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Kim jesteśmy? 

Jesteśmy wielospecjalistyczną kliniką medyczna, która za cel stawia 
sobie świadczenie pomocy medycznej na najwyższym, światowym 
poziomie. Systematycznie aktualizowana wiedza, doświadczenie, 
profesjonalizm oraz aparatura światowej klasy pozwalają nam tej misji 
sprostać. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani lekarze m.in. chirurdzy, 
ginekolodzy, lekarz rodzinny, ortopeda, radiolog, dermatolog, stoma-
tolog oraz proktolog. Oprócz świadczenia kompleksowej pomocy 
zdrowotnej z zakresu medycyny tradycyjnej, oferujemy innowacyjne 
i skuteczne zabiegi z użyciem lasera, komórek macierzystych oraz 
osocza bogatopłytkowego. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, przygotowaliśmy 
szereg procedur bezpieczeństwa w trosce o dobro pacjentów i naszych 
lekarzy. Oprócz dostosowania kliniki do wymogów sanitarno-epidemio-
logicznych, poszliśmy o krok dalej w celu zapewnienia jak najwyższych 
możliwych standardów bezpieczeństwa.

W LASERMED chcemy, abyś poczuł, czym jest jakość premium w opiece 
medycznej.  Odwiedź nas i poczuj, że twoje zdrowie jest najważniejsze 
nie tylko dla Ciebie. 
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2.1 CZYM JEST SARS-COV-2?

Nazwa wirusa Sars-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome) 
jest skrótowcem - ciężkiego ostrego zespołu oddechowego. CoV-2 
oznacza, że jest to drugi rodzaj koronawirusa, gdyż pierwszy SARS 
pojawił się już wcześniej- w 2003 roku w Azji. Nazwa choroby, jaką 
wywołuje to COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019), wiąże się 
z rokiem, w którym wykryto pacjenta 0 -czyli prawdopodobnego 
pierwszego zidentyfikowanego chorego.

2.2 SKĄD SIĘ WZIĄŁ WIRUS?
Obecny wybuch epidemii jest już trzecim udokumentowanym przenie-
sieniem koronawirusa zwierzęcego na ludzi w przeciągu zaledwie 
dwóch dekad. Pierwszym z nich był już wspomniany wcześniej SARS-
-CoV-1, natomiast drugim MERS-CoV w 2012 roku. Za naturalny 
rezerwuar obecnego koronawirusa - podobnie jak w poprzednich 
przypadkach - uważa się nietoperze. Oznacza to, że w przyrodzie chcąc 
znaleźć koronawirusa najłatwiej będzie odnaleźć go właśnie w nie-
toperzach. Dlaczego jest to najbardziej prawdopodobne pochodzenie 
koronawirusa? Otóż genom koronawirusa jest identyczny w 96 procen-
tach z genomem nietoperzy.  Jednakże w przypadku wcześniejszych 
epidemii koronawirusów, w zarażeniu ludzi brały udział gatunki 
pośrednie i to za ich pośrednictwem dochodziło do zakażenia. Były 
nimi odpowiednio łaskuny chińskie i wielbłądy. W obecnej sytuacji 
codziennie trwają badania i poszukiwania gatunków pośrednich, czyli 
rezerwuarów SARS-CoV-2, które mogą być źródłem zarażenia ludzi. Ich 
znajomość jest konieczna, aby powstrzymywać powstawanie nowych 
ognisk zarażenia.
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Na ten moment naukowcy wskazują na łuskowce jako pośrednie 
ogniwo między nietoperzami a ludźmi.  W Chińskiej prowincji znaleziono 
bowiem łuskowca zarażonego koronawirusem, którego fragment 
genomu był zgodny w 99% z wirusem ludzkim. Skąd więc wziął się 
patogen u południowoazjatyckiego ssaka?

Łuskowiec występujący naturalnie w Afryce subsaharyjskiej oraz 
w południowej Azji sprzedawany jest na chińskich targach dzikich zwie-
rząt. Mięso ze zwierzęcia jest tamtejszym przysmakiem, natomiast łuski 
wykorzystuje się w tradycyjnej medycynie chińskiej. Na targach takich 
panują bardzo złe warunki, a liczne gatunki żywych zwierząt mają ze 
sobą kontakt, co nie mogłoby zdarzyć się w warunkach naturalnych. 
Takie warunki stwarzają sposobność do tego, aby patogeny mogły prze-
chodzić między gatunkami i ewoluować. Możliwy scenariusz transmisji 
zakłada, iż nietoperz zaraził łuskowca, a łuskowiec człowieka. 
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2.3 DLACZEGO SARS-COV-2 ROZPRZESTRZENIA SIĘ TAK 
SZYBKO?

