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Znajdziesz nas

Nasze Oddziały



 Centrum Stomatologiczne Eurodent to cztery oddziały funkcjonujące 

na terenie Gdańska. Leczymy w 13 klimatyzowanych i nowoczesnych 

gabinetach. Każdy oddział wyposażony jest w pracownię cyfrowej 

diagnostyki radiologicznej. 

 Nasz personel  jest  do Państwa dyspozycji  6  dni  w tygodniu. 

W codziennym leczeniu stawiamy sobie za cel pomoc Pacjentom w dążeniu 

do posiadania zdrowego i pięknego uśmiechu. 

 W naszych oddziałach tworzymy przyjazną atmosferę poprzez 

uśmiechnięty i zaangażowany zespół specjalistów. Dbamy o zdrowie 

i satysfakcję estetyczną pacjentów, łącząc doświadczenie z nowoczesnymi 

metodami leczenia, innowacyjnym sprzętem i materiałami najnowszej 

generacji. Starannie przestrzegamy procedur sterylności oraz współpra-

cujemy z najlepszymi laboratoriami dentystycznymi. 

 Dzięki wyposażeniu i naszym specjalistom oferujemy kompleksowe 

leczenie stomatologiczne w jednym miejscu oszczędzając czas Pacjentów. 

Od mikroskopowego leczenia kanałowego, poprzez zabiegi implanto-

logiczne, po projektowanie i  wykonanie wymarzonego uśmiechu. 

Gwarantujemy bezbolesne, przyjazne i profesjonalnie wykonywane zabiegi. 

 Budujemy zaufanie naszych Pacjentów od ponad 20 lat, udzielając  

gwarancji na nasze prace.
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Zapraszamy - otoczymy opieką Ciebie i Twoją rodzinę

implanty Astra Tech, MIS, prace ze skanerem 3Shape Trios

ultracienkie licówki bez szlifowania

cyfrowe projektowanie uśmiechu Digital Smile Design

wypełnienia Inlay, Onlay, Artistic

złożone prace protetyczne

korony i mosty pełnoceramiczne CERCON 

termoplastyczne protezy bezklamrowe

chirurgiczne usuwanie i dłutowanie zębów

wizyty adaptacyjne dla dzieci, kolorowe wypełnienia

komputerowe znieczulenie Sleeper One

ruchome, stałe lub niewidoczne aparaty ortodontyczne

specjalistyczne leczenie paradontozy, plastyka dziąseł

leczenie kanałowe pod mikroskopem

profilaktyka: scaling, piaskowanie, fluoryzacja, lakowanie

wybielanie zębów: lampą Beyond, laserem, nakładkowe

botoks, osocze bogatopłytkowe, mezoterapia, peeling medyczny

tomografia komputerowa 3D, zdjęcia punktowe, panoramiczne

 i cefalometryczne


