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Servicii stomatologice, de la primul dinte pe tot parcursul vieții

▪ Te bucuri de disponibilitate și proximitate deoarece avem cea mai mare rețea geografică din România,

19 clinici stomatologice în 13 orașe.

▪ Te programăm în maximum 24 ore.

▪ Avem o echipă de peste 200 de medici, experți pentru toate specializările stomatologice.

▪ Timpul tău este important. Faci puține vizite la stomatolog, pentru că avem toate serviciile într-un

singur loc.

▪ Planul de tratament este personalizat în funcție de nevoile tale.

▪ Persoană de contact dedicată coordonării tratamentului tău stomatologic.

▪ Ai posibilitatea de plata în rate a serviciilor stomatologice prin instituții financiare partenere.

▪ Coroane dentare într-o singură vizită, cu ajutorul tehnologiei CEREC 3D.

▪ Zâmbet funcțional în doar 24 de ore! În doar o singură ședință, echipa de chirugie îți reabilitează

întreaga dantură cu soluția ,,Dinți ficși în 24 de ore”.



Servicii stomatologice pentru tine

▪ 10% reducere la toate serviciile stomatologice

▪ Pachet special Dinți ficși în 24 de ore:

✓ Pachet 4 implanturi Bredent 16.000 RON - include

implanturi, bonturi, lucrare provizorie, PRGF .

✓ Pachet Lucrare Protetică pe Termen Lung – Metalo-

compozit : 12.500 RON.



Dinți ficși în 24 de ore

▪ Timpul petrecut în clinică este atent planificat. Într-o singură intervenție se fac extracțiile, se reface osul

și se pun implanturile, iar în 24 de ore de la intervenție se montează lucrarea provizorie fixă. După 6 luni,

se fixează lucrarea protetică pe termen lung.

▪ Ești în siguranță, intervenția se realizează sub sedare conștientă. Clinicile Dentare Dr. Leahu sunt avizate

în terapie intensivă, anestezie generală.

▪ Chiar dacă ai probleme de sănătate generală (diabet, osteoporoză, boli de inimă), beneficiezi în

siguranță de refacerea completă a danturii cu ajutorul implanturilor dentare. Echipa chirurgicală va ține

în permanență legătura cu medicul tău curant pentru a se asigura că primești un plan de tratament

personalizat și sigur.

▪ Este tratamentul ideal pentru pacienții care au nevoie de o dantură nouă, fixă și funcțională și o viață

normală, fără complexe.

▪ Această procedură se adresează persoanelor fără dinți, celor cu dinți care nu mai pot fi salvați sau acelor

pacienți care poartă proteze mobile și își doresc să aibă din nou dinți ficși.



Suntem aproape de 
tine cu cea mai extinsă 

rețea de clinici 
stomatologice

România: 

19 clinici în 13 orașe



DentalVerse by Dr. Leahu - prima aplicație care digitalizează
interacțiunea ta cu medicul stomatolog.

Poți face programări direct în aplicație, iar Catrinel, asistentul
nostru virtual, îți va oferi informatii utile despre serviciile
stomatologice.

Aplicația este disponibilă în Google Play și App Store.

Și suntem la un click distanță

Google Play App Store



Pentru informații sau programări:

Call center: 021 9134

www.cliniciledrleahu.ro

https://cliniciledrleahu.ro/

	Slide 1
	Slide 2: Servicii stomatologice, de la primul dinte pe tot parcursul vieții
	Slide 3: Servicii stomatologice pentru tine
	Slide 4: Dinți ficși în 24 de ore
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7

