Klinika Estetycznej
Ortodoncji i Implantologii

Ideą kliniki Estetycznej Ortodoncji i Implantologii SOLDENT jest kompleksowe leczenie i dbanie o zdrowie każdej jamy ustnej zgodnie z mottem „Poznaj radość uśmiechu.”
Soldent to klinika tworzenia pięknego i zdrowego uśmiechu za pomocą najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów. To miejsce dla
najbardziej wymagających pacjentów, którzy cenią sobie
przyjazną atmosferę i komfort podczas leczenia stomatologicznego. Oferujemy usługi w zakresie stomatologii
zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz higieny jamy ustnej.
Klinika Soldent jest pionierem w dziedzinie ortodoncji,
implantologii oraz protetyki komputerowej. Jest jedną
z pierwszych certyfikowanych praktyk, mających uprawnieninia do leczenia techniką INCOGNITO. Posiada najdłuższe doświadczenie w leczeniu techniką lingwalną w
Polsce. W klinice SOLDENT wykonuje się ortodontyczne
leczenie aparatami lingwalnymi za pomocą indywidualnie wykonywanych zamków INCOGNITO oraz niedawno
wprowadzonych na rynek zamków WIN. Specjalizuje się
również w nowej indywidualnie projektowanej ortodoncji
INSIGNIA aparatach Clear Aligner oraz w aparatach zewnętrznych: metalowych, porcelanowych, kryształowych i
aparatach Damon.
Wykonuje najbardziej skomplikowane zabiegi implantacji
powiązane z odbudową kości i podnoszeniem dna zatoki.
Jako pierwsza w Polsce wprowadziła aktywne implanty
szwedzkiej firmy Astra Tech pozwalające na wykonywanie implantacji natychmiastowej (umieszczenie implantu
zaraz po usunięciu zęba) dzięki, której można znacznie
skrócić leczenie i uzyskać zdecydowanie lepsze wyniki niż
przy innych tradycyjnych systemach.

Specjalizuje się również w najnowszej technologii z dziedziny protetyki komputerowej dzięki, której można jest wykonać odbudowę zębów na jednej wizycie. Posiadam system Cerec niemieckiej firmy Sirona, jest to lider na rynku
stomatologicznym w produkcji urządzeń CAD/CAM służących do projektowania i wytwarzania odbudów protetycznych. Dzięki temu oferuje pacjentom to, co jeszcze do
niedawna było całkowicie niemożliwe do wykonania.
Jest jedną z najlepiej wyposażonych klinik stomatologicznych. Posiada najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt do rentgenodiagnostyki, mikroskop zabiegowy
ZEISS OPMI PRO ERGO oraz własne laboratorium ortodontyczno-protetyczne.
Komfort pacjentów podnoszą przyjazne, ciepłe i przestronne
wnętrza, a atmosfera panująca w klinice Soldent sprawia,
że każdy pacjent poczuje się wyjątkowo. Znajdujmy się w
samym centrum stolicy, przy ul. Bagno 2 LU 7.
Powody dla których warto wybrać klinikę SOLDENT:
• Wysoka jakość oferowanych usług;
• Nowoczesne technologie: mikroskop zabiegowy, tomograf komputerowy 3D, Cerec inLab;
• Najwyższej jakości implanty firmy Astra Tech;
• Wykonywanie koron w 1 dzień;
• Komputerowa protetyka;
• Najnowsze technologie w implantoprotetyce;
• Nowoczesne leczenie ortodontyczne: niewidoczne aparaty INCOGNITO, indywidualnie projektowana ortodoncja - aparaty INSIGNIA;
• Wybielanie zębów metodą BRITE SMILE;
• Własne laboratorium protetyczno-ortodontyczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kliniki Soldent

www.soldent.pl

