10 rzeczy, które musisz wiedzieć

zanim wybierzesz swojego stomatologa

DENTIM
CLINIC

Wybór dobrego gabinetu stomatologicznego nie jest łatwy,szczególnie w gąszczu ofert tysięcy
stomatologów. Powszechnym jest pytanie znajomych o ich doświadczenia, weryfikacja strony
internetowej gabinetu oraz sprawdzanie opinii o lekarzu na forach i portalach medycznych.
Co zrobić,jeżeli nie mamy łatwego wyboru? Czym się kierować przy wyborze swojego dentysty?
W tym celu przygotowaliśmy krótki poradnik w formie 10 pytań, na które należy sobie
odpowiedzieć, analizując różne oferty.

�GJ� 1. Czy oferują kompleksową stomatologię?
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4. Czy przedstawiony plan leczenia obejmuje
wszystkie koszty?

W nowoczesnym świecie czas pełni ważną rolę. Ze względu na
jego ograniczoną ilość nie chcemy tracić go na sprawy, które

Najwyższy standard obsługi to priorytet, z pacjentem zawsze

można załatwić szybciej. Podobnie jest w stomatologii. Wybie

należy rozmawiać szczerze i otwarcie, tylko w ten sposób

rając gabinet stomatologiczny odpowiedz na pytanie czy świad

można budować pozytywne relacje na lata do tego stopnia, aby

czy on usługi stomatologii kompleksowej? Czy gwarantuje Ci

Twój stomatolog został Twoim znajomym :)) Przy wyborze

skracanie czasu trwania wszystkich niezbędnych procedur do

gabinetu stomatologicznego zastanów się czy Twoje relacje

minimum dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, posiadaniu

z nim są jasne, czy podejmując leczenie nie zostaniesz

centrum diagnostycznego czy pracowni protetycznej na

zaskoczony dodatkowymi kosztami, które nie były ujęte

miejscu? Dzięki ofercie stomatologii kompleksowej na miejscu

we wcześniejszym planie.

od ręki możemy wykonać zdjęcia, prace protetyczne, a zespół
ekspertów gwarantuje holistyczne podejście do pacjenta,
rozwiązując jego problemy w sposób kompleksowy.
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2. Czy oferują gwarancję na leczenie?

Wizyta w gabinecie stomatologicznym nierzadko wiąże się ze
stresem, przychodząc do stomatologa i poddając się zabiegowi
chcemy mieć gwarancję dobrze wykonanej pracy. Dlatego tak
ważne jest aby zadać sobie pytanie. Czy gabinet który chcesz
wybrać daje Ci gwarancję na wykonywane zabiegi? Czy zapewnia
Ci komfort psychiczny, że za każdą pracą stoi zespół ekspertów
który jest na tyle pewny wykonywanych usług, że daje Ci
możliwość wrócenia do kliniki, kiedy tylko okaże się, że z Twoimi
zębami mimo leczenia nadal coś jest nie tak.
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3. Czy oferują konsultacje?

Komfort psychiczny pacjenta jest nad wyraz ważny. Zanim
zaczniemy wydawać swoje pieniądze na leczenie, chcemy być
pewni tego co nas czeka i jakich kosztów możemy się
spodziewać. Dlatego tak ważna jest pierwsza konsultacja. Aby
zapoznać Cię z planowanym leczeniem i kosztem, jaki się z
nim wiąże. Zastanów się czy Twój gabinet daje Ci możliwość
finansowego przygotowania się, abyś miał pewność i komfort
podejmowanego leczenia?
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Chcesz dowiedzieć się więcej?
Przyjdź na konsultację z naszym ekspertem. Zadzwoń i umów się teraz:
+48 32 206 88 00

