DİŞLERİNİZ BİR ÖMÜR BOYU BİZE EMANET
Uzman diş hekimi kadrosu ile 20 yıldır hizmet vermekte olan Dentadent,
özel indirimleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor.
Bakırköy’ün tek ağız ve diş sağlığı merkezi olan Dentadent’in
İstanbul Barosu’na sunduğu %20’lik indirim ve çok özel avantajlardan
faydalanmanın tam zamanı.
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Bakırköy’ün ilk ağız ve diş sağlığı merkezi olan Dentadent bundan 20 yıl önce
mütevazı bir muayenehane iken hastalarından aldığı destekle önce, 6 üniteden
oluşan bir poliklinik formatına geçmiş, ardından yüksek hasta memnuniyeti,
ileri derecede güven, hasta ve personel sayısının artması, çağın gelişimine
ayak uydurabilme ve modern diş hekimliğini eksiksiz uygulayabilmek için şu
an on sekiz tedavi odası, ameliyathanesi, genel anestezi ünitesi, hasta gözlem
odası, görüntüleme merkezi, çocuk oyun odasıyla 1.300 m² kapalı alandan
oluşan, modern teknolojiyle donatılmış, diş hastanesi olmak için inşaa edilen
kendi binasına taşınmıştır.

Binamız şirketimizin mülküdür, sabit kira gideri kaygısı olmadan uzun yıllar
boyunca bu binada hastalarımıza hizmet vermeye devam edilecektir.
Dentadent’in sahipleri diş hekimidir, bu nedenle kurum faaliyetlerini ticari
kaygılardan uzak bir şekilde huzurla sürdürmektedir.
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HASTA MEMNUNİYETİ
Önce hasta memnuniyeti ve klinik başarıyı ilke edinen Dentadent, hastalarıyla
empati kurarak, sağlık hizmet döngüsünden sağladığı birikimle ve hastalarından aldığı güçle daha da büyümeyi hedeflemektedir.

TÜM TÜRKİYE ve YURT DIŞI
İlk zamanlar kendi portföyü ve çevresine yönelmiş olan Dentadent bugün artık
tüm İstanbul, hatta bütün Türkiye ve yurt dışına hitap eden bir diş hastanesi
olmuştur.

SORUMLULUK
Kurum olarak yaptığımız her işin arkasındayız. Hastalarımızdan bir kere değil,
bir ömür boyu sorumluyuz, bizim için öncelikle hizmet önemlidir.

Detaylı Bilgi Almak İçin
www.dentadent.com.tr

Neden
Dentadent

?

UZMAN HEKİM KADROSU
Ağız ve diş sağlığının tüm branşlarında uzman hekim kadrosuyla eksiksiz
olarak hizmet veren Dentadent yüksek teknolojiyi kullanmadaki becerisiyle diş
hekimliği hizmetinin teknoloji artı insan gücünün bileşimi olduğunu kanıtlamıştır.

DENEYİMLİ EKİP
Dentadent’in kadrosu, enerjik, konusunda uzmanlaşmış, güler yüzlü, sıcak ve
empatiyi benimsemiş hekimlerden oluşmaktadır. Merkezimizde çalışan doktorlarımız branşlarında uzman hekimlerden seçilmiştir. Tedaviniz sırasında
birden fazla uzman hekime yönlendirileceğinizi belirtmek isteriz. Her hekim
kendi branşında hizmet verdiği için bu sistem başarımızı daha da artırmaktadır. Kurumumuzda her konuda uzman hekimlerden oluşan konsültasyon ekibimizle hatasız tedavi planları çıkarmaktayız.

