PRÉMIOVÁ PÉČE SANTÉ

STOMATOLOGICKÁ
KARTA

Své zdraví nám
svěřili také
Ester a Janek

Prémiová zdravotní péče

Život máte ve svých rukou, zdraví vložte do našich

Stomatologická péče
Naše stomatologie poskytuje komplexní stomatologickou péči v jednotlivých oblastech,
jako je estetická stomatologie, stomatochirurgie, implantologie, protetika, dětská
stomatologie a dentální hygiena. Náš tým lékařů, lékařek či dentálních hygienistek se
o Vás postará jak v rámci pravidelné preventivní péče, kdy následně sestaví vhodný
léčebný plán, tak i v akutních případech. Uvědomujeme si, že informovanost a vhodný
léčebný plán jsou nepostradatelnou součástí péče. Během veškerých ošetření si
zakládáme na individuálním přístupu, nejmodernějších postupech, bezbolestnosti

Komplexní stomatologická péče
Naši specialisté jsou Vám připraveni poskytnout komplexní stomatologickou péči. Jednotliví lékaři
či lékařky jsou odborníky v ruzných odvětvích stomatologie. Nabízíme rovněž ucelenou péči
v oblasti dentální hygieny, včetně možnosti domácího i ordinačního bělení. Samozřejmostí je pro
nás aktivní zvaní na pravidelné preventivní prohlídky i dentální hygienu. Callcentrum pro
objednávání i případné konzultace je k dispozici 24 hodin denně. Díky celému týmu
a pohotovostním službám jsme schopni nabídnout vždy do několika hodin i akutní ošetření.

a pohodové atmosféře.

Diagnostika a detailní zobrazení
Na naší stomatologii využíváme moderní zobrazovací techniky jak k ošetření, tak pro přesnou
diagnostiku. Běžnou součástí práce stomatologů jsou lupové brýle, intraorální kamery, OPG,
RTG. Díky nejmodernějším technologiím a postupům se můžeme zaměřovat na kvalitnější
minimálně invazivní stomatologii.

Zubní implantáty
Vhodnou a moderní zubní náhradu za ztracené zuby, kterou jsou zubní implantáty, zajišťuje
nášrenomovaný stomatochirurg. Rovněž poskytujeme ambulantní stomatochirurgickou péči.

CAD-CAM Cerec
Systém moderní 3D modelace umožňuje preparaci, skenování a následnou výrobu
celokeramické náhrady v jedné návštěvě bez nutnosti nepříjemného otiskování. Díky CERECu
dokáže zubní lékař svým pacientům na počkání zhotovit zubní korunky, fazety či jiné náhrady
zubů, přičemž je kladen důraz jak na funkčnost, tak na estetiku.

Laserové ošetření
Laserový přístroj Waterlase využívá patentovanou technologii kombinující energii laseru
a vodní sprej. Tato moderní technologie umožňuje provádět široké spektrum dentálních
zákrokůna zubech, dásních a čelistních kostech jedním přístrojem. Vše zároveň s kvalitativně
vyšším komfortem pro pacienta. Stomatolog používající Waterlase prakticky minimalizuje
nutnost aplikace injekcí a anestezie. Výsledkem je pohoda a zmírnění stresu pacienta ze
zubařského křesla.
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Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

212 12 12 12

linka@sante.cz

www.teamprevent-sante.cz

