
Przed leczeniem Po leczeniu

Pan Grzegorz z Katowic, lat 45

Pan Grzegorz obawiał się, że postępująca choroba okluzyjna doprowadzi do poważniejszych zmian w przyszłości, dlatego umówił się na 
leczenie w Dentim Clinic. Naszym celem była odbudowa startych zębów, a także poprawa estetyki uzębienia. Postanowiliśmy przymocować 
licówki oraz dwie korony protetyczne. Po zakończeniu leczenia Pan Grzegorz w końcu mógł cieszyć się pięknym i białym uśmiechem. 

LICÓWKI
KORONY NA ZĘBACH



Przed leczeniem Po leczeniu

Pan Szymon z Zabrza, lat 33

Pan Szymon był niezadowolony z estetyki czterech licówek wykonanych w innym gabinecie stomatologicznym, które kolorem znacznie 
odróżniały się od naturalnych zębów. Ponadto zdiagnozowany przez nas został stan zapalny. Leczenie rozpoczęliśmy od zdjęcia starych 
licówek oraz przeprowadzenia skalingu poddziąsłowego. W trakcie gojenia stanu zapalnego Pan Szymon użytkował licówki tymczasowe, 
dzięki czemu mogliśmy znacznie podnieść komfort psychiczny podczas całego procesu leczenia. Ostatecznie przytwierdziliśmy stałe 
licówki, które były idealnie dopasowane kolorem i kształtem do reszty uzębienia.

LICÓWKI  



Przed leczeniem Po leczeniu

OVERDENTURE 

Pan Marcin z Mysłowic, lat 51

Pan Marcin zwrócił się do nas po pomoc, ponieważ był niezadowolony z estetyki starej protezy. Podczas diagnostyki stwierdziliśmy 
również niepoprawny profil twarzy. W takiej sytuacji postanowiliśmy zastosować protezę ruchomą opartą na implantach. Pozwoliło nam 
to znacznie poprawić estetykę uśmiechu, a także przywrócić pełną funkcjonalność w jamie ustnej.



Przed leczeniem Po leczeniu

Pani Justyna z Raciborza, lat 40

Pani Justyna udała się do naszej kliniki stomatologicznej, ponieważ chciała poprawić estetykę swojego uśmiechu.  Aby to osiągnąć, 
postanowiliśmy założyć nowoczesne licówki SoftVeneers, które nie wymagają szlifowania naturalnego uzębienia. Po zakończonym 
leczeniu Pani Justyna w końcu mogła cieszyć się pięknym uśmiechem.

LICÓWKI SOFTVENEERS



Przed leczeniem Po leczeniu

Pani Ludwika z Wiednia, lat 57

Pani Ludwika przez długi czas borykała się z problemem znacznych ubytków zębowych. W tym  wypadku koniecznie było zaplanowanie 
kompleksowego leczenia. W szczęce wykonaliśmy zabieg All-on-4, który pozwolił odbudować cały łuk zębowy. Ponadto do żuchwy 
wszczepiliśmy implanty, co umożliwiło nam założenie mostów protetycznych. Dodatkowo do naturalnych zębów przymocowaliśmy 
licówki. Leczenie w Dentim Clinic przyniosło efekty, o jakich Pani Ludwika zawsze marzyła.

PROTEZA NA IMPLANTACH  -  ALL-ON-4



Przed leczeniem Po leczeniu

Pani Hanna z Częstochowy, lat 54

Pani Hanna zwróciła się do naszej kliniki, ponieważ chciała poprawić jakość swojego życia. Na początku przeprowadziliśmy dokładną 
diagnostykę, która wykazała, że należy usunąć pozostałe zęby. Wykonaliśmy zabieg All-on-4, co pozwoliło zrekonstruować uzębienie w 
łukach zębowych. Dzięki kompleksowemu leczeniu w Dentim Clinic mogliśmy znacznie poprawić estetykę twarzy oraz przywrócić pełną 
funkcjonalność w jamie ustnej Pani Hanny.

PROTEZA NA IMPLANTACH  -  ALL-ON-4



Przed leczeniem Po leczeniu

Pani Katarzyna z Katowic, lat 36

Pani Katarzyna zgłosiła się do nas, wiedząc, że pomożemy spełnić marzenie o pięknym i zdrowym uśmiechu. Aby poprawić estetykę i 
funkcjonalność uśmiechu, konieczne było zamocowanie czterech licówek. Ponadto wszczepiono dwa implanty, dzięki czemu możliwym 
było przytwierdzenie koron protetycznych. Po zakończonym leczeniu Pani Katarzyna wyszła z naszej kliniki stomatologicznej z szerokim 
uśmiechem.

LICÓWKI
KORONY NA IMPLANTACH

LECZENIE ORTODONTYCZNE



Przed leczeniem Po leczeniu

Pani Nina z Krakowa, lat 35

Pani Nina borykała się z problemem braków zębowych, które znacznie pogarszały estetykę uśmiechu. W celu przywrócenia pięknego 
uzębienia wszczepiliśmy implanty, co umożliwiło skuteczne zrekonstruowanie zębów. Ponadto zamocowaliśmy licówki oraz korony 
cyrkonowe. Kompleksowe leczenie przyniosło efekty, dzięki którym Pani Nina w końcu może spać spokojnie.

LICÓWKI
KORONY NA IMPLANTACH


