
Zakres naszych usług obejmuje: 

Stomatologia zachowawcza (leczenie i odbudowa zębów zniszczonych próchnicą lub pourazowych 

np. złamanych): 

- trwałe i estetyczne wypełnienia światłoutrwaldzalne  zębów, 

- odbudowa znacznie zniszczonych zębów na wkładach z włókna szklanego, 

- odbudowa zębów pourazowych, 

- leczenie nadwrażliwości zębów i odsłoniętych szyjek zębowych. 

 

Stomatologia estetyczna (poprawa wyglądu zębów): 

- zamykanie szpar międzyzębowych (diastem), 

- wybielanie zębów: 

- na jednej wizycie w gabinecie, 

- na specjalnych nakładkach, wykonywane przez pacjenta w domu, 

- wybielanie zębów martwych, leczonych kanałowo w przeszłości. 

- usuwanie osadu i przebarwień zębów. 

Endodoncja (nazywana leczeniem kanałowym, pozwala uratować i zachować własne zęby na wiele 

lat, bez konieczności ich usuwania, w sytuacji bólu zęba, czyli gdy doszło do zakażenia lub obumarcia 

wewnętrznej tkanki zęba nazywanej miazgą): 

- leczenie kanałowe na 1 wizycie, 

-powtórne leczenie kanałowe, 

- udrażnianie wąskich lub całkowicie niedrożnych kanałów korzeniowych. 

 

Protetyka (uzupełnianie brakujących zębów, tak aby odtworzyć prawidłową funkcję i poprawić 
wygląd estetyczny całości uzębienia): 
-korony i mosty porcelanowe, 
- licówki, 
-mosty adhezyjne na włóknie szklanym, 
-protezy szkieletowe, acetalowe i szynoprotezy, 
-klasyczne protezy akrylowe częściowe i całkowite, 
-prace złożone i kombinowane 
 

Profilaktyka i higienizacja (to optymalne sposoby dbania o zęby i dziąsła, pozwalające na utrzymanie 
zdrowego uzębienia): 
- usuwanie kamienia nazębnego (scaling), 
- czyszczenie zębów z osadu (piaskowanie zębów), 
- fluoryzacja, lakierowanie i lakowanie zębów jako profilaktyka próchnicy, 
- instruktaż higieny jamy ustnej, 
- leczenie chorób przyzębia (krwawienia dziąseł, obnażenia korzeni), 
-szynowanie rozchwianych zębów. 
 
Stomatologia dziecięca (bezboleśnie i w bezstresowej, miłej atmosferze leczymy zęby mleczne i 
stałe) 
- wizyta adaptacyjna z możliwością zapoznania z gabinetem i zabawy w przygotowanym kąciku dla 
najmłodszych, 
-  przegląd jamy ustnej i nauka czyszczenia zębów, 
- lakierowanie i lakowanie zębów, 
- białe i kolorowe wypełnienia zębów mlecznych, 
-trwałe i estetyczne wypełnienia zębów stałych, 



- bezbolesne usuwanie zębów mlecznych. 
 
Chirurgia stomatologiczna (to głównie usuwanie zębów w znieczuleniu gwaratującym bezbolesność 

zabiegu oraz zmniejszenie związanego z nim stresu do minimum): 

- usuwanie zębów mlecznych i stałych, 
- usuwanie pozostawionych korzeni, 
- szycie ran poekstrakcyjnych, 
- inne zabiegi chirurgiczne (resekcje, usuwanie zębów zatrzymanych). 
 

 


