
  

Kompleksowa 

obsługa stomatologiczna 

 

OFERUJE: 

 
✓ kompleksową obsługę 

stomatologiczną  

✓ bezbolesne zabiegi  

✓ nowoczesne technologie  

✓ najnowsze materiały 

✓ natychmiastowe protezowanie  

✓ obsługę protetyczną osób 

starszych, obłożnie chorych i 

niepełnosprawnych 

w miejscu ich przebywania 

 

Kompleksowa obsługa obejmuje higienizację jamy ustnej, leczenie                

i usuwanie zębów, chirurgię stomatologiczną w szerokim zakresie, implantacje 

oraz pełny zakres uzupełniania braków zębowych, zarówno protezami 

ruchomymi, jak również mostami i koronami porcelanowymi, trwale 

osadzonymi na zębach filarowych oraz na implantach, a także nowoczesną 

stomatologię estetyczną. 

Od wielu dziesięcioleci wykonywane są zabiegi w znieczuleniu ogólnym czy 

analgosedacji, zwanymi popularnie narkozą (w uśpieniu), z udziałem wysoko 

wyspecjalizowanych anestezjologów i innych doświadczonych lekarzy z 

zakresu chirurgii, protetyki i stomatologii zachowawczej. 

Poza zabiegami w narkozie, wykonywany jest pełny zakres usług 

stomatologicznych w miejscowym znieczuleniu, aplikowanym komputerowo 

najwyższej klasy sprzętem The Wand. 

Oferujemy protezowanie natychmiastowe, które polega na 

zaopatrzeniu Pacjentów w protezy zębowe (całkowite lub częściowe) 

natychmiast po usunięciu zębów. Znieczulenie ogólne/analgosedacja oszczędza 

czas; można w nim jednoczasowo wykonać znaczną ilość zabiegów (na 

przykład: nawet do kilkunastu zębów leczonych i usuwanych). 

W ramach protetyki wykonywane są wszelkie prace, np.: 

• stałe uzupełnienia długoczasowe, takie jak mosty i korony porcelanowe 

• mosty na stopkach (podporach) szklanych 

• korony na złocie i cyrkonie 

• mosty adhezyjne zarówno laboratoryjne jak i wykonane w czasie jednej 

wizyty – bez konieczności szlifowania zębów naturalnych 



 

• protezy szkieletowe na nośniku metalowym lub acetalowym, w tym 

również z zatrzaskami, zasuwami i na teleskopach 

• protezy akrylowe całkowite, częściowe i mikroprotezy, w tym również na 

zatrzaskach osiowych, 

• protezy z materiałów termoplastycznych (istotne dla alergików), 

• protezy z klamrami estetycznymi (przeźroczystymi) 

• superkomfortowe mikroprotezy z acronu (bezklamrowe). 

W ramach stomatologii zachowawczej i estetycznej – poza leczeniem 

– wykonuje się: 

• usuwanie osadu i złogów kamienia nazębnego metodą ultradźwiękową 

oraz piaskowaniem, wraz z polerowaniem i fluoryzacją zębów 

• odbudowanie uszkodzonej korony zęba kompozytami, z zastosowaniem 

wkładów z włókna szklanego  

• nakładanie na zęby przednie licówek porcelanowych i kompozytowych  

• wybielanie zębów (także w warunkach domowych – z zastosowaniem 

szyny wybielającej) 

• wybielanie zębów martwych 

• atrakcyjne ozdoby w postaci biżuterii nazębnej. 

Do wypełnień stosuje się najwyższej klasy materiały 

światłoutwardzalne 

Ponadto Centrum oferuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, tj.  

‒ modelowanie ust (kwasem hialuronowym) 

‒ redukcję zmarszczek i bruzd (Botoks-em).  

Centrum dysponuje liczną załogą i wieloma gabinetami, w dwóch 

placówkach stomatologicznych, zlokalizowanych w Opolu, przy ul. Orląt 

Lwowskich 51 i przy ul. Budowlanych 33. Posiada własne zaplecze techniczne 

w postaci nowoczesnych laboratoriów protetycznych oraz pracownie RTG - w 

obu placówkach. Dysponujemy też mikroskopem, stosowanym przy 

skomplikowanych procedurach stomatologicznych. 

Obsługa Pacjentów w pełnym zakresie odbywa się na dwie zmiany od 

poniedziałku do piątku (800 – 2100) i na jednej zmianie w soboty (900 – 1400).  

 

Życzymy wszystkim P. T. Pacjentom dobrego samopoczucia 

oraz zadowolenia z wykonanych usług! 