U zdecydowanej większości zarażonych (ok. 80%) przebieg 
zachorowania jest łagodny, a to stwarza trudne warunki do 
wychwycenia i odizolowania zarażonych. Co więcej, czas inkubacji 
choroby (czas od kontaktu z wirusem do wystąpienia objawów) wynosi 
14 dni, zatem osoby będące nosicielem wirusa mogą nieświadomie 
zarażać inne napotkane osoby. Z tego powodu osoby, które mogły mieć 
styczność z wirusem, muszą przebywać w izolacji przez 14 dni, gdyż jest 
to czas potrzebny na ujawnienie się ewentualnych objawów choroby. 
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CHOROBA TRWA ZWYKLE DWA TYGDONIE, ALE ZARAŹLIWA 
JEST JUŻ DWA TYGODNIE PRZED WYSTĄPIENIEM OBJAWÓW.

przebieg zachorowań na podstawie przypadków z Chin: 

droga kropelkowa

14 dni 14 dni

początek zarażliwości koniec chorobypierwsze objawy

droga fekalno-oralna

łagodny/
bardzo łagodny

poważny

80%

13,8%

6,2% zagrażający życiu



2.4 JAKIE SĄ OBJAWY COVID-19?

Najczęstsze objawy COVID-19 to:
• Gorączka
• Suchy męczący kaszel 
• Uczucie duszności
• Problemy z oddychaniem
• Zmęczenie
• Bóle mięśniowe  
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OKOŁO 1 NA 5 OSÓB, 
KTÓRE ZACHORUJĄ NA COVID-19, POWAŻNIE CHORUJE 

I MA TRUDNOŚCI Z ODDYCHANIEM.

WYSOKI ODSETEK ŁAGODNEGO PRZEBIEGU CHOROBY 
OZNACZA ZDANIEM NAUKOWCÓW, ŻE CHORYCH 

JEST ZDECYDOWANIE WIĘCEJ NIŻ ZAREJESTROWANYCH 
CHORYCH PRZYPADKÓW, A TO DECYDUJE O DYNAMICZNYM 

ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA

rzeczywiste przypadki przypadki potwierdzone

możliwy scenariusz dla COVID-19

zgony



2.5 JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM?

• Regularnie i dokładnie myj ręce.
• Po umyciu i dokładnym osuszeniu rąk, zdezynfekuj je środkiem    
           na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania dłońmi okolicy oczu, nosa i ust.
• Zachowaj dystans społeczny co najmniej 2 metry.
• Stale dezynfekuj przedmioty codziennego użytku takie 
           jak: telefon, klucze czy portfel.
• Zasłoń się łokciem, gdy kichasz bądź kaszlesz. Jeżeli używasz 
           chusteczek, wyrzuć je od razu po użyciu.
• Zostań w domu, jeśli nie musisz z niego wychodzić.

   

2.6 JAK DŁUGO SARS-COV-2 POZOSTAJE ZAKAŹNY NA 
KONKRETNYCH POWIERZCHNIACH?

Naukowcy odkryli, że wirus jest wykrywalny przez maksymalnie trzy 
godziny w aerozolach wytwarzanych podczas kichania przez osobę 
chorą, do czterech godzin na miedzi, do 24 godzin na tekturze i do 
dwóch do trzech dni na plastiku i stali nierdzewnej. Dlatego jeżeli 
dotykasz przedmiotów, którymi ostatnio zajmował się ktoś inny, 
pamiętaj, że mogły zostać zanieczyszczone i bezzwłocznie umyj ręce. 
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3.1 ETAP PIERWSZY - WEJŚCIE DO KLINIKI
Przed wejściem do Kliniki pacjent obsługiwany jest przez rejestrację 
poprzez wideofon. 
Informowany jest o tym, że:
• wchodzenie do Kliniki jest możliwe tylko pojedynczo (nawet jeżeli 
           chodzi o członków rodziny; z wyjątkiem dzieci do 12 r. ż., które 
           muszą pozostać pod opieką dorosłych)
• po wejściu za drzwi będzie musiał zdezynfekować ręce i nałożyć 
          ochraniacze na obuwie
Następnie pacjent wchodzi na piętro rejestracji przed drzwi szklane, 
gdzie osobiście zostanie poinformowany o dalszej procedurze.

