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Bine
aţi venit!
Simţiţi-vă ca acasă în clinica
noastră, condusă de o familie, un
loc în care etica și pasiunea pentru
stomatologie își dau mâna pentru
a oferi pacientului o experienţă
de neegalat în ceea ce privește
îngrijirea dentară.

Veţi fi surprins de cât de mult ne pasă
Noi știm că este o decizie foarte importantă să investiţi în sănătatea dvs.
dentară și că încrederea în medicul stomatolog, împreună cu preţul și
serviciile oferite, joacă un rol important în acest proces.
❈

Obiectivul nostru nu este acela de a oferi servicii stomatologice ieftine
ci, mai degrabă, să oferim servicii stomatologice profesioniste la preţuri
accesibile, care să nu provoace teamă, anxietate sau durere. Aceasta
presupune și alocarea unui timp mai mare decât ar fi necesar pentru a
stabili împreună cu dvs. cursul cel mai bun al tratamentului.
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SPECIALIȘTI DE TOP

Clinica asigură o gamă largă de tratamente stomatologice realizate
cu ajutorul microscopului și tehnologiei digital smile design,
incluzând cazuri foarte complexe de reconstrucţie. Echipa noastră
de medici a aplicat mii de implanturi, coroane și faţete. Experienţa
lor vă oferă garanţia că dvs. și zâmbetul dvs. sunteţi pe mâini bune.

Faceţi cunoștinţă cu echipa
DR. COSMIN TEASDALE

Medic stomatolog principal
Cosmin are peste 10 ani de experiență în Marea Britanie, este interesat de chirurgia CAD-CAM și un Certificat
în Endodonție emis de Universitatea din Chester. Este membru al British Society of Endodontics și al Academy
of Microscopic Enhanced Dentistry și de asemenea, lector. El este specializat în endodonţie, estetică dentară,
stomatologie restaurativă și preventivă, precum și în tratarea bolilor periodontale.

SAMANTHA TEASDALE

Proprietar și Manager pacienţi internaţioanali
Originară din Marea Britanie, Samantha s-a mutat în România în anul 2012. Cu peste 10 ani de experiență în
relațiile cu clienții, Samantha este un specialist în turism dentar care se asigură că toți pacienții internaționali se
simt ca acasă în București.

PROFESSOR NINIAN PECKITT

Chirurg oro-maxilo-facial și chirurg plastic facial
Originar din Marea Britanie, Ninian s-a alăturat echipei în calitate de Director Medical și va supraveghea proceduri
evidence based, cea mai bună practică și Audit clinic. Publicat pe larg, a fost primul care a introdus tehnologia
CAD/CAM în chirurgie și are o reputaţie internaţională în chirurgie reconstructivă și chirurgie asistată tehnologic.
Cu peste 40 de ani de experienţă, specializări în chirurgie generală, orală și maxilo-facială și chirurgie plastică.

IMPLANTURI DENTARE
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Când vine vorba de implanturi, o mărime nu se potrivește tuturor.
Noi respectăm protocoale complexe de planificare a tratamentului
pentru a preveni pandemia de peri-implantită, estimată în prezent la
peste 40% – 80% dintre implanturile plasate la nivel mondial.

Faceţi cunoștinţă cu echipa
DR. DANIEL ACATRINEI

Implantolog
Referent clinic al Bredent Implant, Germania, Daniel călătorește în toată lumea pentru a oferi instruire
clinică altor medici stomatologi. Principalele sale domenii de expertiză sunt implanturile dentare, chirurgia
orală și stomatologia estetică/restaurativă.

DR. BODGAN MATUSOIU

Implantolog
Bogdan a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie. El este specializat în plasarea implanturilor
singulare și reconstrucții integrale ale cavității bucale, utilizând tehnica încărcării imediate.

