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ویژگی های متمایز
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ارایـــه کلیـــه خدمـــات دندانپزشـــکی
تخصصی توســـط متخصصین و کادر
هیئـــت علمی دانشـــگاه.

استریل سازی توســـط پیشرفته ترین
دســـتگاه هـــا در بســـته بنـــدی مجـــزا
بـــرای هـــر مراجـــع واســـتفاده از لـــوازم
مصرفـــی یکبـــار مصرف ،ضـــد عفونی
محیـــط و لـــوازم در پایان هـــر روز کاری
بـــا گاز اوزون.

کمـــک هزینـــه درمانـــی بـــا ارایـــه وام
دندانپزشـــکی ،توســـط بانک رســـالت،
بصـــورت فوری و بدون نیاز به ســـپرده،
تنهـــا با یک ضامـــن ،بـــرای مراجعین با
هزینـــه بـــاالی درمانی.
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عقـــد قـــرارداد بـــا بیمـــه هـــای درمانـــی
مختلـــف و پشـــتیبانی از آنهـــا جهـــت
رفـــاه حـــال مراجعیـــن.

ارایـــه خدمـــات دندانپزشـــکی بصورت
فوری بـــرای بیماران اورژانـــس با حضور
تمـــام وقت پزشـــک متخصص و مجهز
به کیـــت اورژانس.

خصوصـــی
بیمارســـتان
اولیـــن
دندانپزشکی در شمالغرب کشور جهت
ارایه خدمات دندانپزشکی برای کودکان
و بیمـــاران خـــاص ،تحـــت بیهوشـــی.
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آمـــوزش بهداشـــت دهـــان و دنـــدان
بصورت ارایه بروشـــور به مراجعان و نیز
اطالع رســـانی به زبان ساده در خصوص
خدمـــات مختلـــف دندانپزشـــکی در وب
ســـایت کلینیـــک بـــه منظـــور کمـــک به
انتخـــاب نوع درمـــان توســـط مراجعین.

امـــکان عضویـــت مشـــتریان دایمـــی و
ارایـــه کارت وفـــاداری جهـــت برخـــورداری
از خدماتـــی همچـــون ضمانـــت خدمات،
تســـریع در نوبت دهی ۵ ،درصد تخفیف
بیشـــتر و برخـــورداری از مزایـــای دیگر.

امـــکان دسترســـی بـــه اینترنـــت
پرســـرعت بـــی ســـیم بصـــورت رایگان
در داخـــل مجموعـــه بـــرای عـــدم اتـــاف
وقـــت مراجعـــان در زمان انتظـــار و نیز
فراهـــم کـــردن پارکینـــگ رایـــگان برای
مراجعینـــی کـــه وقـــت حضـــور جهـــت
درمـــان ،دریافـــت کـــرده انـــد.
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کلینیک اورژانس

کلینیک زنان باردار

بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت مراکـــز ارایـــه درمـــان هـــای اورژانس
دندانپزشـــکی در تبریز تدابیر و امکانـــات خاصی مهیا گردیده
اســـت تا بیمـــاران و مراجعان دارای شـــرایط اورژانســـی حداقل از
بابـــت ســـهولت دسترســـی و امـــکان دریافت و درمان ســـریع و
صحیح ،آســـودگی خاطر داشـــته باشـــند.

انجـــام درمان های دندانپزشـــکی در طـــول بـــارداری ،نیازمند به
مالحظـــات خاص می باشـــد.خانم ها بایـــد قبل از بارداریشـــان با
مراجعـــه به دندانپزشـــک از ســـامت دندان های خـــود اطمینان
حاصل نمایند.

اختصاص زمان کافی در هر شیفت کاری برای بیماران اورژانس

اولیـــن مرکـــز تخصصی درمان های دندانپزشـــکی ویژه بانـــوان باردار
در منطقه شـــمالغرب کشور

1

حضـــور تمـــام وقـــت دندانپزشـــک متخصـــص ریشـــه بـــرای شـــرایط
اورژانـــس ناشـــی از دنـــدان دردهـــای ریشـــه

ارایـــه درمان هـــای تخصصی در طول بـــارداری و توجه بـــه ویژگی های
درمانـــی از لحـــاظ محدودیـــت هـــای مصـــرف دارو و عدم امـــکان تهیه
رادیوگرافی و ...
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حضور تمـــام وقت دندانپزشـــک متخصص جراح برای درمـــان بیماران
سوانح و تصادفات

مجهـــز بـــه کیـــت اورژانـــس بـــرای اســـتفاده در مواقـــع اورژانـــس های
پز شکی
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معالجه ریشه دندان
درمان و عصب کشی به صورت حرفه ای و با تجهیزات مدرن
بیماریهای لثه
درمان بیماری های لثه و ارائه برنامه های اصولی کنترل بهداشت دندان
اطفال
درمانهای اختصاصی دندانهای شیری و کودکان در محیطی کامال متفاوت
ترمیم و زیبایی
رفع پوسیدگی ها وفراهم کردن زیبایی دندان های شما در باالترین حد با تکنیک های نوین
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ارتودنسی
تسهیل در رعایت بهداشت دهان با مرتب کردن دندان ها و نیز تامین زیبایی آن ها
جراحی فک و صورت
انجام جراحی های سرپایی (دندان نهفته ،تومور کوچک و)...
پروتزهای دندانی
بازگرداندن توانایی جویدن با جایگزینی دندان ها به روش های مختلف
بیمارستان دندانپزشکی
ارایه کلیه خدمات دندانپزشکی برای کودکان و بیماران خاص تحت بیهوشی

روند درمان
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ارجاع به
واحدهای تخصصی

معاینه اولیه و
ارزیابی رادیوگرافیک

مراجعه
به واحد پذیرش
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تبریز ،خیابان هفده شهریور
بعد از تقاطع طالقانی ،روبروی بانک پاسارگاد
تلـفـن)۰۴۱۱( ۵۵۷ 23 23 -24 :
www.tabrizdentalclinic.com

