Ošetření u dentální hygienistky
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Pro koho je návštěva vhodná
- Pro děti i dospělé, bez věkového omezení
- Pro každého, kdo se chce naučit správně pečovat o svou dutinu ústní, kdo potřebuje
upravit dentální hygienu a pro všechny klienty s rovnátky, kde hygiena neodpovídá našim
požadavkům.

Co nabízíme
- Odstranění zubního kamene pomocí ultrazvuku nebo ručních nástrojů.
- Profesionální odstranění pigmentů a povlaků z povrchu zubů pomocí rotačních nástrojů (d
epurace
) nebo pískováním (
air-flow
).
- Nácvik správné techniky čištění pomocí zubních kartáčků, nácvik péče o mezizubní
prostory (dentální nití nebo mezizubními kartáčky) a měkké tkáně dutiny ústní, doporučení
vhodných pomůcek pro mechanické čištění, výplachů a past.
- Nácvik správné techniky čištění s fixními rovnátky.
- Bělení zubů – systém domácího bělení Opalescence.

Bc. Ivana Frejková

Co je potřeba vědět
- Ošetření je třeba si předem zarezervovat – telefonicky nebo osobně.
- První návštěva trvá obvykle 30–60 minut.
- Návštěva je plně hrazena pacientem dle ceníku dentální hygieny.
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- Přineste si všechny pomůcky, které používáte pro ústní hygienu (zubní kartáček, zubní nit,
mezizubní kartáček, masážní kuželík atd.).
- Pokud máte zhotoveno OPG (přehledný snímek všech zubů), vezměte jej s sebou.
- Pokud jdete na dentální hygienu poprvé, pak bývá obvykle nutná druhá kontrolní návštěva
v odstupu 14 dnů až měsíce ( tzv. recall ).
- Následně doporučujeme pravidelné kontroly v odstupu 3–6 měsíců.
- Pro pacienty, kteří se rozhodli pro léčbu fixním aparátem, je návštěva před nasazením
rovnátka u dentální hygienistky povinná!!!

Ceník dentální hygieny

Hygienická instruktáž ( do 18ti let ) cca 30minut ……………………………………………500,-Kč
Hygienická instruktáž ( nad 18 let ) cca 60minut……………………………………………700,- Kč
…každá další kontrola hygieny ( tzv. recall ) …………………………………… 300,-Kč - 500,-Kč
Hygienická instruktáž před nasazením fixního aparátu ( vč. kartáčků ) …………………600,-Kč
( 300,- + 300,- tato částka je zahrnuta v ceně zálohy při nasazení aparátu )
Špatná hygiena v průběhu léčby s fixním aparátem, remotivace, instruktáž ) …………300,-Kč
Hygienická instruktáž po sejmutí fixního aparátu……………………………………………400,-Kč
Sejmutí zubního kamene ………………………………………………………………………200,-Kč
Airflow ( pískování zubů )………………………………………………………400,-Kč / jedna čelist
Od prosince v prodeji DÁRKOVÉ POUKAZY na cokoliv z naší nabídky: kartáčky,
hygiena, rovnátka.

Platnost poukazu 1 rok, cena od 20,- do 9000,-Kč.
EXTRA AKCE:Domácí bělění Opalescence ( 2x nosič, písemné poučení)………………………
………
2000,-Kč
( platí do vyprodání zásob )
Na každou návštěvu u hygienistky přineste, prosím, s sebou osobní zubní kartáček, mezizubní
kartáčky, nitě a další pomůcky, které běžně k čištění zubů používáte.
Prosíme klienti, kteří nejsou našimi pacienty, aby na první návštěvu přinesli OPG rentgenový
snímek ( pokud jejich zubař zhotovil )
Všechny nabízené úkony jsou vykonávány certifikovanou zkušenou dentální hygienistkou.
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