usunięcie jego źródła. Dlatego więc
powinniśmy zwrócić uwagę, czy interesujący nas gabinet
przeprowadza zabiegi z zakresu różnych dziedzin
stomatologii. Pozwoli to wykonać na miejscu wszelkie
niezbędne czynności przy jednoczesnej oszczędności czasu
oraz kompleksowo uporać się z problemem.
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3.DOKŁADNA KONSULTACJA

Podczas poszukiwania placówki stomatologicznej
spełniającej nasze wymagania oraz oczekiwania bardzo
istotne znaczenie ma odpowiednie planowanie procesu
leczenia. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy interesująca nas
klinika standardowo przeprowadza wstępną konsultację. 
 W jej trakcie dentysta pozyska informacje na temat
problemu danego Pacjenta oraz zapozna się z jego
oczekiwaniami. Będzie to również okazja do zadania
nurtujących pytań lub wyrażenia ewentualnych
wątpliwości. Ponadto ocenie zostaje poddany stan jamy
ustnej Pacjenta oraz okazany rzetelny plan terapii, a także
jej orientacyjny kosztorys.
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4.PLANOWANIE LECZENIA

Rzetelne plan ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia
sukcesu w leczeniu stomatologicznym. Dlatego podczas
wyboru gabinetu stomatologicznego powinniśmy
sprawdzić, czy planowanie jest zwyczajową procedurą.
Znacząco zmniejsza ono ryzyko pojawienia się niechcianych
komplikacji oraz czyni terapię procesem w pełni
transparentnym. Dobra organizacja postępowania
leczniczego zapewnia Pacjentom świadomość każdej
czynności z nim związanym, a co  za tym idzie, ułatwia
komunikację pomiędzy nimi a stomatologiem.
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5.PRECYZYJNA DIAGNOSTYKA

Diagnostyka wykonywana w danym gabinecie ma duże
znaczenie, bowiem dzięki niej możliwe jest właściwe
rozpoznanie problemu i jego źródła, co bezpośrednio
rzutuje na efekty całego leczenia. Dlatego przeglądając
witrynę internetową danej placówki, warto zapoznać 
się z zakładką poświęconą sprzętowi diagnostycznemu.
Aparatura służąca punktowemu wykonywaniu zdjęć RTG
czy skanery wewnątrzustne są przykładem nowoczesnych
urządzeń zapewniających dokładny obraz uwarunkowań
zdrowotnych Pacjenta. Mając możliwość przeprowadzenia
niezbędnych badań na miejscu, można oszczędzić sporo
czasu, co z kolei przekłada się na wzrost komfortu.
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6.NOWOCZESNE MIKROSKOPY 

Nawet w dzisiejszych czasach leczenie kanałowe cieszy się
raczej złą sławą. Jeszcze kilka lat temu cały proces
pochłaniał sporo czasu, niejednokrotnie był bolesny oraz
wywoływał spory dyskomfort, szczególnie związany 
z kłopotliwym zatruwaniem zęba. Jednakże stomatologia
jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną poszukującą
nowych rozwiązań, a jednym z nich są nowoczesne
mikroskopy stomatologiczne. Zapewniają one wielokrotne
przybliżenie pola zabiegowego, dzięki czemu stomatolog
może precyzyjnie zlokalizować oraz oczyścić wszystkie
kanały, nawet te najbardziej niedostrzegalne. W ten sposób
popularna „kanałówka” może zająć tylko jeden dzień!
Podczas przeglądania strony internetowej branego pod
uwagę gabinetu dobrze jest sprawdzić, czy posiada 
on w swoim wyposażeniu mikroskop.
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7.CYFROWE PROJEKTOWANIE
UŚMIECHU

Innowacyjny system wirtualnego planowania uśmiechu
Digital Smile Design (DSD) święci dzisiaj ogromne sukcesy
oraz zdobywa coraz większą popularność. Dlaczego jest taki
wyjątkowy? Otóż pozwala on Pacjentom ujrzeć swoje przyszłe
uzębienie jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań!
Lekarz wykonuje twarzy leczonej osoby kilkanaście zdjęć,
które następnie wprowadza do specjalnego programu
komputerowego. W nim projektuje nowe uśmiech,
uwzględniając najdrobniejsze detale wyglądu Pacjenta, takie
jak kształt czy kolor ust lub nosa. Powstała w ten sposób
symulacja jest wyświetlana na ekranie monitora, a Pacjent
ocenia ją pod względem estetycznym. Może również zadać
nurtujące go pytania lub wyrazić uwagi. Dzięki temu cały
proces przebiega z jego udziałem, zapewniając wyjątkowy
komfort psychiczny. Będąc w trakcie poszukiwań gabinetu
odpowiedniego dla naszych potrzeb, sugeruje się sprawdzić,
czy opisane rozwiązanie jest dostępne.
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8.LECZENIE BEZ BÓLU

Najbardziej prozaicznym powodem unikania odwiedzin 
w gabinecie stomatologicznym jest strach przed bólem
mogącym pojawić się w trakcie leczenia (dentofobia).
Pacjenci dotknięci tą przykrą dolegliwością podczas
poszukiwań właściwego gabinetu dentystycznego powinni
skupić się na placówkach oferujących możliwość
skorzystania z nowoczesnych znieczuleń komputerowych
lub narkozy. Są to obecnie najskuteczniejsze sposoby walki
z lękiem przed stomatologiem oraz pozwalają przejść
wszelkie zabiegi komfortowo, a także bez stresu.
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9.NOWOCZESNA TECHNOLOGIE

Innowacyjne technologie są obecnie ogromnym
ułatwieniem wielu zabiegów stomatologicznych, a dzięki
nim leczenie, które jeszcze niedawno miało nieprzyjemny 
i długi przebieg może zostać wykonane sprawnie i
komfortowo. Idealnym przykładem są tutaj wspomniane
mikroskopy stomatologiczne odmieniające oblicze owianej
złą sławą „kanałówki”. Możliwość cyfrowego planowania
uzębienia również jest jednym z unikatów w pewnym
stopniu określającym prestiż danej placówki
stomatologicznej. Stojąc w obliczu dylematów nad
wyborem odpowiadającej nam kliniki, korzystnym wyjściem
jest zapoznanie się z nowatorskimi rozwiązaniami przez nią
oferowanymi.
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10.PRZYJAZNA ATMOSFERA

Chociaż atmosfera panująca w danym gabinecie wydaje się
być czynnikiem mającym drugorzędne znaczenie, to jej
wpływ na komfort psychiczny w trakcie leczenia jest
niebagatelny. Szczególną wagę powinni do niej
przywiązywać Pacjenci borykający się z dentofobią
(strachem przed zabiegami stomatologicznymi). Pogodne
podejście lekarza i pozostałych pracowników placówki
pozwala odpowiednio się rozluźnić, co czyni spotkanie 
z dentystą mniej przykrym doświadczeniem. Jak sprawdzić
podejście personelu podczas terapii? Można to zrobić
wdając się w krótką pogawędkę z rejestratorką lub
zapoznając się z realnymi opiniami Pacjentów (np. na
portalach internetowych).
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