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DentOP

Bun venit!
Fă cunoștință dinainte cu locul în care vei fi tratat!
Ne-am pregătit pentru tine!
Pentru că știm că-ți place de fiecare dată să ai parte de înțelegere și de
un decor armonios, noi ne-am conformat.
Așadar, îți garantăm că la clinică te vei simți exact ca acasă.
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Cunoaște-ne echipa
În domeniul implantologiei dentare, noi preluăm cazurile complexe și tratăm
chiar și pacienții cărora li s-a spus că nu mai au os și că nu se mai poate face
nimic.

DR CORRADO CAZACU
Medic Specialist Chirurgie
Dento-Alveolară

“

Experiența pe care am acumulat-o
de-a lungul anilor îmi dă încrederea că
pot ajuta orice pacient să-și recapete
zâmbetul cu ajutorul implanturilor
dentare.

DR PETRU MITRAȘCĂ
Medic Stomatolog

“

Încerc să tratez fiecare caz, indiferent de
complexitatea lui.
Dacă pacientul pleacă mulțumit, pot
spune că am avut o zi perfectă.

DR CĂTĂLINA CHIRCA
Medic Stomatolog

“

Pasiunea pentru endodonție și
tratamentele de canal la microscop
îmi caracterizează parcursul meu
profesional.

Ce ne recomandă
Îți garantăm o experiență fără durere, care îți va schimba nu
doar felul în care arată dantura, dar și atitudinea, viața socială
și masticația, care va fi realizată în sfârșit corect.
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Dantură Fixă în 24 de ore pe implanturi dentare
Îți garantăm o experiență plăcută, care îți va schimba
dantura, dar și viața socială

Domnul A. a venit
tocmai din Australia
pentru a beneficia de
procedura ,,Dantură
Fixă în 24 de ore pe
implanturi dentare”
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Clinica de implantologie DentOP este singura clinică din România acreditată de rețeaua
internațională ZAGA CENTER cu sediul în Barcelona.
Clinică Acreditată de Asociația Stomatologilor Specializați în Chirurgie Orală și Implantologie.

Arcade
reabilitate prin
Dantura Fixa
în 24 de ore
pe implanturi
dentare

Implanturi
dentare
inserate

1.700

10.000

Pacienți fericiți

3.500

ZAGA Centers are experts in zygomatic implant
rehabilitation. Thus, they provide patients
suffering from severe maxillary atrophy with a
secure solution for the placement of fixed teeth
on zygomatic implants.
The treatment takes place in highly competent
centers internationally: the ZAGA Centers
www.zagacenters.com
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De ce să ne alegi pe noi
Clinica de implantologie dentară DentOP este acreditată de Asociația
Stomatologilor Specializați În Chirurgie Orală Și Implantologie.
Scopul acestei asociații este să impună standarde de calitate în domeniul
chirurgiei orale prin educare medicală teoretică, dar mai ales practică.
DentOP, este clinica ce se specializează pe reabilitările complexe ale
danturii cu ajutorul implanturilor dentare. Întreaga sa infrastructură, cât
și echipă, sunt organizate astfel încât să trateze chiar și cele mai dificile
cazuri.

SEDARE CONȘTIENTĂ

COMPUTER TOMOGRAF

REZERVĂ POSTOPERATORIE

Fiecare intervenție se
realizează sub sedarea
conștientă realizată de
către medicul anestezist.
Te vei simți foarte relaxat
și vei adormi pe alocuri
în timp ce aștepți noul
zâmbet.

Cu ajutorul
computerului tomograf
din cadrul clinicii,
stabilim diagnosticul
exact și planificăm
intervenții predictibile
de inserare a
implanturilor dentare.

Salonul postoperator
asigură un spațiu privat
și confortabil pentru
dumneavoastră, în care
să vă recuperați după
intervenție.
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VINDECARE ACCELERATĂ PRF

BOC OPERATOR

Bucură-te de rezultate
uimitoare și de
vindecare rapidă.
Tehnologia factorilor
de creștere asigură o
vindecare predictibilă a
implanturilor dentare.

