Kauniilla hampailla on
helppo hymyillä
Hymyllä pärjää monissa tilanteissa. Purukalusto on siksi syytä pitää kunnossa.

H

yvinkääläinen Studiodent on
hammaslääkäriasema, joka on monessa
hampaisiin liittyvässä asiassa ollut
alalla edelläkävijä. Tämä näkyy myös
siten, että Studiodent on Suomen ainoa yksityinen
hammaslääkäriasema, jolla on voimassa oleva
ISO9001-laatusertifikaatti.
Studiodentin toimitusjohtaja Sami Savolainen on
pitkästä kokemuksesta oppinut, miten asiakkaan
kuva hammaslääkäristä rakentuu. Asiakaspalvelun
rooli on hammaslääkäripalveluidenkin osalta
korostunut ja asiakkaat osaavat myös vaatia
enemmän. Hänestä laatujärjestelmä on osoitus
arvostuksesta asiakkaita kohtaan, ja sitä
noudattamalla vastaanotto toimii järjestelmällisesti
niin, että henkilökunta kykenee keskittymään
hampaiden hoitamiseen. Hänen mukaansa asiakkaan
huomioivalla ammattitaitoisella palveluotteella
on myös toinen tärkeä rooli: sen avulla pystytään
vähentämään hammaslääkäripelkoa.

Mikä esteettinen hammashoito?
Esteettiseksi hammashoidoksi kutsutaan
hammashoitoa, jossa aiheeseen perehtynyt
hammaslääkäri muuttaa hampaiden ulkonäköä
silmää miellyttävämmäksi. Hampaiston
yleisimmät kauneusvirheet ovat keraamisilla
hammaslaminaateilla korjattavat
asento-, muoto- ja värivirheet.
Esteettinen hammashoito vaatii aina kokeneen
ja aiheeseen perehtyneen hammaslääkärihammasteknikko-työparin.

Kaunis hymy ei ole turhuutta
Studiodent on ollut edelläkävijänä paitsi
laatusertifikaatin saajana myös esteettisen
hammashoidon palvelujen tuottajana. ”Esteettinen
hammashoito on ollut toimintamme alusta lähtien
jo vuonna 2003 keskeinen palvelumme ja olimme
toinen vastaanotto Suomessa, johon tuli hampaiden
valkaisulaite”, Savolainen sanoo.
Vielä joitakin vuosia sitten esteettinen hammashoito
liitettiin pelkästään tv- ja filmitähtien sekä missien
ja mallien ammattikuvaan. Nykyään esteettinen
hammashoito koetaan yhä hyväksytymmäksi osaksi
hammashoitoa ja se auttaa jokaista asiakaspalvelutai myyntityössä olijaa siinä missä ketä tahansa.
Kyse on paljolti itsetunnon kohenemisesta,
sosiaalisista tilanteista ja kokonaisvaltaisesta
hyvästä olosta.
Aikaisemmin tultiin korjaamaan hymyä ja
suunnittelu jätettiin hammaslääkärin harteille.
”Nykyään potilaat haluavat myös itse osallistua
suunnitteluun”, Savolainen lisää. Samoin nykyään
on yhä yleisempää korjata koko ”hymy” kerralla
kuntoon, sen sijaan että korjattaisiin vain yhden
hampaan asento- tai värivirhettä.
Ennen esteettisen hoidon aloittamista täytyy
kuitenkin muistaa hoitaa hampaiden peruskunto
kohdalleen. ”Reikiintyneisiin hampaisiin tai
purukalustoon, josta löytyy hammaskiveä, ei hoitoa
tehdä. Kun omat hampaat ovat ehjät, niihin voidaan
alkaa tehdä esteettistä hoitoa.”

Kun valitset esteettiseen
hammashoidon lääkärin
Käytä aikaa valintaan: on yhtä tärkeää, että
hammaslääkäri ymmärtää toiveesi kuin että
itse ymmärrät, mitä sinulle toimenpiteestä,
toteuttamisen edellytyksistä ja hoitotuloksesta
esitetään.
Pyydä esittely käytettävissä olevasta teknologiasta ja vaadi tarkka selvitys toimenpiteen
kulusta ja omista vaikutusmahdollisuuksistasi.
Kysy hammaslääkärin koulutuksesta ja kokemuksesta koskien esteettistä hammashoitoa.

Yleensä hammaslääkärit ovat taitavia perushoidossa, mutta eivät tee säännöllisesti
esteettisen hammashoidon toimenpiteitä.
Hammaslääkäri Sami Savolaisen mukaan
estetiikka ei ole hammaslääketiedettä vaan
ihanteita, toiveita ja odotuksia. On tärkeää,
että hoito suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Apuna voidaan käyttää röntgenkuvia,
valokuvausta, kipsimallivahausta ja tietokonemanipulaatiota.

piteestä, jota itse olet harkitsemassa sekä
kuvamanipulaatio omasta tulevasta jälkeen
-tilanteestasi
Hammaslääkäriasema Studiodent on tavanomaisen hammashoidon lisäksi erikoistunut
esteettiseen hammashoitoon. Rekisteröidyn
StudioSmile tavaramerkin tavoitteena on tarjota laadunvarmistuksella varustettu ja turvallinen prosessi esteettisen hammashoidon ratkaisujen suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja
lopputuloksen pitkäaikaiseksi seuraamiseksi.

Pyydä hammaslääkäriä näyttämään ennen
- jälkeen valokuvia samanlaisesta toimen-
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