Προσιτοί οικονομικοί διακανονισμοί
Πληθώρα οικονομικών διακανονισμών για να διαλέξετε εύκολα και ανάλογα με
τις ανάγκες σας. Προσαρμόστε το οικονομικό βάρος θεραπείας καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις. Το προσωπικό μας είναι χαρούμενο να συζητήσει διεξοδικά
μαζί σας.

T & Co Dental ο χώρος μας
●

Συναντήστε την φιλική οδοντιατρική μας ομάδα και ξεκινήσετε την διαδικασία
τόνωσης του χαμόγελού σας!

●

Θα καθοδηγηθείτε μέσω θεραπευτικών επιλογών εξατομικευμένων στις ανάγκες
σας και θα λάβετε συμβουλή, πληροφόρηση καθώς και αναλυτικό προσδιορισμό τους κόστους εργασίας.

●

Κάντε το επόμενο βήμα αναδιαμόρφωσης και διατήρησης στοματικής υγείας και
εμείς θα καταλάβουμε ειλικρινά τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Προχωρημένη οδοντιατρική θεραπεία και φροντίδα
Στην T & Co Dental είμαστε σε θέση να παρέχουμε οδοντιατρικές θεραπείες γενικής και ειδικής φύσεως όπως Εμφυτεύματα, Χειρουργική στόματος, Προσθετική,
Ενδοδοντία, Περιοδοντολογία, Παιδοδοντία, Αισθητική οδοντιατρική, Αισθητική
προσώπου, Λεύκανση δοντιών, Ακτινοδιαγνωστική, Προληπτική, Θεραπευτική
οδοντιατρική, Αποκατάσταση σύγκλεισης, Οδοντιατρική ύπνωση και αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών.
Επίσης εξειδικευμένες λύσεις παρέχονται σχετικά με το ροχαλητό ακολουθώντας
επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας της αιτίας του
προβλήματος.

Έλεγχος μόλυνσης
Η αντιμετώπιση του ασθενούς είναι έργο υπεύθυνο και σοβαρό. Έλεγχος κινδύνου
μόλυνσης από οδοντιατρικές διαδικασίες πραγματοποιείται συνολικά και με προκαθορισμένα πρωτόκολλα.
Θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς και ήσυχοι κατά την οδοντιατρική σας συνεδρία!

Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε
●

●

●

●

Υψηλής ποιότητας ιδιωτική οδοντιατρική φροντίδα καλύπτοντας ένα πλήρες
εύρος ειδικής και γενικής οδοντιατρικής
Αποδεδειγμένες επιστημονικά θεραπείες που βελτιώνουν την πρόγνωση του
σχεδίου θεραπείας, εύκολα και γρήγορα
Εξερευνήστε όλες τις θεραπευτικές επιλογές. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα θα συζητηθούν αναλυτικά ώστε να λάβετε πληροφορημένες αποφάσεις
Μεθοδολογία, εξοπλισμό και νέες τεχνικές θεραπευτικές μεθόδους προς
όφελος του ασθενή.
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Σπουδαίοι λόγοι για να μας επισκεφθείτε:
• Αποτελεσματική θεραπεία, χαμόγελο ονειρεμένο.
Στην T & Co Dental συνεχώς εξετάζουμε τα επιστημονικά στοιχεία πίσω από τη θεραπεία για να εξασφαλίσουμε μακροχρόνια λαμπερά αποτελέσματα με
επιστημονικά τεκμήρια.
• Εύκολοι οικονομικοί διακανονισμοί.
• Εξαιρετικές υπηρεσίες ανώτατης ποιότητας.
• Τεχνολογία αιχμής.
• Άνετο περιβάλλον, πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις,
φιλικό κλίμα και εξειδικευμένη οδοντιατρική ομάδα.

www.T&Co-dental.gr

υπολογιστή μέσω εξελιγμένων εξομοιωτών από τα δεδομένα της κωνικής αξονικής
ακτινογραφίας, εξασφαλίζεται έξτρα ασφάλεια ενώ ο χρόνος θεραπείας εκμηδενίζεται
από 3-6 μήνες ή και περισσότερο περίπου στη 1 ώρα!
Η ασφάλεια και προστασία σας αποτελούν κυρίαρχο μέλημα!

T & Co Dental, προσιτή ιδιωτική οδοντιατρική
Θέλουμε να είστε σίγουροι για την ποιότητα παροχής οδοντιατρικής φροντίδας. Η επιστημονική μας ομάδα εξειδικευμένη σε διαφορετικούς οδοντιατρικούς κλάδους εργάζεται συνεργικά για να αποδώσει υψηλά στάνταρ οδοντιατρικής και εξαιρετική ποιότητα παροχής υπηρεσιών.
Οι οδοντίατροι φέρουν εξειδικευμένη γνώση και εκπαιδεύονται συνεχώς. Έτσι απολαμβάνετε οδοντιατρική περίθαλψη με τον καλύτερο τρόπο!
Τεχνολογία αιχμής
Η τελευταία οδοντιατρική τεχνολογία εξετάζεται συνεχώς για να παρέχουμε στους
ασθενείς μας θεραπείες αιχμής υποστηριζόμενες από έγκυρα επιστημονικά τεκμήρια.
Κατά την οδοντιατρική εξέταση ενδοστοματικές κάμερες βοηθούν να δείτε ότι βλέπουμε με λεπτομέρεια. Έτσι λαμβάνετε πληροφορημένες αποφάσεις με εμπιστοσύνη.
Η περιοδοντική νόσος, μια από τις πιο κοινές ασθένειες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπί-