Dr. Cazacu Corrado a
setat și organizat blocul
operator astfel încât să
fie întrunite cele mai
exigente standarde care
asigură predictibilitatea
intervențiilor și confortul
maxim pentru pacient.
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De ce să alegi Dantură fixă in 24 de ore
,,Dantură Fixă în 24 de ore pe implanturi dentare” îți este indicată dacă:
-Suferi de parodontoză în stadiu avansat;
-Esti purtător de proteză dentară mobilă;
-Dacă nu mai ai niciun dinte;
-Ai carii severe care îți distrug intreaga dantură.

Avantaje
Îți vei recăpăta zâmbetul în doar 24 de ore;
Nu vei mai fi nevoit să te simți frustrat sau complexat în legătură cu dantura
ta.
Vei fi tratat de o echipă de medici specializați în domeniul implantologiei.
Reabilitarea funcției masticatorii pentru a putea să te bucuri de orice aliment.
Beneficii
Folosim procedura de Sedare Conștientă – ca tu să te simți relaxat pe timpul
intervenției.
Fixarea unei danturi provizorii din a doua zi.
Folosim PRF – Procedură de vindecare accelerată și CT- computer tomograf.
Monitorizăm funcțiile vitale in timpul intervenției.
Vei beneficia de un salon de recuperare post operator în care te vei putea
relaxa.
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Iată care sunt etapele procedurii ,,Dantură
Fixă în 24 de ore pe implanturi dentare”
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În cadrul primei etape, Dr. Cazacu Corrado – Medic Specialist
Chirurgie Dento-Alveolară evaluează starea dentară a pacientului
și descoperă eventualele probleme în cadrul unei consultații.
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După o evaluare de specialitate, Dr. Cazacu Corrado stabilește un
plan de tratament adecvat și un buget aferent pe care, împreună cu
echipa sa, îl comunică cât mai eficient pacientului.
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După ce planul de tratament a fost discutat si stabilit, urmează etapa
în care sunt inserate implanturile dentare. Cu ajutorul procedurii de
Sedare Conștientă, pacientul poate fi relaxat pe timpul intervenției
și nu va simți deloc frică.
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După intervenție, pacientul stă relaxat într-un mediu privat
deoarece îi punem la dispoziție o cameră post operatorie în care se
poate relaxa oricât are nevoie. Aici, de obicei, pacienții noștri petrec
destul de puțin timp.
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După realizarea unei radiografii, se va lua și o amprentă a
implanturilor, astfel încât să putem fixa a doua zi și lucrările
provizorii.
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În doar 24 de ore, pacientul primește lucrările provizorii, special
concepute pentru a-i reda treptat masticația și aspectul plăcut al
danturii.
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După 4-6 luni în care pacientul s-a prezentat la diverse controale
periodice, i se vor schimba lucrările provizorii cu cele definitive.

DentOP

Este important pentru ca noi să știm că pacienții
noștri au parte de cel mai bun tratament și că se
simt excelent în compania echipei noastre.

Pe tot parcursul tratamentului, alături de noi vei beneficia de suportul unei
echipe pregătite, gata să te ajute oricând ai nevoie. Stabilim împreună și ne
asigurăm că vei fi programat la timp și, de asemenea, vei fi mereu informat în
legătură cu controalele periodice la care va trebui să te prezinți. Există personal
responsabil de pacient, care are grijă ca acesta să primească informațiile
necesare legate de planul său de tratament.
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Intervenția propriu zisă

Intervenția ,,Dantură Fixă în 24
de ore pe implanturi dentare”
este realizată de Medicul
Specialist în Chirurgie DentoAlveolară - Dr Cazacu Corrado
și echipa sa. Ceea ce îl face apt
pentru această resposabilitate
sunt anii de experiență. Peste
1.700 de arcade au fost reabilitate,
iar cele mai complicate precum
cele cu Implanturi Zigomatice,
au fost certificate și de Zaga
Center (centrul de excelență în
implanturi zigomatice cu sediul
în Barcelona).