DR. RĂZVAN CIRLIGEANU

Medic Specialist Stomatologie Generală
A absolvit Facultatea de Medicină Dentară, fiind specializat în Protetică Dentară și Implantologie. Răzvan
a colaborat cu clinici de turism dentar din România pentru mulți ani, între 2011 – 2016 fiind directorul
departamentului de medicină dentară al Academica Dental Center. Este specializat în proceduri de chirurgie
orală, precum grefe osoase, sinus lift, protetică și implanturi dentare.

SMILE MAKEOVER
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Folosind tehnologia de ultimă oră pentru
a crea machete 3D cu ajutorul imaginilor
computerizate, dentiștii noștri competenţi
lucrează cu grijă și precizie pentru a crea
zâmbetul dvs. personalizat.

CAD/CAM (Computer Assisted Design and

Computer Assisted Manufacture)
Introducerea CAD/CAM-ului în practică și realizarea
unor șabloane personalizate de inserare a implanturilor
de către Profesorul Ninian Peckitt în urmă cu 20 de ani
sunt acum utilizate în practica de zi cu zi și au realizat o
schimbare de paradigmă în practica stomatologică.

Faceţi cunoștinţă cu echipa
DR. CRISTOFOR DERIOIU

Medic specialist în chirurgie orală și maxilo-facială
Absolvent al Universității de Stomatologie și al Universității de Medicină, Cristofor este specializat în
proceduri avansate de chirurgie orală.

DR. DANIELA MARINESCU

Medic Dentist, Rezident Protetică Dentară
Daniela a absolvit Universitatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” București, fiind în prezent medic rezident în Protetică Dentară. Practică stomatologia generală
cu orientare către tratamente preventive, restaurative și estetice.

DR. DANIELA CATANAS

Medic Consultant în Dermatologie & Estetică Facială
Dana a absolvit Universitatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol
Davila” București și a urmat cursuri de specializare în toată lumea. Este medic specialist în dermatologie,
venerologie și medicină estetică. Principalele sale domenii de specializare sunt dermatoscopia și chirurgia
dermatologică, procedurile de estetică dermatologică, transfer de grăsime și microlifting.

CENTRU DE EXCELENŢĂ
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Centrul nostru de instruire, condus de către
Dr. Teasdale și prof. Peckitt, pregătește
studenţi care au terminat facultatea în
toate ariile stomatologiei, precum plasarea
implanturilor, tehnici de stomatologie
generală și tratamente endodontice.

TEHNOLOGIA CEREC 3D PRINTING

O singură coroană sau faţetă poate fi frezată
în cabinet în aprox. 8 minute, acest lucru
însemnând că puteţi avea noua restaurare făcută
la comandă și cimentată într-o oră.

Stomatologie de clasă mondială în inima Bucureștiului
TEHNOLOGIE AVANSATĂ
În spatele fiecărui zâmbet minunat stă o clinică dentară. Noi investim permanent în tehnologie și materiale de ultimă generaţie,
precum și in pregătirea echipei noastre. Organizăm cursuri de perfecţionare postuniversitară internaţionale, în beneficiul
medicilor și pacienţilor acestora și protejăm siguranţa pacientului prin cea mai bună practică și cel mai bun audit clinic.

SPECIALIȘTI DE TOP
Echipa noastră este formată din profesioniști britanici și români, care sunt cei mai buni în domeniul lor, acest lucru
oferindu-vă garanţia că veţi beneficia de cea mai bună îngrijire oferită de cei mai buni medici, fără să vă faceţi vreo grijă.

PROMISIUNEA NOASTRĂ
Noi avem așa mare încredere în standardele noastre, încât oferim garanţia că vă va fi dificil să găsiţi aceeași calitate și
aceleași servicii în altă parte.
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INFORMAŢII DE CONTACT:

Număr de telefon:
RO: +40 (0) 744 488 812
UK: +44 (0)208 123 04 65
+44 (0)788 591 83 86
—
Email:
office@getyoursmileback.co.uk
—
Adresă:
Strada Puţul lui Zamfir, nr. 37, sector 1,
București, România, 011682

Toţi medicii din echipa noastră sunt înregistraţi la
CMDR pentru a practica stomatologia în România.
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