Žádanka na dentální hygienu:
Pacient:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Důvod/indikace:
Malhygiena

Vysoká kazivost

Zánět dásní

Preventivní důvody: před chirurgickým výkonem,
před či při ortodontické léčbě apod.

Dovoluji si požádat o provedení dentální hygieny, instruktáž hygieny dutiny ústní a písemnou zprávu o
provedeném ošetření předanou pacientovi/zákonnému zástupci pro založení do dokumentace indikujícího
praktického zubního lékaře.

Ošetřující lékař

…………………………………………..
Razítko a podpis

Informace pro pacienty
Vážená paní, vážený pane, Vaší ošetřující lékařkou/lékařem Vám byla doporučena dentální hygiena na
našem pracovišti. V následujícím textu naleznete základní informace, které by Vám měly pomoci s lepší
orientací ohledně výkonu.
Proč je potřeba provést dentální hygienu?
Pomocí správně prováděné ústní hygieny se vyhnete zubnímu kazu a problémům s dásněmi.
Profesionálové v tomto oboru Vám s nejnovější generací přístrojů AirFlow Master Piezon šetrně odstraní
zubní kámen, pigmenty i povlaky. Dentální hygienistky z našeho týmu Vás zároveň naučí, jak udržet zuby
čisté pomocí dobré domácí péče. Protože jen čisté zuby vedou k jejich dobrému zdraví a Vašemu
krásnému úsměvu.
Co znamená AirFlow?
Jedná se o metodu, kterou pomocí velmi jemného písku hnaného vodou a vzduchem dokáže dentální
hygienistka šetrně odstranit pigmenty a povlaky z povrchu zubů zejména na špatně dostupných místech a
zároveň jejich povrch vyleštit. Zákrok pacienta nezatěžuje a je bezbolestný.
Jaká je cena ošetření?
Cena vstupního ošetření dentální hygieny je u dospělého pacienta je 1660 Kč, u dítěte 1130 Kč. Výkon není
hrazen zdravotními pojišťovnami. Některé zdravotní pojišťovny však na tento výkon poskytují zajímavý
finanční příspěvek. (odkaz na jednotlivé pojišťovny). Ošetření je možné ve všech zařízeních Pekárek
(Kobylisy, Strašnice, Chodov) hradit hotově či platební kartou.
Jak se mohu objednat?
Na vyšetření je potřeba se objednat. Snažíme se tak šetřit drahocenný čas pacientů, zabránit zbytečnému
čekání a zamezit předem případným komplikacím. Pacient se může objednat telefonicky na recepci
zařízení Pekárek Kobylisy, Pekárek Strašnice nebo Pekárek Chodov.
Pokud máte nějaké dotazy nebo se jen chcete ujistit, že budeme přítomni, kontaktujte nás, prosím,
telefonicky nebo e-mailem. Více informací ohledně ordinačních hodin, dopravního spojení a možnosti
parkování naleznete na našich webových stránkách www.pekarek.dental.
Děkujeme Vám, že jste věnovali pozornost tomuto sdělení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Pekárek Strašnice
Pekárek Kobylisy
Pekárek Chodov