Nu
este
o
intervenție
dureroasă, întrucât folosim
pe lângă anestezia locală
și procedura de Sedare
Conștientă, care te va ajuta
să nu simți nimic pe timpul
intervenției. Aceasta nu este
aceeași cu anestezia totală,
dar te va ajuta să te simți
relaxat și să fii conștient în
același timp de ceea ce se
întâmplă în jurul tău.
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Dantură Fixă în doar 24 de ore

A scăpat de lucrările vechi și de placa
mobilă cu ajutorul implanturilor dentare

La maxilar, Domnul B. avea o
serie de lucrări mai vechi, iar la
mandibulă o placă mobilă ce a
cauzat resorbție osoasă. Aceasta
nu era stabilă, întrucât domnul B.
nu putea mânca corespunzător.
Deși în mod normal purtarea plăcii
mobile la mandibulă poate părea
mai simplă decât cea la maxilar,
din cauza forței gravitaționale, nu
este așa. Purtarea plăcii mobile la
mandibulă poate deveni deranjantă
deoarece este constant afectată
de mișcările limbii și obrajilor.
Parodontoza i-a afectat întru totul
dantura, dar acum se bucură de
dinți frumoși și sănătoși.

Cu ajutorul implanturilor dentare
inserate într-o singură ședință
cu Sedare Conștientă, domnul B.
și-a recăpătat zâmbetul în doar
24 de ore cu ajutorul lucrărilor
provizorii pe implanturi. La 6 luni,
lucrările provizorii au fost înlocuite
cu cele finale, special concepute
pentru trăsăturile și fizionomia
pacientului.
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Împreună schimbăm vieți

După ce mai mulți dinți i-au
fost afectați de carii, doamna N.
a decis să apeleze la clinica de
implantologie dentară DentOP.
Încă de la prima consultație,
Dr Cazacu Corrado a văzut
pe radiografie și un chist de
proporții mari la maxilar și
mulți dinți afectați de carii și alte
traumatisme. După inserarea a 6
implanturi dentare și-a recăpătat
zâmbetul în doar 24 de ore.

Rezultatul final este spectaculos,
iar lucrările definitive inserate
după 6 luni de la intervenție i se
potrivesc de minune.
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Misiunea noastră este să facem oamenii fericiți.

Doamna B. a scăpat
de cariile cauzate de
parodontoză și a primit o
dantură nouă în doar 24
de ore.

Pacienta s-a prezentat cu
o serie de lucrări vechi la
maxilar și pungi de puroi
cauzate de parodontoză.

În cadrul intervenției, Dr.
Cazacu Corrado a decis
inserarea a 6 implanturi la
maxilar și 4 la mandibulă
de
reabilitare
totală
într-o singură ședință
cu Sedare Conștientă.
Această procedură este
special concepută pentru
a face pacientul să nu
simtă nimic pe parcursul
operației.

Doamna B. radiază de
fericire
datorită
noii
schimbări, iar noi ne
bucurăm că am reușit să-i
redăm încrederea în sine.
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Purtarea plăcii mobile pentru mult
timp este o problemă des întâlnită
la pacienții noștri, care într-un
final ajung să nu mai suporte ideea
de a nu avea dinți ficși. În această
situație s-a aflat și domnul N., care
a apelat la clinica de implantologie
dentară DentOP pentru a putea
mânca și zâmbi în siguranță.
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Domnul N. – pacient DentOP, în
cadrul unui testimonial : ,,Aveam
o placă mobilă în partea de jos.
Simțeam că nu pot mânca normal.
M-a determinat să renunț, mai ales
pentru partea de jos, care se mișca.
Pleca în orice moment de la locul
ei.”

DentOP

Dacă alegi ,,Dantură Fixă în 24 de ore pe implanturi dentare” trebuie să
înțelegi că...

Este un pas important pe care îl facem împreună.

Vei fi nevoit să ne vizitezi și după realizarea intervenției.

