A fogászat új dimenziója
„Itt minden olyan
megnyugtató,
mintha nem is
fogászaton lennék”
(Nyertes Zsuzsa,
az Optimadentrõl)
Nyertes Zsuzsa színésznõ szavai hûen tükrözik
azt az érzést, ami elfog minket, amikor belépünk a Csillagvár Bevásárlóközpont elsõ emeletén található Optimadent Fogászati Központba.
A kellemes váró és a mosolygós recepciós láttán
máris múlik a szokásos idegesség, ami általában
a fogászat gondolatától elhatalmasodik rajtunk.
„.. megismertem a fogorvosomat és ez a kellemes érzés csak tovább fokozódott. Nemcsak
egyszerûen kedves volt, de világosan, a laikus
számára is érthetõen elmagyarázta, milyen
lehetõségek vannak, hogy mosolyom tökéletes
legyen.”- mesélte Nyertes Zsuzsa a fogorvosával
történt elsõ találkozás után.
Az Optimadentben valóban a bõrünkön érezzük, hogy az orvosok partnerként kezelik a pácienseket és empatikusan állnak problémáikhoz.
Errõl Dr. Nyíri Gabriella, a klinika elkötelezett
orvos vezetõje a következõket mondja:
„A modern orvosi felfogásban nagyon fontos,
hogy nem a fogakat, hanem az embert kezeljük.
A problémák megoldásához ismernünk kell a
páciens motivációit, ambícióit is. Ha nem tudunk
mosolyogni, vagy nem szép a mosolyunk, az
egész személyiségünkre, életünkre, munkánkra
hatással van.”
Nyertes Zsuzsa színésznõ ragyogó mosolyát az
Optimadent profizmusának köszönheti. Az egészségügyi és esztétikai fogászatban rejlõ csodálatos
lehetõségeknek, melyet az Optimadent szakorvosai és asszisztensei felsõfokon alkalmaznak nap,
mint nap.
Az emberi és szakmai háttér mellett nagyon
fontos a kimagasló technikai színvonal, a csúcstechnikát képviselõ berendezések és alapanyagok, melyek az egészséges fogazat megõrzését,
vagy a már meglévõ problémák minden igényt
kielégítõ megoldását hivatottak elõsegíteni. Az
Optimadentben szemet gyönyörködtetõ technika
vesz körül bennünket, és megnyugtató hatással
van ránk a tudat, hogy itt semmilyen apró részlet
nem marad észrevétlenül.
A stressz-mentes légkör és a fájdalommentes
fogászati kezelések önmagukért beszélnek. A
dentálhigiénia, a fogfehérítés, az esztétikai fogászat, továbbá a gyökérkezelés, a fogbeültetés,

a gyermek- és családi fogászat, a szájsebészet
és a fogszabályozás területein bármilyen panaszszal és kéréssel jelentkezhetünk. Az itt dolgozó
szakemberek forradalmi újdonságok alkalmazásával, legjobb tudásuk szerint látnak el minden
pácienst. Lenyûgözve hallgatjuk, ahogy az ózon,
a lézer, a fúrásmentes tömések, és a mosolytervezés rejtelmeirõl beszél kezelõorvosunk, miközben tökéletesen nyomon tudjuk követni egy orál
kamera segítségével a monitoron a saját fogainkkal
kapcsolatos részleteket.

A kellemes benyomások hatására elhatározzuk, hogy gyermekünket is magunkkal hozzuk
legközelebb. Örömmel halljuk, hogy itt a fogászati kezelést játékosan, gyorsan, és fájdalom nélkül
élik át a gyerekek.
Elégedetten lépünk ki a klinika ajtaján, és
nyugtázzuk magunkban, hogy az Optimadentben
a fogászat új dimenziót nyert. Többé nem halogatjuk a fél éves fogászati ellenõrzéseket, és a
szuvas fogak betömését, sem a fogszabályzást és
a komolyabb beavatkozásokat, mert tudjuk, hogy
itt biztosan jó kezekben vagyunk.
Amennyiben Ön is szeretné megtapasztalni
a stressz- és fájdalommentes fogászat elõnyeit,
hívja a 240 6190 –es telefonszámot, vagy látogassa meg a www.optimadent.hu oldalt.
Már a
-on is megtalál bennünket!
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