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Implanty stomatologIczne wśród polaków wcIąż budzą lęk I kojarzą sIę z luksusową 
usługą,na którą stać tylko nIelIcznych. brak wIedzy właśnIe powIela te stereotypy.
specjalnIe dla czytelnIków expressu bIznesu wypowIedzIelI sIę pacjencI, którzy 
poddalI sIę zabIegowI ImplantologIcznemu w klInIce tItanIum dental. tytanowa 
moc tItanIum dental I dużo wIęcej.

Pacjenci Kliniki odpowiedzieli na 3 pytania:

1. Co Pan/Pani wiedział/a o imPlantaCh zębowyCh PrzyChodząC do titaniUm dental?

2. Jak oCenia Pan/Pani zabieg imPlantologiCzny wykonany w titaniUm dental?

3. Czy PoleCi Pan/Pani zabiegi imPlantolgiCzne oraz komPleksową UsłUgę
Jaką otrzymał/a Pan/i w titaniUm dental i dlaCzego?

PaCJentka P. aniela

1. Tak implanty co to jest i jak się je wszczepia wiedziałam już 
wcześniej. Jednak moja wiedza na ten temat była bardzo po-
bieżna i lakoniczna. Wiedziałam, że implant ma zastąpić brak 
zęba i na stałe spełniać jego rolę, Wszystkie szczegółowe in-
formacje jak wygląda przygotowanie do zabiegu, oraz sami za-
biegi i co jest ważne po, otrzymałam w Klinice Titanium Dental, 
Doktor Leszek powiedział mi co jest najlepszym rozwiązaniem 
dla mnie i jak będzie przeprowadzony cały proces leczenia.

2. Zasiadanie na fotelu stomatologicznym w Klinice TITANIUM 
DENTAL to naprawdę przyjemność, biorąc pod uwagę, że jeste-
śmy wszak u stomatologa. Tam nie jest zwyczajnie i sztampo-
wo. Pełen profesjonalizm, dbanie o Pacjenta na każdym etapie 
leczenia. Do tego przemiła atmosfera i dobra muza w tle, która 
relaksuje. Moim największym marzeniem zawsze był piękny 
uśmiech. Titanium Dental spełnia marzenia!

3. Tak będę polecała Klinikę TITANIUM DENTAL wszystkim, 
którzy pragną zadbać o swoje zęby jaki tym, którzy myślą o za-
biegach implantologicznych. Rzetelność i pełen profesjonalizm 
lekarzy, przemiły i kompetentny personel, sprzęt najwyższej ja-
kości. Tytanowa moc TITANIUM niech będzie z Wami!

PaCJentka P. beata

1. O implantach zębowych wiedziałam niewiele , śrubkę wkręca 
się w kość i potem jest piękny ząb. Jak przy koronce , wybiera-
my się do gabinetu i po zabiegu wychodzimy z nowym zębem. 
Nie zdawałam sobie sprawy, że zabieg jest bardziej skompliko-
wany i trochę mniej komfortowy niż inne. Od momentu zabiegu 
do pięknego zęba może upłynąć trochę więcej czasu. W TITA-
NUM DENTAL dostałam komplet szczegółowych informacji 
jak się przygotować, co się będzie działo w trakcie zabiegu, co 
może wydarzyć się po zabiegu. Co mogę, a czego nie mogę. 
Dostałam odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

2. Zabieg przebiegł bez żadnych komplikacji. W trakcie zabie-
gu lekarz przekazywał mi informację co robi, Panie asystentki 
co chwilę pytały się czy się dobrze czuję , przez cały zabieg 
czułam się bardzo bezpieczna. Mimo tego, że bardzo się stre-
sowałam przed zabiegiem atmosfera , która stworzył personel, 
pełne zaufanie do doktora Lekarza sprawił, że 2,5 godziny bar-
dzo szybko minęły. Mój zabieg odbył się w piątek, w związku 
z nadchodzącym weekendem otrzymałam numer telefonu do 
pani Manger z prośbą , że gdyby cokolwiek się działo co będzie 
mnie niepokoić mam w każdej chwili zadzwonić .