3.2 ETAP DRUGI - ŚLUZA SANITARNA
Po wejściu na piętro, pacjent zostaje poinformowany przez 
personel medyczny o konieczności:
1. Zmierzenia bezdotykowo gorączki pacjentowi
2. Zdjęcia okrycia wierzchniego i pozostawienia go 
           w odkażających szafkach z lampami UV
3. Ponownego zdezynfekowania rąk
4. Założenia czepka na głowę
5. Założenia maseczki
6. Założenia rękawiczek
7. Założenia przyłbicy
8. Założenia płaszcza foliowego na ubranie 
Dopiero tak przygotowany pacjent może przekroczyć strefę czystą, 
czyli przejść przez szklane drzwi do rejestracji.

3.3 ETAP TRZECI - REJESTRACJA
Przy rejestracji pacjent wypełnia stosowne dokumenty i wykonuje 
polecenia personelu.
1. Pacjent wypełnia oświadczenie epidemiologiczne
2. Następuje jego rejestracja w systemie
3. Pacjent kieruje się do wskazanej przez personel strefy poczekalni, 
           gdzie oczekuje na wezwanie przez lekarza.

W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów i lekarzy, przy-
gotowaliśmy algorytm postępowania przeciwwirusowego. 

Poniżej opisaliśmy krok po kroku etapy bezpieczeństwa, przez 
które przechodzi pacjent. Jeżeli jesteś umówiony na wizytę 

w LASERMED, zachęcamy do zapoznania się wcześniej 
z poszczególnymi krokami.
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4.1 PYTANIA KONTROLNE PRZED WEJŚCIEM DO KLINIKI 
I BEZDOTYKOWE MIERZENIE TEMPERATURY
Pacjent umówiony na wizytę, jeszcze przed wejściem do kliniki, dzwoni 
wideofonem. Nasza rejestratorka po odebraniu zadaje kilka pytań 
kontrolnych, m.in. czy pacjent miał w ostatnim czasie kontakt z osobą 
chorą na COVID-19 lub czy przebywał w ostatnim czasie na 
kwarantannie. Pacjent wchodzi do kliniki dopiero po przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu epidemiologicznego zakończonego negatywnym 
wynikiem. Po wejściu na pierwsze piętro rejestratorka mierzy 
temperaturę bezdotykowym termometrem. 

4.2 SZAFKI UVC
Na piętrze umieszczone są szafki z wbudowanymi lampami ultrafioleto-
wymi – UVC, z udokumentowaną skutecznością wirusobójczą. Po zdję-
ciu odzienia wierzchniego, umieszczeniu go w szafce i zatrzaśnięciu jej, 
automatycznie włącza się lampa UVC. Promieniowanie emitowane 
przez nią  jest jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji. 
Skutecznie niszczy wszelkiego rodzaju drobnoustroje, jednocześnie 
nie powodując żadnego skażenia chemicznego. 

4.3 DEZYNFEKCJA RĄK I JEDNORAZOWY STRÓJ 
OCHRONNY DLA PACJENTA
Pacjent po wejściu do kliniki kilkakrotnie dezynfekuje ręce - pierwszy 
raz, po wejściu bezpośrednio przez drzwi główne. Drugi raz - po zdjęciu 
odzienia wierzchniego na piętrze. Nim wejdzie do rejestracji, ubiera na 
siebie jednorazowy strój ochronny, w tym: fartuch, czepek, maseczkę, 
rękawiczki, ochraniacze na buty i przyłbicę.

Szybka i szeroka transmisja na innego człowieka, brak 
szczepionek i celowanego leczenia powoduje rosnące 

zapotrzebowanie na sprawdzoną wiedzę w zakresie 
prowadzenia bezpiecznych usług medycznych w czasie 

pandemii COVID-19. W celu zapewnienia jak najwyższych 
standardów bezpieczeństwa, przeanalizowaliśmy i wprowa-

dziliśmy wiele skutecznych środków bezpieczeństwa, 
z którymi chcemy Państwa zapoznać. Nasz system środków 

bezpieczeństwa stosowany w procedurach stomatologicznych 
został opracowany na podstawie wytycznych Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego oraz na podstawie 
amerykańskich zaleceń.
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4.4 PRZEDZIELONE STREFY POCZEKALNI 
Nasza poczekalnię podzieliliśmy na 7 stref bezpieczeństwa. W jednej 
strefie może przebywać 1 pacjent (lub nieletni z opiekunem). Strefy 
te poprzedzielane są szkłem. Po rejestracji pacjenta, nasz personel 
tłumaczy wszystko krok po kroku i zaprowadza pacjenta do danej 
strefy poczekalni, gdzie następnie oczekuje na wezwanie do gabinetu 
przez lekarza. 

