Gdańsk Chełm
ul. Chałubińskiego 24
58 302 86 99
58 300 41 42
664 150 349

Gdańsk Jasień
Budynek NORDIKA
ul. Jabłoniowa 20 lok. 9
58 322 33 34
58 306 32 41
787 655 319

Gdańsk Morena
ul. Marusarzówny 2
58 348 82 43
58 354 31 33
600 955 100

Gdańsk Przymorze
ul. Kołobrzeska 39F
58 710 55 55
58 718 88 88
600 909 330

Zaufaj ekspertom

Gwarancja innowacyjnej
opieki stomatologicznej


www.eurodent.gda.pl

Witamy

w Centrum Stomatologicznym Eurodent
Zdrowy uśmiech jest gwarancją dobrego samopoczucia
i pewności siebie. Wyrażanie pozytywnych emocji, rozmowy
z bliskimi, budowanie relacji pozwala nam w pełni cieszyć się
życiem.
Zespół Eurodent stawia sobie za cel pomoc Pacjentom
w dążeniu do posiadania wymarzonego uśmiechu. Budujemy
zaufanie naszych Pacjentów od ponad 20 lat. Opieramy się na
zrozumieniu ich obaw, zapewniamy komfort i bezpieczny program
leczenia.
Pracując w zespołach utalentowanych i zaangażowanych
specjalistów dbamy o Państwa zdrowie i satysfakcję estetyczną.
Łączymy doświadczenie z nowoczesnymi metodami leczenia,
innowacyjnym sprzętem i materiałami najnowszej generacji.
Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami dentystycznymi.
Dysponujemy 4, kompleksowo wyposażonymi oddziałami,
gdzie czeka na Państwa 13 klimatyzowanych i nowoczesnych
gabinetów.
Jeżeli zależy Państwu na możliwości wyrażenia swoich obaw,
poczuciu bezpieczeństwa oraz przyjaznej atmosferze zapraszamy
do naszych gabinetów.

Zakres usług:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stomatologia estetyczna: licówki bez szlifowania,
indywidualne licówki metamorphosis, wypełnienia Artistic,
cyfrowe projektowanie uśmiechu Digital Smile Design
implantologia: wszczepianie implantów Astra Tech, MIS
stomatologia zachowawcza: ICON, wypełnienia Inlay,
Onlay, Artistic
protetyka: implanty, złożone prace kombinowane, korony
i mosty pełnoceramiczne CERCON o wysokiej estetyce,
skaner 3Shape Trios, termoplastyczne protezy bezklamrowe
chirurgia: usuwanie i dłutowanie zębów, resekcja,
plastyka wędzidełka
stomatologia dziecięca: wizyty adaptacyjne, kolorowe
wypełnienia, laki szczelinowe, komputerowe znieczulenie
Sleeper One
ortodoncja: aparaty ruchome, nakładkowe niewidoczne,
stałe: kryształowe, metalowe
periodontologia: specjalistyczne leczenie paradontozy,
laser Litemedics, Vector PARO, plastyka dziąseł
endodoncja: leczenie kanałowe pod mikroskopem
zabiegi higienizacji: scaling, piaskowanie, fluoryzacja,
lakowanie
wybielanie zębów: lampa Beyond, laser biostymulacyjny
medycyna estetyczna: wolumetria, osocze bogatopłytkowe,
mezoterapia, peeling medyczny
cyfrowa diagnostyka radiologiczna: tomografia
komputerowa 3D, zdjęcia RTG punktowe, panoramiczne,
cefalometryczne
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