
REGULAMIN PROGRAMU

GABINETU HIGIENY JAMY USTNEJ
KARTA STAŁEGO PACJENTA Uśmiech to klucz do sukcesu...

jeśli się uśmiechasz jesteś odbierany
jako osoba szczera, otwarta, sympatyczna i ...
zdecydowanie ładniejsza!

Ciesz się pięknym uśmiechem przez całe życie...

Dlatego już dziś zadbaj o zdrowie i biel swoich
zębów - uśmiechnij się!

   

Czy wiesz w jaki sposób właściwie dbać o zęby?

1.  Myj zęby przynajmniej 2 razy dziennie przez
minimum 2 minuty.

2. Podczas mycia ważna jest technika: nie 
szoruj zębów mocno dociskając szczoteczkę!
Ułóż szczoteczkę pod kątem 45º i ruchami 
wymiatającymi od dziąsła do wierzchołka zęba
delikatnie oczyszczaj zęby. 

3.  Pamiętaj o oczyszczeniu języka i wewnętrz-
nych stron policzków.

4.  Używaj szczoteczek o średnim lub miękkim
włosiu.

5. Regularnie, przynajmniej co 2 miesiące,
zmieniaj szczoteczkę na nową.

6.  Używaj płynów do płukania jamy ustnej i nici 
dentystycznych. Nitkując zęby rób to bardzo 
delikatnie uważając, aby nie uszkodzić dziąseł.

7. Unikaj słodkich kolorowych napojów, słodyczy,
zwłaszcza tych oklejających zęby.

1. Kartę Stałego Pacjenta może uzyskać każdy 
Pacjent korzystający z zabiegów w gabinecie.

2. Posiadanie Karty Stałego Pacjenta umożli-
wia korzystanie z zabiegów higienizacyjnych 
ze zniżką 50% (gdy będą one wykonywane nie 
rzadziej niż co 6 miesięcy).

3. Zabiegi profilaktyczne objęte programem to:
usunięcie kamienia, piaskowanie, lakierowanie 
oraz impregnacja zębów mlecznych u dzieci.

4. Karta wystawiona jest imiennie i korzysta z niej 
tylko właściciel karty.

Karta Stałego Pacjenta

Cały regulamin dostępny jest na stronie www.kadent.com.pl

ul. Lipowa 18
67-400 Wschowa

tel. (65) 540 16  55
tel. kom. 509 787 701

kontakt@kadent.com.pl
rejestracja@kadent.com.pl

www.kadent.com.pl

       50%
    zniżki na zabiegi
      higienizacyjne



Higiena jamy ustnej

Skaling - usuwanie kamienia nazębnego za 
pomocą skalera ultradźwiękowego. Skaling
naprawdę nie boli. 

Piaskowanie - polega na dokładnym usunięciu
z powierzchni zębów osadu, płytki nazębnej
i wszelkich przebarwień powstałych po kawie, 
herbacie, papierosach itp. za pomocą tzw.
piaskarki.

Impregnacja zębiny - zabieg mający na celu 
zatrzymanie rozwoju próchnicy w zębach mlecz-
nych. Powierzchnię zniszczonego zęba smaruje 
się roztworem azotanu srebra i eugenolem. 
Zabieg ten jest bezbolesny, wykonywany około 
pięciu razy w odstępach tygodniowych lub dwuty-
godniowych i powtarzany po trzech miesiącach. 

Lakowanie - polega na pokryciu bruzd zębów 
trzonowych i przedtrzonowych specjalną substan-
cją zwaną lakiem szczelinowym. Wykonywane 
jest w celu zabezpieczenia zębów przed próchni-
cą. Przed zabiegiem lakowania warto wykonać 
ozonoterapię aby zminimalizować występowanie 
bakterii. 

Lakierowanie zębów - jest zabiegiem profilaktycz-
nym, mającym na celu wzmocnienie szkliwa 
zębów i zwiększenia jego odporności na 
próchnicę, a także znoszenie nadwrażliwości.
Zabieg polega na pokryciu wszystkich powierzch-
ni zębów specjalnym lakierem fluorkowym, który 
dostarcza naszym zębom kilkakrotnie większe 
stężenie fluoru niż ogólnie dostępne pasty lub
płyny do codziennego stosowania.

Co to jest kamień nazębny?

Kamień nazębny to stwardniała płytka nazęb-
na, która gromadzi się na powierzchni zębów.

Tendencja do powstawania kamienia nazębne-
go jest indywidualna i może znacznie różnić się
u poszczególnych osób.

Płytka nazębna gromadząca się na zębach 
ulega stwardnieniu, tworząc kamień. W celu 
usunięcia kamienia nazębnego, należy udać 
się do gabinetu stomatologicznego, gdzie 
zostanie przeprowadzony zabieg skalingu 
przez stomatologa lub higienistkę stomatolo-
giczną.

Co możesz zrobić sam?
Aby zapobiec gromadzeniu się płytki nazębnej, 
należy pamiętać o regularnym, prawidłowym
i dokładnym myciu zębów. Zęby należy myć 
przynajmniej 2 razy dziennie (najlepiej pastą
z fluorem), codziennie stosować nici dentstycz-
ne oraz płyn do płukania jamy ustnej. 

Karta Stałego Pacjenta 

- możesz umówić się na wizytę kontrolną stanu 
higieny jamy ustnej, gdzie dowiesz się jaki zabieg 
jest wskazany dla Ciebie i kiedy należy go
wykonać.
 

- stała kontrola i opieka wykwalifikowanej higienist-
ki stomatologicznej zapewni Ci nie tylko piękny
i zdrowy wygląd Twoich zębów, ale też pozwoli
uniknąć wielu problemów i skomplikowanego 
leczenia stomatologicznego.

Co oferuje Gabinet
Higieny Jamy Ustnej Ka-Dent

Pamiętaj:

PROFILAKTYKA
JEST ZAWSZE TAŃSZA

 I PRZYJEMNIEJSZA
OD LECZENIA, 

A REGULARNE WIZYTY DAJĄ  
50% ZNIŻKI NA ZABIEGI  