Suntem alături de tine și dispuși să îți sărim în ajutor.
Suntem pregătiți și instruiți pentru ca tu să ai parte de cel mai bun
tratament.
Ne dorim să fii mulțumit și să zâmbești cu mai multă încredere.
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,,Dacă sunteți fricoși ca mine, vă spun cu toată sinceritatea ,,Chiar nu doare nimic!”
Domnul Ilie este unul dintre pacienții care au beneficiat de procedura ,,Dantură Fixă
în 24 de ore pe implanturi dentare” atunci când, într-un moment de curaj, a decis că
trebuie să-și schimbe viața.
Când vine vorba de intervenții chirurgicale, pacienții noștri au emoții chiar dacă îi
asigurăm că nu vor simți nimic în timpul procedurii. Cu toate acestea, doar gândul că
vom trece printr-o astfel de experiență este înfricoșător la început. Ne trec prin minte
tot felul de gânduri, uneori pozitive, alteori mai puțin, iar acest aspect este perfect
normal din punctul nostru de vedere.
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Domnul I. povestește despre cât de obișnuit este acest lucru și cum a trecul el peste
această frică de medicul stomatolog cu ajutorul echipei DentOP.
Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară: ,,Uneori situațiile par
a fi dramatice pentru că avem un os foarte subțire sau dantura poate fi într-o stare
precară și ajungi să crezi că nu mai ai nicio soluție, însă și atunci există cu siguranță.
Drept dovadă, pacientul nostru I.C. a avut parte de o reabilitare totală (la maxilar și
mandibulă) cu ajutorul procedurii Dantură Fixă în 24 de ore pe implanturi dentare.”
Domnul I. a declarat că după o serie de experiențe negative a încetat să mai meargă
la medicul stomatolog. Această decizie l-a afectat pe termen lung deoarece starea sa
dentară s-a înrăutățit.
Domnul I.C. – pacient DentOP
,,Eu v-am cunoscut pe rețelele de socializare. M-am uitat la 100 de tutoriale și nu-mi
venea să cred ce declară pacienții clinicii DentOP. Chiar nu te doare?! După ce am
venit la dvs. , mi-am făcut o programare, apoi am anulat-o pentru că îmi era frică de
intervenție. Mi-am făcut din nou curaj mai apoi și am venit la dvs.
Vă spun sincer, în cazul în care citiți aceste rânduri, nu veți simți nimic. Eu am avut
foarte multe experiențe negative anterioare, iar asta m-a determinat să am dubii
înainte de a alege să merg din nou la medicul stomatolog. Eu inițial am venit cu frică,
acum vă recomand chiar eu să aveți curaj!
În timpul operației nu am simțit absolut nimic. Cei de aici sunt o echipă de oameni
minunați. Am vorbit despre fotbal cu câteva momente înainte de intervenție, iar apoi
nu-mi amintesc ce s-a mai întâmplat. Știu că eram conștient și vă auzeam vocea.
Așadar, dacă sunteți fricoși la fel ca mine, veniți cu toată încrederea!”
Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento - Alveolară: ,,Așadar, după ce
ați urmărit cu interes alți pacienți, sunteți acum chiar în postura lor în cadrul unui
testimonial. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru aceste declarații
sincere.”
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A ales să-și schimbe total dantura după ce mirosul neplăcut din gură, infecțiile și
imposibilitatea de a mânca i-au distrus încrederea în sine. Domna A. povestește în
cadrul unui testimonial întreaga sa experiență în cadrul DentOP.
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Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento - Alveolară
,,Doamna A. Ne-a contactat la recomandarea soțului său care a beneficiat de asemenea
de procedura ,,Dantură Fixă în 24 de ore pe implanturi dentare”. Situația a fost mult
mai complexă în cazul soției, deoarece a beneficiat și înainte de implanturi dentare
care au survenit modificări la nivel osos și niște infecții, iar din acest motiv a trebuit
să refacem dantura.
Ce simțeați și care era senzația cu acea dantură veche?”
Doamna A – pacient DentOP
,,Miros neplăcut din cauza infecțiilor, nu puteam mânca acolo unde am avut infecția,
simțeam constant că este ceva în neregulă.”
Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară
,,Trebuie să menționez că pe Computerul Tomograf am văzut acea infecție pe partea
stângă, acolo unde implanturile au fost puse în altă parte. A trebuit astfel să apelez la
o altă modalitate de inserare a implanturilor pentru a salva un caz atât de complex și
astfel am ales implanturile zigomatice pe partea stângă. Din punct de vedere medical
este o intervenție destul de complexă, dar cum vi s-a părut dvs.?
Doamna A. – pacient DentOP
,,Vă spun sincer că la început mi-a fost foarte frică. În timpul intervenției nu am simțit
absolut nimic, iar după este normal să existe inflamația pe o scurtă perioadă de timp.
Acum mă simt foarte bine, la 5 săptămâni după intervenție.”
Dr. Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară
,,Cum vă simțiți cu dantura provizorie fixată?”
Doamna A. – pacient DentOP
,,Mă simt foarte bine. A fost o experientă placută față de cea anterioară. Mă bucur
că soțul meu a decis să apeleze la serviciile DentOP și că mi-a recomandat și mie
intervenția. V-am recomandat și apropiaților și o voi face de oricâte ori este nevoie.”
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Parteneri de viață și pacienți în cadrul clinicii de implantologie dentară DentOP
Sunt parteneri de viață și au decis să zâmbească împreună până la adânci bătrâneți.
Ne-au povestit în cadrul unui testimonial cum a fost experiența lor și cum i-a ajutat
intervenția ,,Dantură Fixă în 24 de ore pe implanturi dentare”.
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Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară
,,Acum câteva săptămâni, soții Georgescu s-au prezentat la consultație pentru a cere o
soluție problemelor dentare pe care le aveau. Ne vor povesti așadar cum a fost starea
lor înainte de intervenție și cum se simțeau.”
Domnul G. – pacient DentOP
,,Practic nu mai aveam dinți. În partea de sus mai aveam un singur dinte care nu era
al meu, iar lângă, un ciot. În partea de jos mai aveam doar 4 dinți care se mișcau. Nu
puteam mânca, mă foloseam doar de dintele acela care era o lucrare.”
Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară
,,Vorbim așadar despre un caz de parodontoză în cazul domnului G. într-o stare destul
de severă. Ce am decis noi este să facem intervențiile în aceeași zi cu reabilitare totală
în aceeași zi în cazul ambilor soți. Cum vi s-au părut intervențiile?”
Soții G – pacienți DentOP
,,Pentru mine a durat cca. o oră și jumătate. Nu am simțit nimic din cauza Sedării
Conștiente. Uneori adormeam, apoi mă trezeam. După intervenție m-am ridicat
imediat ,în mod spontan și am mers să mi se ia o amprentă.”
Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară
,,Fiecare pacient percepe diferit perioada de vindecare imediată. Cum v-ați simțit
imediat după intervenție?”
Soțul doamnei G – pacient DentOP
,,Incredibil de bine. Nu s-a umflat aproape deloc și am avut o învinețire extrem de
ușoară care este normală, cu mici pete de galben. Am pus gheață la recomandarea
dvs., dar am văzut că nu se umflă și nu am mai pus, că am văzut că nu are niciun rost.”
Dr Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară
,,Cum vă simțiți cu aceste lucrări provizorii? Cum s-au vindecat implanturile?”
Răspunsul soților G:
,,Nemaipomenit. Pot mânca și nu mă mai simt complexat. Pot să zâmbesc, dacă mă
întâlneam cu cineva consideram că am noroc că port masca.”
Ne bucurăm de încă două rezultate reușite la clinica de implantologie dentară DentOP
și le mulțumim pacienților noștri pentru încrederea acordată.
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Prietenii noștri

