Vítejte v Centru zdravého úsměvu
Jsme rádi, že jste si vybrali nás, abychom vám pomohli nejen ke zdravému, ale i krásnému
úsměvu.
Co od nás můžete očekávat?
Kvalitní péči podle nejnovějších postupů, s použitím moderních materiálů a přístrojů. V naší
ordinaci klademe důraz na pečlivost poskytované péče stejně jako na profesionalitu peronálu.
Samozřejmostí je neustálé vzdělávání se v oboru a zavádění nových postupů do praxe, tak
abychom svým zákaníkům poskytovali nejlepší možnou péči.
V naší ordinaci věříme, že 90% všech potíží, se kterými se v ordinaci zubního lékaře setkáváme,
lze předejít správnou ústní hygienou a pravidelnými návštěvami zubního lékaře a hygienistky.
Věříme, že je lepší potížím předcházet, než řešit následky nesprávné nebo nedostatečné domácí
péče. Tato řešení jsou často nejen nepříjemná, ale i mnohdy finančně náročná.
Věříme, že je lepší vynakládat prostředky na prevenci, než na řešení potíží.
Co očekáváme my od Vás?
Dlouhodobou spolupráci v péči o Váš chrup.
To zahrnuje zejména soustavnou domácí péči a pravidelné preventivní prohlidky.
Pro správnou domácí péči je nutné individuální zhodnocení situace ve vašich ústech v rámci
vstupního vyšetření a nácvik čištění zubů a ústní hygieny v rámci následné návštěvy vyhrazené
dentální hygieně.
Pravidelné návštěvy 2x ročně na preventivní prohlidky jsou naprostou nezbytností, abychom
mohli včas zaznamenat změny na tvrdých i měkkých tkáních a učinně tak předcházet
komplikovaným a finančně náročným zákrokům.
Dovolujeme si Vás upozornit, že při registraci pacienta vybíráme zálohový poplatek 1000Kč,
který bude připsán na Váš účet v naší ordinaci a bude použit na výkony nehrazené ze zdravotního
pojištění.
Proč tento poplatek vlastně vybíráme?
Odpověď je velmi jednoduchá. V dnešní době, kdy je nedostatek zubních lékařů, máme obrovský
zájem pacientů o registraci, který více než dvojnásobně převyšuje kapacitu naší ordince.
Hledáme tedy pacienty, kteří mají zájem o dlouhodobou a pokračující péči v naší ordinaci.
Tento poplatek není vybírán u dětí, studentů do 24 let, postižených pacientů a osob starších 65 let.
Co si vzít s sebou na první návštěvu naší ordinace:
1. občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti ( nevztahuje se na děti do 15 let)
2. průkazku vaší zdravotní pojišťovny
3. vyplněný zdravotní dotazník
4. podepsanou smlouvu o poskytování zdravotní péče ( nevztahuje se na děti do 18)
5. 1000Kč zálohový poplatek

Dentální hygiena

Pravidelné a správné čištění zubů a péče o dutinu ústní je nejdůležitějším faktorem,
který ovlivňuje stav vašeho chrupu. Proto u všech našich pacientů vyžadujeme jako
součást procesu registrace návštěvu nácviku dentální hygieny.
Tato návštěva není hrazena ze zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny však
poskytují příspěvěk na dentální hygienu (Informujte se U Vaší Zdravotní pojišťovny).
Jak taková návštěva probíhá a co je její součástí?
U nás nácvik dentální hygieny provádí vždy zubní lékař, ne dentální hygienistka nebo
zubní sestra, jak tomu bývá v jiných ordinacích.
Věříme, že správná domací péče je nejdůležitější dovedností každého pacienta a proto
nácvik dentální hygieny provádí sám lékař.
Lékař nejprve provede důkladné vyšetření stavu ústní hygieny pomocí několika indexů a
seznámí Vás s výsledkem vyšetření.
Podle potřeby proběhne odstranění zubního kamene a následné zahlazení povrchů zubů.
Poté lékař vybere vhodné pomůcky a proběhne samotný nácvik jejich používaní.
V rámci nácviku dentální hygieny získáte balíček pomůcek sestavený individuálně na
základě výsledků vyšetření, takže si s sebou domů odnesete vše potřebné, abyste mohli
ihned začít.
Dentální hygiena se skládá ze dvou návštěv.
První návštěva zahrnuje vlastní nácvik, trvá 45 min a druhá návštěva po 14 dnech
zahrnuje kontrolu a případné úpravy techniky čištění či používaných pomůcek.
Cena: 800Kč
ZÍSKÁTE ZDARMA BALÍČEK POMŮCEK V HODNOTĚ 750KČ!!!

KLUB ZDRAVÉHO ÚSMĚVU

V naší ordinaci jsme si pro Vás připravili bonusový klub, který Vás odmění za Vaši péči.
Co Vám členství v klubu přinese?
Každý člen získá slevu na výkony nehrazené ze zdravotního pojištění a to ve výši 20% z
běžné ceny výkonu.
Jak se můžete stát členem našeho klubu?
Členem se stavá automaticky každý, kdo absolvuje vstupní návštěvu nácviku dentální
hygieny a poté 2x ročně preventivní prohlídku a 1x ročně dentální hygienu.
Proč jsme se vlastně rozhodli tento klub vytvořit?
Jak už bylo řečeno, jsme přesvědčeni o tom, že prevence a správná domácí péče je
naprosto zásadní pro krásný a zdravý úsměv, který si udržíte po celý život.
A proto u nás ty pacienty, kteří se rozhodli o své zdraví pečovat, odměňujeme nejen
pochvalou, ale také finančně ve formě nižších cen.

PŘIPOJTE SE K NÁM NA CESTĚ ZA ZDRAVÝM A KRÁSNÝM ÚSMĚVEM!!!