3. Jestem na początku drogi swojego planu leczenia ale zdecy-
dowanie tak. Każda wizyta rozpoczyna się rozmową z lekarzem 
i omówieniem tego co się będzie działo. Na wszystkie pytanie 
otrzymuje się odpowiedź. Lekarze, jak i cały personel są pro-
fesjonalni, dbający komfort i poczucie bezpieczeństwa klienta. 
Atmosfera jest przemiła. Ale przede wszystkim mam poczucie 
pełnego zaufania co do wiedzy fachowej mojego lekarza. Dok-
tor Leszek jest super. Wszystko mi pokazuje, wszystko omawia-
my, a potem jest decyzja . Po wszystkich zabiegach czułam się 
dobrze. Żadnych komplikacji. Mam nadzieję, że efekt końcowy 
mojego nowego uśmiechu też będzie super. Zdecydowanie po-
lecam zabiegi w TITANUM DENTAL.

PaCJent P. Jerzy

1. O implantach nie wiedziałem nic poza tym, że są to zęby 
wstawiane na stałe. Widziałem w internecie jak wygląda taki 
zabieg i pomyślałem o sobie. Doktor Maciej będąc u mnie w od-
wiedzinach częściowo naświetlił mi ten temat .

2. Po konsultacji zdecydowałem się na zabieg który oczywiście 
był dla mnie pełen różnych obaw i strachu, ale podczas zabiegu 
byłem na bieżąco informowany co będę miał wykonane w da-
nym momencie i w dalszym przebiegu leczenia. Zawsze bałem 
się dentysty, a tu okazało się że było całkowicie inaczej.

3. Z wykonanego zabiegu w tej klinice jestem bardzo zadowo-
lony i polecam wszystkim, którzy są zainteresowani zabiegami 
implantologicznymi. Uważam, że klinika TITANIUM DENTAL 
i cały zespół jest godny polecenia za swój profesjonalizm.

PaCJent P. Patryk 

1. O implantach nie miałem żadnego pojęcia, a raczej wyobraże-
nie o poważnym, długim i bolesnym zabiegu. No i lęk paraliżo-
wał. Na samą myśl o ingerencji w kość.
 
2. Od wielu lat chodzę regularnie na wizyty kontrolne jak również 
czasami na wizyty konieczne. Zawsze bez obaw, wręcz z uśmie-
chem na twarzy. Tym razem było inaczej, pewnego dnia zdobyłem 
się na „odwagę” i umówiłem na implant. W dniu wizyty pojawił się 
u mnie jak nigdy do tej pory lęk, spocone dłonie itp. Zupełnie nie-
potrzebnie, jak zapewniał personel Titanium Dental . Wizyta trwała 
maksymalnie 30 minut Z czego sam zabieg może 10-15 minut na-
wet nie jestem w stanie określić czasu, bo był kompletnie bezbole-
sny i nawet nie wiem kiedy implant znalazł się w moim ciele.
 
3. Jeśli w przyszłości będę musiał jeszcze raz podjąć de-
cyzję o wszczepieniu implantu to bez wahania wybiorę nu-
mer telefonu do Titanium Dental i umówię się na wizytę. 
Dzień zabiegu nie będzie już dla mnie traumatyczny, wręcz 
przeciwnie. Z przyjemnością odwiedzę klinikę Titanium Dental 
jak również przemiły personel .Naprawdę polecam.

IMPLANTY 
W TITANIUM DENTAL

Leszek stróżyk 
– lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel kliniki Titanium Dental.

Maciej Bonna,
- lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel kliniki Titanium Dental

ZDJĘCIA: materiały prasowe

ul. Drzewieckiego 9/1
80-464 Gdańsk Zaspa, 

tel. 607 516 663
www.titaniumdental.pl
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