20 YILLIK TECRÜBE
Gücünü hastalarının yakın ilgi ve memnuniyetinden, uzman diş hekimlerinden
oluşan kadrosundan, geçmişten gelen 20 yıllık deneyimiyle hizmetini sürdürmesinden ve verdiği hizmetin arkasında duruşundan alan Dentadent, “dişlerinizin sağlığını bir kez değil bir ömür boyu emanet alıyoruz” sloganıyla hastasına
sahip çıkmaktadır.
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İLK MUAYENE
Tedavi prensiplerimizin başında uzman bir “ilk muayene” hekimi tarafından
ayrıntılı bir tedavi planı ile işlemleri başlatmak gelir. Siz hastalarımızın beklentileri ve kaygıları göz önünde tutularak ilk muayene hekimi tarafından empatik
bir atmosferde ayrıntılı tedavi planınız yapılır. Ağız içinde sadece çürük dişler ve
iltihaplı diş etleri karşımıza çıkmaz. Çene kemikleri ve eklemi, tükürük bezleri,
dil ve ağız içinde görülen tüm yumuşak dokuların hastalıkları diş hekimliğini
ilgilendiren konulardır. Teşhis ve tedavi planlaması ile ilgili tüm konuları Oral
Diagnoz olarak da bilinen “ilk muayene” hekimimiz üstlenmiştir.
Yapılan tedavi planlamasına uygun olarak hastalarımız konularında uzman
hekimlere yönlendirip tedavileri derhal başlatılmaktadır. Hastalarımızın tedavi
planı ve süresi ile ilgili tüm sorularına cevap vermek de ilk muayene (Oral
Diagnoz) departmanı ve hasta danışmanlarımızın görevidir. İlk muayene hekimliğinde de “A” sınıfı kalite temel ilkemizdir ve tartışmasızdır. İlk muayene
hekimimiz tarafından siz hastalarımızın tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafları
alınmaktadır. Hekimimiz siz hastalarımızın tedavileri bittikten sonra da kontrolünü ve memnuniyet sorgulamasını yapmakta, sorunlarınızı dinlemekte ve
çözmektedir. Tedavi sonrası 3-6 ay arasında ve 1 sene sonra hastalarımız ücretsiz kontrollere çağrılmakta, filmleri alınmaktadır. Garanti kapsamını daraltmamak için bu kontrolleri aksatmamanızı öneririz.
İlk muayenede siz hastalarımızı karşılayacak muayene hekimimiz tedavi planlaması yaparken diğer uzman hekimlerden de destek almakta, planlamalar
konsültasyon neticesinde oluşmaktadır. Bu sayede hiçbir vaka atlanmamakta,
teşhisler doğru olduğu için tedavi sonuçlarındaki başarı oranı da artmaktadır.
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HASTA DANIŞMANLARI
Hastalarımız tedavi sırasında hasta danışmanları tarafından sürekli izlenmekte, işlemlerinizle ilgili tüm sorularınız anında cevaplanmaktadır. Hasta danışmanlarımız istek ve beklentilerinizde sürekli çözüm üretmeye odaklıdırlar.
Hatta tedavileriniz bittikten sonra da sizi düzenli olarak kontrole çağırmaktan
sorumludurlar. Hasta danışmalarımız tedavi planlamasından sonra sizlerle
görüşerek en uygun ödeme planını hazırlamaktadırlar.

LABORATUVAR
Sadece hastalarımız için özel olarak kurduğumuz tam donanımlı laboratuarımızda protezleri en kısa sürede ve en iyi kalitede üretmekteyiz, laboratuvardan
doğan zaman kaybını en aza indirip anında ve yerinde çözüm üreterek gereksiz
zaman kaybının önüne geçmekteyiz.

MODERN TESİS
Binamız teknoloji ve altyapısıyla tamamen diş hekimliği için hazırlanmıştır.
Tüm yatırımlar hastalarımızın beklentilerini karşılamak için yapılmıştır.
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AMELİYATHANE
Lokal anestezinin yanında, genel anestezi ve bilinçli sedasyon altında diş hastalıklarının tedavilerinin ve yapılabilmesine elverişli tam teşekküllü genel anestezi ünitesine sahip olan kurumumuz; sizlere sağlıklı ve en güvenli tedaviyi
sunmaktadır.
Genel anestezi ünitesinde bedensel ve zihinsel engelli hastaların, diş hekimliği
fobisi olan erişkin ve çocuk hastaların da diş tedavisi genel anestezi veya bilinçli sedasyon ile güven içerisinde yapılabilmektedir.

PANORAMİK GÖRÜNTÜLEME
Panoramik röntgen cihazımız hastalarımızın tüm dişlerinin görüntüsünü alarak , tedavi için tanı konulmasına yardımcı olan en önemli etkendir. Bunun için
hastanın kurum dışına çıkması gerekmemektedir.