ζεται δραστικά με χρήση φωτοδυναμικής απολύμανσης.
Όταν τα δόντια χαθούν τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων επιτρέπουν άμεση αντικατάσταση με φυσικό τρόπο προσφέροντας θεραπείες
ζωής!
Μοναδική τεχνολογία Cone Beam CT!
Η τρισδιάστατη ακτινογραφική απεικόνιση μέσω Cone Beam CT (CBCT) σήμερα κατέχει
δέοντα διαγνωστικό ρόλο σε ανατομικούς περιορισμούς που παρουσιάζονται στον
τομέα της εμφυτευματολογίας και όχι μόνο, προστατεύει τον ασθενή και παράλληλα
προσφέρει μοναδικά πρωτόκολλα σχεδιασμού θεραπείας και φόρτισης.
Αποτελεί σήμερα πολύτιμο, ακριβέστατο και απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο.
Treatment Plan software
Ακόμα περισσότερο, η προσθετική των εμφυτευμάτων μπορεί να κατασκευαστεί πριν
αυτά τοποθετηθούν στο στόμα. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται πρώτα ψηφιακά στον

CAD/CAM dentistry – Computer Aided Designed/Computer Aided Manufactured
Ψηφιακή εποχή, ψηφιακή σχεδίαση και κατασκευή, ψηφιακή οδοντιατρική!
Σήμερα, οι λύσεις της ψηφιακής εποχής είναι πραγματικότητα!
Μέσω ειδικών λογισμικών επεξεργασίας, ψηφιακής αποστολής δεδομένων και εξειδικευμένων τεχνικών κέντρων ακόμα και σε χώρες του εξωτερικού εξασφαλίζεται υψηλότατη ακρίβεια σχεδίασης (CAD) και κατασκευής (CAM) σε σχέση με τις συμβατικές
τεχνικές κατασκευαστικές μεθόδους οδοντικών προσθετικών εργασιών.
Ποιοτικά ανώτερα υλικά χρησιμοποιούνται, σχεδιάζονται ψηφιακά και φέρουν πρόσθετη αντοχή στο χρόνο, απόλυτη εφαρμογή στο στόμα, μειωμένες τάσεις αλλά και
υψηλότατη αισθητική. Τα υλικά αυτά δεν χυτεύονται όπως παλιά, αλλά κόβονται από
ένα μπλοκ υλικού επιλογής.
CAD/CAM Laboratory procedures
H εξατομικευμένη σχεδίαση των προσθετικών στοιχείων των εμφυτευμάτων μέσω συστημάτων CAD/CAM ανάλογα με τις ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις και τη μοναδικότητα της περίπτωσης δημιουργεί ανυπέρβλητο προφίλ ανάδυσης εμφυτευμάτων
συγκριτικά με κλασσικές μεθόδους αποκατάστασης ειδικά σε περιοχές με ελλείμματα
που το αποτέλεσμα θα ήταν περιορισμένο, δυνατότητα επιλογής διάφορων υλικών
κατασκευής, ενώ τα κολοβώματα των εμφυτευμάτων φέρουν εξατομικευμένη μορφο-

λογία παραπλήσια με αυτή των δικών σας δοντιών. Το αποτέλεσμα υπερέχει και είναι
απόλυτα φυσικό!
Ψηφιακή Χρωματοληψία
Το Spectroshade αποτελεί τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στο τομέα της ψηφιακής
χρωματοληψίας. Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί μια ψηφιακή κάμερα
συνδεδεμένη με ένα LED σπεκτροφωτόμετρο και έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει
χρώματα όπως πραγματικά είναι. Η διαδικασία της χρωματοληψίας δεν επηρεάζεται
από τον φωτισμό του χώρου ή από άλλες συνθήκες του περιβάλλοντος.
Αριθμητικές διαφορές μεταξύ χρώματος φυσικού δοντιού και της κοντινότερης χρωματικής απόδοσης υπολογίζονται σε επίπεδα φωτεινότητας, χροιάς και χρώματος. Έτσι
αντί για ένα χρώμα στην κλασσική χρωματοληψία παράγεται ένας χρωματικός χάρτης
του δοντιού δίνοντας τη δυνατότητα στο οδοντικό εργαστήριο να αναπαράγει πολλές
χρωματικές αποδώσεις στην οδοντική επιφάνεια. Το αποτέλεσμα φαίνεται εξαιρετικό!
PRGF
Η χρήση αυτόλογων μοσχευματικών υλικών ώστε να επιταχυνθεί η δυνατότητα επούλωσης του οργανισμού παλαιότερα ήταν ασαφής. Σήμερα αποτελεί στάνταρ φροντίδας. Το PRGF αποτελεί την 1η κλινική εφαρμογή της επιστήμης κατασκευής ιστών και
πρόκειται για αυτόλογη πηγή συγκεντρωμένων αιμοπεταλίων. Απελευθερώνει τουλάχιστον 7 διαφορετικούς αυξητικούς παράγοντες (κυττοκίνες) και ενεργοποιεί την αναγέννηση οστού και μαλακών ιστών. Η παρασκευή του σήμερα θεωρείται επιστήμη!
Επιπλέον η χρήση laser, οι επεμβάσεις μικροχειρουργικής στόματος με χρήση υπερήχων (piezon) και ηλεκτρονικού οδοντιατρικού μικροσκοπίου όταν η λεπτομέρεια και η
ακρίβεια είναι αναγκαιότητα αποτελεί στάνταρ παροχών!

