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PERFECT SMILE - Naprawa protez w Gdańsku
http://protetykgdansk.pl

Pracownia protetyczna Perfect Smile - Laboratorium Techniki Dentystycznej, zlokalizowane jest na Aleji
Grunwaldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu. Na rynku funkcjonujemy od 1985 roku i cały czas uczymy się na
kursach, zjazdach oraz konferencjach, dzięki czemu mamy obszerną wiedzę oraz doświadczenie. Zestawiamy
je z najnowocześniejszymi technologiami. Zapraszamy również pacjentów w charakterystycznych sytuacjach -
nasze doświadczenie i używane technologie umożliwiają nam poradzić sobie z wszelkim wyzwaniem. Do tego
proponujemy niskie ceny i szybkie terminy dla wykonywanych prac.

Proponujemy protezy ruchome - akrylowe, elastyczne, Overdenture na zatrzaskach i implantach, szkieletowe,
aparaty ortodontyczne jak również uzupełnienie stałe - uzupełnienia półceramiczne, korony i mosty
porcelanowe na metalach lub cerkonie, licówki, Inley'e i Onley'e. Do poszczególnych potrzeb pacjenta
dopasowujemy ochraniacz na zeby, praktyczne dla osób ćwiczących sztuki walki. W naszej pracowni
znajdziecie Państwo również sposób na kwestię chrapania - posiadamy nowoczesne aparaty na chrapanie TAP
i Silensor, które wspomagają szybko uporać się z ową kłopotliwą dolegliwością. Pacjentom którzy dopiero
zamierzają odmianę wyglądu oferujemy Cyfrowe projektowaniu uśmiechu - na podstawie paru zdjęć twarzy
oraz zębów kreujemy prezentację jego nowego wizerunku, jaki później możemy dokonać w naszym gabinecie.
Planowanie pozwala lepiej dostosować metody leczenia do fizycznych cech każdego pacjenta dzięki
uwzględnieniu nie tylko konstrukcji szczęk, lecz i mimiki, kształtu uśmiechu oraz wyglądu i konstrukcji całej
twarzy.
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