Fiecare pacient este și
prietenul
nostru
fiindcă
încrederea
acordată,
ne
responsabilizează la maxim.
Ce poate fi mai frumos de cât
să-ți vezi prietenii zâmbind!

Timp de 6 luni menținem o
legătură strânsă cu pacienții
noștri. Discutăm constant
despre cum se simt, povestim
experiențe
și
trecem
împreună printr-o schimbare
importantă.
Acest
lucru
ne-a determinat să-i numim
prietenii noștri. În tot acest
timp avem un singur obiectiv
comun: să zâmbim împreună.

Pacienții noștri se încred în noi
datorită
profesionalismului
demonstrat în timp.
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Dacă te afli în una dintre situațiile

Suferi de parodontoză
în stadiu avansat

Ești purtător de
proteză dentară
mobilă

Dacă nu mai ai niciun
dinte

Ai carii severe care
distrug întreaga
dantură

Atunci dantura fixă pe implanturi dentare este soluția ideală
pentru a-ți recăpăta zâmbetul
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Cazuri clinice
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Cum să ne găsești
+40 (756) 991 131 / +40 (756) 991 132

contact@dentop.ro

Strada Petru Rareș nr. 15,
sectorul 1, București, România

Scanează cu telefonul și
accesează Grupul de suport
al clinicii de implantologie
dentară DentOP.

