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Защо да изберете нас?
Ние вярваме, че всеки човек е уникален и красив по свой собствен начин.
Хората, които ни се доверяват, очакват да получат най-доброто за себе си. Нашата цел е
да проведем правилно ортодонтско лечение и като дадем най-доброто от себе си, да
създадем здрава и красива усмивка, която да блести и да Ви подкрепя да изразявате
свободно Вашата идентичност през целия Ви живот.
Усмивката, която създаваме заедно с Вас, е безценно произведение на изкуството, чийто
собственик сте Вие.
д-р Иван Горялов и екипът на „Фабрика за усмивки”

1. Лечебна част
•

Следваме стриктно принципите на дисциплината „Алекзандър”, която е една от
най-добрите и доказали се ортодонтски системи в света.

•

Документираме и анализираме случаите чрез модели, рентгенови и фотоснимки
преди, по време на и след лечение, по начин, съответстващ на най-високите
световни стандарти.

•

Изпращаме за анализ рентгеновата снимка на профила на главата на пациента в
специализиран център CephX в Лас Вегас.

•

Провеждаме уникална процедура: индивидуални инструкции за хигиена на зъбите
и устата преди започване на лечението.

•

Спазваме правилото „Информирай, преди да действаш”.

•

Използваме материали на водещи японски, американски и немски фирми.

•

Осигуряваме дезинфекция и стерилизация, отговарящи на най-високите хигиенни
изисквания.

•

Награждаваме пациентите, които стриктно следват нашите инструкции.

•

Подаряваме уникална награда: професионална фотосесия за отличниците, които са
преминали целия път към красивата усмивка.

•

Проследяваме пациентите си всяка година след приключване на активното
лечение, което е включено в първоначалната цена.
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2. Административна част
•

Изготвяме документи, които регламентират всички аспекти на Вашето лечение.

•

Изготвяме индивидуална финансова оферта в писмен вид след предварителен
преглед.

•

Изготвяме писмо с диагноза и препоръчителен план на лечение за всеки конкретен
случай след извършване на пълен ортодонтски преглед и анализ.

•

Предлагаме две опции за плащане: 10% отстъпка при внасяне на сумата наведнъж,
в
началото на лечението, или разсрочено плащане, с възможност за внасяне на суми
по банков път.

•

Издаваме касова бележка и изготвяме фактура след извършване на всяко плащане.

•

Осигуряваме достъп до информация относно всички аспекти на Вашето лечение
(фотоснимки, документи, графици и т. н.) чрез уникален личен профил на пациента
в нашия сайт.

•

Работим събота и неделя за улеснение на пациентите извън Пловдив.

•

Грижим се за комфорта, лекотата на лечението и за цялостното обслужване.

3. Професионално
•

Д-р Иван Горялов е специализирал в Арлинктън, Тексас, лично при проф. д-р Уик
Алекзандър, създател на дисциплината „Алекзандър” и на брекетите „Алекзандър”.

•

Д-р Иван Горялов и екипът му три години подред печелят награди в престижния
дентален конкурс „Усмивка на годината“, председателстван от известния немски
зъболекар Гернот Мьорих и журиран от едни от най-изявените зъболекари у нас.

•

Практиката ни е фокусирана само в ортодонтията. За да осигурим цялостни
решения, взаимодействаме с екип от професионалисти от различни дентални и
медицински специалности, както и с Вашия личен зъболекар.

•

Работим в екип със специалисти от чужбина при сложни случаи, изискващи лицевочелюстна хирургия, като имаме връзка с едни от най-добрите клиники в света (в
САЩ и Тайван).

•

Публикували сме много случаи и резултати в интернет пространството, в различни
телевизии, списания и вестници.

Как можете да разберете дали една практика е отлична? − по резултатите.
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