W poczekalni wydzielone są następujące strefy:
  - strefa rejestracji (1/I)
  - strefa poczekalni (2/I) – gabinet stomatologiczny
  - strefa poczekalni (3/I) – gabinet zabiegowy 
  - strefa poczekalni (4/I) – gabinet mały 
  - strefa poczekalni (5/II) – drugie piętro przy ginekologii
  - strefa poczekalni (6/II) – drugie piętro gabinet środkowy
  - strefa poczekalni (7/II) – drugie piętro przy windzie

4.5 MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W KLINICE

4.6 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I STERYLIZACJA 
INSTRUMENTÓW
Każdorazowo, po każdej wizycie wszystkie przedmioty i powierzchnie 
płaskie są dezynfekowane alkoholem wysokoprocentowym. 
Dezynfekowane są: blaty, fotele, asystory, kozetki, klamki, pochwyty, 
przyciski, komputery, klawiatury, myszki i lampy. Procedura dezynfekcji 
przedmiotów i powierzchni płaskich przebiega w określonej kolejności:
• Wycieranie jednorazowymi chusteczkami zwilżonymi środkiem 
           dezynfekującym, aby nie wznosić ponownie osadzonego aerozolu
• Spryskanie powierzchni środkiem dezynfekującym i jej wytarcie 
           przy zastosowaniu jednorazowych rękawiczek ochronnych. 
Wszelkie zbędne przedmioty, na których mogą gromadzić się 
drobnoustroje zostały usunięte, łącznie z nieużytkowanym podczas 
gabinetu sprzętem. Wszystkie instrumenty, używane przy pacjencie 
podczas procedur stomatologicznych, w tym końcówki turbinowe, 
prostnice i kątnice stomatologiczne są każdorazowo poddane 
sterylizacji po przyjęciu pacjenta.

10

12

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W NASZEJ KLINICE

tyle wynosi maksymalna liczba pacjentów, 
którzy mogą znajdować się aktualnie w klinice.
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4.7 POKROWCE ZABEZPIECZAJĄCE 
Nasze asystory i unity stomatologiczne, w tym ssaki czy rękawy stoma-
tologiczne zabezpieczamy jednorazowymi ochraniaczami foliowymi 
oraz wielorazowymi pokrowcami zabezpieczającymi. Pokrowce te są 
odkażane po każdym pacjencie. Oprócz tego, na blatach w gabinecie 
są wyznaczone dwie strefy: czysta i brudna. Strefa czysta jest ofolio-
wana i oddzielona od pozostałej części gabinetu. Tam znajdują się 
wszystkie przedmioty wykorzystywane tylko w określonych procedu-
rach stomatologicznych i nie u wszystkich pacjentów. W strefie tej,  
pomiędzy kolejnymi pacjentami działają lampy UVC sterylizujące 
powierzchnię po ewentualnym użyciu któregokolwiek z przedmiotów 
zgromadzonych w jej obszarze. 
Strefę brudną stanowią blaty robocze każdorazowo dezynfekowane 
preparatami alkoholowymi. 

 

4.8 OZONOWANIE KLINIKI
Oprócz standardowych procedur dezynfekcyjnych alkoholem wysoko-
procentowym, nasze sprzęty i pomieszczenia są odkażane nocą 
za pomocą ozonatora. Ozonator jest to profesjonalne urządzenie 
mogące wytwarzać wysokie stężenia ozonu. Ozon ma silne właściwości 
bakterio-, wiruso-, roztoczo- i grzybobójcze.  Działanie ozonu jest 50 
razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Generowane stęże-
nia ozonu są znacznie większe niż dopuszczalne dla otoczenia, w którym 
możemy przebywać, dlatego ozonowanie przeprowadzamy nocą. Po 
zakończeniu ozonowania wszystkie nasze pomieszczenia są odpowied-
nio długo wentylowane przed przyjęciem pacjentów, aby stężenie ozonu 
było znów całkowicie bezpieczne.

Ozonator wytwarzający 1g ozonu/h odkaża w przeciągu 10 min 10m3 
przestrzeni. Nasze ozonatory pracują z wydajnością 21g ozonu/h oraz 
posiadają certyfikaty (CE) dopuszczające je do użytku na terenie Unii 
Europejskiej. 