PERİAPİKAL RADYOGRAFİ
Bölgesel çekimlerde çok düşük dozda fosfor plak kullanılmaktadır. (Birkaç dişi
kapsar.) Bölgesel olarak ayrıntı görmek istersek panoramik görüntüye ek
olarak kullanılır. Ayrıca kanal tedavi sırasında kullanılması kanalın sağlıklı
doldurulduğunun kontrolü açısından da çok önemlidir.
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STERİLİZASYON
Hastanemiz bünyesinde bağımsız bir sterilizasyon bölümü olup tedavilerimiz
sırasında kullanılan tıbbi aletlerin tamamı en son teknolojiye sahip otoklav
cihazlarında steril edilerek kullanıma sunulmaktadır.
Diş ünitelerinde kullanılan tedavi aletleri monşarj adı verilen küçük asansörler
vasıtasıyla, ortamından izole biçimde sterilizasyon bölümüne işlem görmek
üzere gönderilmektedir.
Sterilizasyon bölümüne gönderilen tedavi aletleri önce ultrasonik temizlik
cihazının içinde su ve solüsyon karışımında titreşimle üzerindeki artıklardan
arındırılır.
Cinslerine göre ayrılan diş aletleri paketleme makinesinde paketlenir ve havayla teması kesilerek otoklav cihazlarında steril edilir.
Ayrıca indikatörler sayesinde otoklavdan çıktığında paketlenmiş aletlerin sterilizasyonunun tamamlandığı belgelenmiş olur.
Otoklavlarımızda kullanılan saf suyu sterilizasyon servisimizdeki distile su
cihazı ile kendimiz üretmekteyiz.
Steril edilerek tedavide kullanılan diş hekimliği malzemelerinin paketlerinin
üstlerine sterilizasyon tarihi işlendikten sonra özel kapları vasıtasıyla bu iş için
yapılmış monşarj adı verilen küçük asansörlerle tedavi katlarına gönderilmektedir.
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KONFERANS SALONU
Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için sürekli personel eğitimlerinin
yapıldığı toplantı ve konferans salonumuz mevcuttur. Burada uzman hekimlerimiz bir araya gelerek en doğru kararı almak üzere hastalarımızın tedavi planlarını konuşmaktadırlar. Verilen eğitimlerle asistanlarımız da her zaman güncel
bilgilerle donatılmaktadır.

ÇOCUK OYUN ODASI
Hastalarımız tedavileri yapılırken çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri içinde sayısız oyuncakların ve çizgi film yayını yapan televizyon ekranının
bulunduğu bir oyun odamız vardır.

OTOPARK
Ağız ve diş sağlığı merkezimizin girişinde hastalarımızın rahatlıkla araçlarını
park edip herhangi bir sorunla karşılaşmadan otomobillerini bırakabilecekleri
özel otoparkımız bulunmaktadır.

ENGELLİLER İÇİN
Kurumumuzda engelli girişi, 2 adet engelli tedavi ünitesi ve engelli tuvaleti mevcuttur.
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MODERN CİHAZLAR
SU ARITMA SİSTEMİ: Kurumumuzdaki su arıtma sistemimiz sayesinde her
noktaya içme suyu kalitesinde hizmet verilmektedir. Tedavileriniz esnasında
kullanılan bu arıtılmış su, tuz tankı, kum filtresi, karbon filtresi, yumuşatma
sistemi, klor tankı gibi son derece modern aygıtlardan ve gerekli işlemlerden
geçerek sizlere ulaşmaktadır.
JENERATÖR: Her türlü elektrik kesintisine karşın binamızın tüm sistemlerini
besleyebilecek kapasitede jeneratöre sahibiz.
VAKUM CİHAZLARI: Hastanemizde aspirasyon işlemleri için merkezi vakum
sistemi kullanılmaktadır.
UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI): Elektrik kesintilerine karşı UPS (kesintisiz
güç kaynağı) sistemimiz mevcuttur.
MEDİKAL CİHAZLARIMIZ, DİŞ ALETLERİMİZ: Bütün diş aletlerimiz ve tıbbi
cihazlarımız orijinal ve en üst kalitededir. Pek çok klinikte rastlanamayacak
türdeki nitelikli dört çıkışlı türbinlerimiz sayesinde bakım için kullanılan yağın
ağza kaçmasını önleyen ve egzozla çeken sistemimiz mevcuttur.

Detaylı Bilgi Almak İçin
www.dentadent.com.tr

lu

Metrobüs

Bahçelievler
Metro

Dr.

Kara
hç

ci

ağ

lar

Zu

hu

rat

ir

ad.

hv
e

lÇ

il C

ah
litb

Ka

ma

ncıg

Ki

Ba

ba

Ca

d.

Şükran

.
Sk

k.

Çiftliği S

Bakırköy
Özgürlük
Meydanı

y Caddes

.

Kenned

ad

Atatürk
Havalimanı

C
rg

bu

as
Str

Ad
na
n

Ke

aza

Bu
lva

rı

zi K

m
Re

et

d.

Be

li Ca

Sinan Erdem
Spor Salonu

İncir

ulvarı
Ataköy B

Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğt. ve Ar. Hastanesi

Uğur Mumcu Bulvarı

İncirli Cad.

Metrobüs lu
o
ray
Ka
E5

a Cad.

ayo

Yüce Ta
rl

Kar

bal C
ad.

E5

Bakırköy
Metro

i (Sahil Yo

lu)
Galeria
AVM

Ataköy
Marina

İdo Bakırköy
Deniz İskelesi

Yücetarla Cad. Tamburacı Osman Sok. No:8 34147 Bakırköy / İstanbul

T: 0212 6604400 pbx F: 0212 6605601

info@dentadent.com.tr

02126604400
Sağlıklı Diş Danışma Hattı
Detaylı Bilgi Almak İçin
www.dentadent.com.tr

/dentadentadsm

