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Med-Oral

Med-Oral

– medicine of the future
P

rofessional equipment and well trained team of
physicians is no longer everything. Medicine of the
future means specialist technologies, innovative solutions
and adequately furnished offices. All this can be found in
the clinic Med-Oral.

– medycyna przyszłości

P

rofesjonalny sprzęt czy dobrze wyszkolona kadra
lekarzy to już nie wszystko. Medycyna przyszłości to specjalistyczne technologie, nowatorskie rozwiązania, a także odpowiednio urządzone gabinety.
Wszystko to znajdziesz w klinice Med-Oral.

PACJENT NASZ PAN
Klinika dostosowana jest całkowicie do potrzeb pacjentów. Warto wspomnieć, że gabinety stomatologiczne są wysoce wyspecjalizowane, co oznacza, że
każdy przystosowany jest do określonej dziedziny.
I tak skorzystać możemy m.in. z gabinetu chirurgii
szczękowo-twarzowej, higieny profesjonalnej, stomatologii zachowawczej, protetyki, endodontycznego
czy ortodontycznego. Wiele rozwiązań, jakie wykorzystywane są w klinice, sprzyja nie tylko efektywnemu
leczeniu, ale także po prostu wygodzie pacjenta. Służy
temu m.in. skomputeryzowanie usług. Przykładowo
zdjęcia wykonane w pracowni rentgenowskiej trafiają
do centralnej sieci, w związku z czym dostępne są
we wszystkich innych gabinetach, w zależności od
potrzeb i sposobu leczenia. Pełen zakres usług od leczenia w mikroskopie do leczenia implantologicznego
w pełnym zakresie pozwala na wyleczenie każdego
pacjenta.
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OKIEM PACJENTA

THE PATIENT IS KING

Klinika prezentuje najwyższy poziom, także dzięki
prawdziwie europejskim standardom. Przez 10 lat
swojego istnienia zdążyła zdobyć zaufanie pacjentów
oraz uznanie grona znakomitych specjalistów medycznych. Specjaliści pracujący w Klinice stale poszerzają
swoja wiedzę na licznych kursach i szkoleniach w
kraju i za granicą. Obecnie wśród usług, jakie oferuje klinika, znajdują się: implantoprotetyka, chirurgia
szczękowo-twarzowa, endodoncja w mikroskopie,
protetyka, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza, ortodoncja, periodontologia, profilaktyka
i higiena profesjonalna, a także rentgenodiagnostyka.
Warto zwrócić uwagę na nowatorskie rozwiązania,
z jakich korzysta klinika. Każdy pacjent korzystający
z usług kliniki prowadzony jest indywidualnie przez
specjalistów, dzięki czemu otrzymuje pełną diagnozę
i kilka planów leczenia do wyboru. Zabiegi implantologiczne odbywają się w gabinetach chirurgicznych
oraz na nowoczesnym bloku z salą operacyjną o najwyższym standardzie. Ponadto dostępne na miejscu
laboratorium protetyczne pozwala zindywidualizować
i przyspieszyć wykonywanie estetycznych wypełnień
protetycznych.

Wystarczy krótka wizyta w klinice Med-Oral, aby
przekonać się na jak wysokim poziomie znajdują
się usługi w niej świadczone. Wszystkie gabinety
są klimatyzowane i wyposażone w specjalistyczną
aparaturę stomatologiczną. Dodatkowym atutem są
także estetycznie wykończone wnętrza. Recepcja, jak i
wszystkie sale oraz gabinety, utrzymane są w minimalistycznej stylizacji. Do użytku pacjenta są komfortowe
poczekalnie, szatnia, toalety oraz platforma dla osób
niepełnosprawnych.

The clinic is fully adapted to the needs of patients. It is worth
mentioning that the dental offices are highly specialized,
which means that each one is adapted to a specific area. And
thus we can use a maxillofacial surgery office, preservative
dentistry, prosthetic, endodontic and orthodontic offices.
Many solutions that are used in the clinic not only promote
effective treatment, but also the patient’s comfort. This is
achieved by computerization of services. For example, X-rays
performed in an office go to a central X-ray network, and
therefore are available in all other offices, depending on the
needs and manner of treatment. The full range of services
from treatment with a microscope to implant treatment in
the full range allows us to cure every patient.

PLANY NA (NIEDALEKĄ) PRZYSZŁOŚĆ
W 2007 roku rozpoczęto rozbudowę kliniki, która zaowocowała m.in. powiększeniem ilości gabinetów stomatologicznych, windą w centralnej części budynku, a także jeszcze
bardziej komfortową poczekalnią połączoną z recepcją.
Dostępna jest także w pełni profesjonalna, ultranowoczesna
sala operacyjna, a także dwie sale pooperacyjne, wyposażone w monitorowane stanowiska opieki. Planowane jest
wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej,
chirurgii ogólnej w ramach chirurgii jednego dnia. Kolejnym celem kliniki jest obsługa pacjentów zagranicznych w
ramach turystyki medycznej popularyzowanej w regionie.
Zapraszamy do odwiedzenia Kliniki Med-Oral i zapoznania
się ze stomatologią XXI wieku. Zapraszamy też do odwiedzenia strony internetowej kliniki: www.medoral.com.pl.

A RICH OFFER

The clinic represents the highest level, thanks to truly
European standards. During 10 years of existence it has
managed to gain the trust of patients and recognition of
a group of outstanding medical professionals. Specialists
working in the Clinic continually expand their knowledge
on various courses and trainings at home and abroad.
Currently, among the services offered by the clinic are:
implant prosthetics, maxillo-facial surgery, endodontics in
a microscope, prosthetics, cosmetic dentistry, preservative
dentistry, orthodontics, periodontics, prevention and
professional hygiene, as well as X-ray diagnostics. It is worth
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to pay attention to the innovative solutions that the clinic uses.
Each patient using the services of the clinic is run individually
by specialists, thanks to which he receives a full diagnosis and
several treatment plans to choose from. Implant surgeries
take place in surgical offices and in the modern block with an
operating room of the highest standard. Also available on-site
is a dental laboratory, which can customize and accelerate the
implementation of prosthetic aesthetic fillings.

IN THE EYE OF THE PATIENT

Just a short visit to the clinic Med-Oral is enough to see
the high level of services provided in it. All offices have air
conditioning and are furnished with specialized dental
equipment. An additional advantage is also beautifully
finished interior. Reception, and all rooms and offices,
are decorated in minimalist style. For use by patients are
comfortable waiting rooms, cloak room, toilets and a
platform for people with disabilities.

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE

In 2007 the expansion of the clinic began, which resulted in
increasing the number of dental offices, a lift in the central
part of the building, and an even more comfortable waiting
area combined with a reception. There is also available a
fully professional, ultra-modern operating room, as well as
two recovery rooms, equipped with monitored positions
of care. Treatments from the range of plastic surgery and
general surgery within one-day surgery are planned.
Another goal of the clinic is handling foreign patients within
medical tourism popularized in the region. Visit Med-Oral
Clinic and become familiar with the dentistry of the 21st
century. We also invite you to visit the clinic’s website:
www.medoral.com.pl
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