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W NASZEJ KLINICE
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4.9 CAŁODOBOWE OCZYSZCZANIE POWIETRZA - SYSTEM 
WYMUSZONEGO PODCIŚNIENIA KUBATUROWEGO
Ogromnym problemem w świadczeniu usług medycznych w dobie 
pandemii jest odkażanie powietrza, w szczególności tyczy się to usług 
stomatologicznych, gdzie podczas wizyty używane są szybkoobrotowe 
narzędzia rotacyjne wytwarzające wysoce zakaźny aerozol. 
Do zwalczenia tego problemu zainstalowaliśmy system wymuszonego 
podciśnienia kubaturowego. 
Jak działa? Otóż, system ten oczyszcza powietrze gabinetu na zasadzie 
jego całkowitego zasysania do innego pomieszczenia. Pomieszczenia te 
są połączone za pomocą specjalnego tunelu, wewnątrz którego znajdu-
je się system filtrów Hepa oraz lampy UV-C. Dzięki temu przechodzące 
przez tunel powietrze jest stale oczyszczane. System ten wymusza w 
gabinecie cały czas ruch powietrza w kierunku sufitu do kratek wysysa-
jących, co sprawia, że cale powietrze zgromadzone w gabinecie wraz 
z wszystkimi niebezpiecznymi cząsteczkami np. wirusa jest wysysany 
i oczyszczane przez urządzenia filtrująco-sterylizujące i trafia już czyste 
do sąsiedniego pomieszczenia. Dodatkowo po przez zastosowanie 
gradientu ciśnień pomiędzy gabinetem i korytarzem uzyskaliśmy efekt  
polegający na tym, że po otwarciu drzwi gabinetu, powietrze w gabine-
cie nabiera większego pędu w kierunku wymuszonego obiegu czyli do 
kratek ssących umieszczonych na suficie, co sprawia, że żadna 
cząsteczka zawieszona w powietrzy gabinetowym nie wyjdzie poza próg 
drzwi, a jedynie poprzez system uzdatniania i trafi z powrotem na kory-
tarz. Warto dodać, że tak zaawansowane rozwiązania są stosowane 
na Świecie tyko w specjalistycznych ośrodkach leczących ludzi już 
zakażonych. System ten jest wysoce wydajny, w przeciągu godziny 
całe powietrze znajdujące się w gabinecie jest czyszczone aż 6 razy.

Wewnątrz tunelu zastosowaliśmy filtry HEPA (typu: FA 13/50) 
charakteryzujące się oporem przepływu o wartości aż 240 Pa. Każdy 
egzemplarz filtru był indywidualnie testowany w laboratorium 
w ramach procedur pomiarowych i nadzorowanych w ramach
certyfikatu ISO: 9001:2015 w zakresie „Badania”.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W NASZEJ KLINICE
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4.10    SYSTEM WYCIĄGU PRÓŻNIOWEGO
Rozprzestrzenianie się podczas wizyty stomatologicznej wysoce zakaź-
nego aerozolu jest minimalizowane także dzięki zainstalowanemu 
systemowi wyciągu próżniowego.  Jest to system pozaustnego ssania 
stomatologicznego, który wciąga aerozol wydostający się z jamy ustnej 
pacjenta. Powietrze po przejściu przez wielopoziomowy system filtracji 
(filtry HEPA) wydalane jest poza obiekt. W celu zwiększenia komfortu 
pacjenta i lekarza, używanie systemu wyciągu próżniowego jest ograni-
czone jedynie do czasu używania przez stomatologa szybkoobrotowych 
narzędzi rotacyjnych. Wydajność systemu zainstalowanego w klinice 
LASERMED wynosi aż 136 l/s !!!. Użyteczna siła ssania naszego systemu 
wyciągu próżniowego [Air Watt] wynosi 780, a podciśnienie ssące 
równa się 40 kPa. 
Większość tego typu systemów stosowanych na Świecie ma praktycz-
nie dwukrotnie słabsze parametry pracy. Na przykład wydajność takich 
urządzeń zwykle nie przekracza 68 l/s (to podstawowy parametr 
świadczący o skuteczności urządzena). Ma to związek z tym, że najczę-
ściej takie systemy działają bezpośrednio przy unicie i pacjencie, 
dlatego nie jest możliwe zastosowanie wyższych parametrów. My  
poszliśmy o krok dalej i zastosowaliśmy zupełnie nowatorskie rozwiąza-
nie, zwykle stosowane w przemyśle. Dzięki temu, uzyskaliśmy efekt, 
który przekroczył nasze oczekiwania, praktycznie 99,9% aerozolu 
wytwarzanego podczas pracy narzędziami wysokoobrotowymi jest 
bezpośrednio eliminowana z otoczenia pacjenta i lekarza. System nie 
pogarsza komfortu pracy, a jednocześnie w bardzo istotny sposób 
ponosi poziom bezpieczeństwa.

