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Пациентите ни отдавна не се интересуват 
от това какво е зъбна имплантация.
Те знаят,че чрез нея се заместват изгубени 
зъби и това е най-биологичния начин да се съх-
рани стоматологичното здраве.
Пациентите ни отдавна не питат и дали 
ще боли, те знаят че преди, по време и след 
операцията професионалисти ще се грижат 
за тях и възстановяването ще е бързо и без-
проблемно.
Личният асистент на пациента, назначен 
преди интервенцията, винаги е на разположе-
ние 24 ч. за всеки възникнал въпрос или нужда 
от подкрепа.
Пацентите днес се интересуват от индиви-
дуалния подход към всеки, сигурността, ква-
лификация на екипа, грижата и качеството на 
крайния резултат.
Съхранението на здравето на пациента, ние 
гарантираме с напълно безконтактно стери-
лизиране, индивидуално и надежно опаковане 
на всеки инструмент и накрайник, гарантира-
но от темодезинфектор на фирма Miele.
Високият праг на стерилност и прилагането 
на установени стандарти при работа са от-
говорни  за успеваемостта на имплантация-
та. 
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Високите естетични резултати и дълговеч-
ността  при имплантологичното лечение се 
получават при работа само с доказани марки 
и системи, правилно планиране и обследване, 
колаборация с водещи зъботехници в Бълга-
рия и по света.
Основен акцент в нашата клиника е екипната 
работа и тясната специализация на всеки от 
стоматолозите и асистентите. Това позво-

лява комплексно завършване на всяко лечение 
според принципите на т.н. Нaтурална есте-
тика (Natural esthetic) и РЕАЛНО ПОДМЛАДЯ-
ВАНЕ НА ЛИЦЕТО.
От там съвместната работа с лицеви хирур-
зи и дерматолози дава най-качествения краен 
продукт-млади зъби, изразителна усмивка, по-
пълнени мимически бръчки, опъната и свежа 
кожа, повишено самочувствие.
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