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Livskvalitet

Det er livskvalitet at
kunne smile til verden
Vores tænder spiller en større rolle,
end vi ofte er bevidste omkring. Udover
at være en essentiel del af vores tyggeapparat, så er tænderne vigtige for vores
livskvalitet. Dårlig tandsundhed kan
fratage os lysten til at indgå i sociale
relationer og arrangementer, evnen til
at indgå på arbejdsmarkedet, give stærke
smerter og desværre påvirke vores
overordnede helbred negativt.
Pæne og sunde tænder giver os selvtillid, og tillader os naturligt at kunne
smile til verden. De giver os muligheden
for, at vi kan udfolde os selv, finde kærligheden og forfølge vores drømme.

Derfor er det vores vision at forbedre
danskernes livskvalitet gennem deres tænder
Dette forsøger vi at opnå gennem:
Forebyggende behandling
Vores behandlingsfilosofi er ganske enkel: ”Bevar dine egne
tænder – hele livet”. Selv om der i dag findes virkelig gode
erstatninger for vores naturlige tænder, kan de dog aldrig
erstattes 1:1. Derfor er forebyggende behandling klinikkens
vigtigste funktion.

Tryghed for vores patienter
Tryghed for dig, er det vigtigste for os. Vi mener, at tryghed er
baseret på tillid, og derfor er god kommunikation afgørende.
Tandlægeskræk er meget udbredt i Danmark, og det tager
vi meget alvorligt. Vi gør alt hvad vi kan for at sørge for, at
behandlingen foregår i en afslappet og stressfri atmosfære.

Topmoderne klinik, efteruddannelse
og holdbare materialer
Kvaliteten af vores tandbehandling er altafgørende. Vi tilsikrer
en høj behandlingskvalitet ved at være på forkant med udviklingen og råde over den nyeste teknologi. Derfor anvender personalet meget tid på kurser og kongresser i såvel ind- som udland.
Derudover er det vores faste overbevisning, at behandlingen
altid skal ske med så holdbare materialer som muligt. Derfor
samarbejder vi også udelukkende med danske dentallaboratorier, så vi er sikre på, at de kroner/broer vi anvender til vores
patienter, er fremstillet med høj og veldokumenteret kvalitet.

Behandlinger

Vi dækker hele dit behandlingsbehov
lige her på klinikken
I Greve TandlægeCenter er vi stolte af at kunne tilbyde vores
patienter lækre faciliteter og den nyeste teknologi inden for
tandlægeudstyr. Derudover har vi en specialtandlæge tilknyttet
til at varetage kirurgiske indgreb. Det betyder, at du som patient
hos Greve TandlægeCenter har mulighed for at få dækket hele
dit behandlingsbehov lige her på klinikken, og altså ikke vil
blive sendt rundt til andre klinikker.

Vi varetager alle behandlinger, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle typer behandling inden for almindelig tandpleje
Implantater
Kirurgi (f.eks. fjernelse af visdomstænder)
Paradentosebehandling
Kosmetisk tandbehandling med plast eller porcelæn
Tandblegning
Kroner og broer
Proteser

Tandlægeskræk
Hvordan håndterer Greve TandlægeCenter
tandlægeskræk?
Vi tager tandlægeskræk meget alvorligt på klinikken.
Det betyder, at vi altid sørger for at være opmærksomme,
når der kommer en patient ind med tandlægeskræk.
For at vi kan være det, er vi dog nødt til at bruge din hjælp. Du skal
nemlig fortælle om din angst således, at vi kan tage os af den.
Når vi så skal behandle en patient med tandlægeskræk,
så er vi omhyggeligt forberedte:
• Vi sætter altid den nødvendige tid af til patienter med
tandlægeskræk således, at vi har tid og ro til behandlingen.
• Vi sørger for at informere grundigt således,
at patienten hele tiden ved, hvad der foregår.
• Vi giver nødvendige tid og pauser, når patienten ønsker det.
• Vi sørger for (som ved alle behandlinger), at behandlingen
er 100% smertefri!
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Ny patient

Tak fordi du har valgt
Greve TandlægeCenter!
Du har netop overstået dit første besøg
hos os, og vi håber, at du har haft en
god og behagelig oplevelse.

Vi håber du vil
sprede ordet om os
Mange af vores patienter anbefaler os
til deres netværk, hvilket vi er super
taknemmelige for. Hvis du anbefaler os
til nogen, så husk at gøre dem opmærksomme på at fortælle os det, så vi kan
takke dig personligt.

Afbud og udeblivelser
Ændringer af aftaletid eller afbud
skal ske senest 24 timer før.
Dette kan gøres på telefon: 4360 0209
eller mail: info@grevetandcenter.dk
Ved udeblivelser pålægger vi et gebyr.

www.grevetandcenter.dk
Der er mulighed for at læse meget
mere om os på vores hjemmeside.
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08.00 – 16.00
08.00 – 17.30
08.00 – 15.00

Telefontider:
Circle K

Greve
Svømmehal

Greve ST.

Mandag
Tirsdag
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Torsdag
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08.00 – 17.30
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08.00 – 15.00

Følg os på facebo
ok
facebook.com/Grevetandlaegecenter
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