4.11    LAMPY PRZEPŁYWOWE (UV-C)
Nasza klinika wyposażona jest w  odkażające powietrze ultrafioletowe 
lampy przepływowe typu UV-C. Cały proces dezynfekcji polega na 
zasysaniu przez wentylator powietrza znajdującego się w pomieszcze-
niu i przepuszczeniu go przez filtr, skąd kierowane jest do specjalnej 
komory, w której działają promienniki UV-C. Oczyszczone w ten sposób 
powietrze, pozbawione drobnoustrojów i zanieczyszczeń jest wydmuchi-
wane z powrotem do pomieszczenia. Lampa przepływowa emituje 
promienie UV-C o długości fali między 100 a 280nm, które ma 
wyjątkowo silne właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze oraz 
grzybobójcze. Tego typu lampy można  stosować podczas przebywania 
w pomieszczeniu ludzi oraz zwierząt.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W NASZEJ KLINICE
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4.12    SYSTEM UZDATNIANIA POWIETRZA Z KLIMATYZACJI
Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo wizyt podczas nadchodzących 
upalnych dni, zainstalowaliśmy system uzdatniania powietrza z klima-
tyzacji. Powietrze przechodzące do klimatyzatora przepływa najpierw 
przez komory lamp UV-C o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, 
a następnie dostaje się do wnętrza urządzenia. W taki sposób 
ochłodzone powietrze wychodzące z klimatyzatora jest oczyszczone.

4.13    JAK ZABEZPIECZONY JEST PERSONEL LASERMED? 
CZYLI ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

 STRÓJ LEKARZA/ZABIEGOWCA
1. KOMBINEZON ZAKRYWAJĄCY WŁOSY
2. JEDNORAZOWY FARTUCH WYMIENIANY PO KAŻDYM 
           PACJENCIE
3. MASECZKA CHIRURGICZNA
4. PRZYŁBICA
5. DWIE PARY RĘKAWICZEK-ZMIENIANE PO KAŻDYM PACJENCIE

STRÓJ STOMATOLOGA
1. KOMBINEZON ZAKRYWAJĄCY WŁOSY
2. FARTUCH JEDNORAZOWY
3. KAPTUR FIRMY SCOTT SAFETY Z PODŁĄCZONYM RESPIRATO-  
           REM FILTRUJĄCYM POWIETRZE (SYSTEM FILTRÓW HEPA P3)
4. 2 PARY RĘKAWICZEK

STRÓJ ASYSTENTKI
1. KOMBINEZON ZAKRYWAJĄCY WŁOSY
2. FARTUCH JEDNORAZOWY
3. MASECZKA HEPA P3
4. PRZYŁBICA 
5. 2 PARY RĘKAWICZEK

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W NASZEJ KLINICE



Decydując się na wizytę w naszej klinice, masz pewność, 
że Twoje bezpieczeństwo jest zapewnione na światowym 

poziomie. Nasi lekarze to wykwalifikowani specjaliści w swoim 
fachu. Stawiamy na rozwój i ciągłe podwyższanie standardów 

świadczonej pomocy medycznej. Odwiedź nas i poczuj, 
że twoje zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze nie tylko 

dla Ciebie. 
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5. NASZE USŁUGI

1. Medycyna Regeneracyjna i Estetyczna
• Komórki macierzyste
• Osocze bogatopłytkowe
• Leczenie łysienia
• Liftingi laserowe

2. Dermatologia 
• Leczenie trądziku
• Usuwanie przebarwień i zmian skórnych
• Trwałe usuwanie blizn i rozstępów

3. Chirurgia i Proktologia
• Leczenie żylaków
• Zamykanie naczynek
• Usuwanie hemoroidów

4. Ginekologia 
• Prowadzenie ciąży
• Ginekologia estetyczna
• Badania profilaktyczne

5. Radiologia
• Badania USG
• USG Doppler

6. Stomatologia
• Endodoncja
• Protetyka
• Stomatologia estetyczna

7. Ortopedia
• Zwyrodnienia stawów
• Kontuzje i uszkodzenia
• Regeneracja komórkami macierzystymi
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