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ZAKRES NASZYCH USŁUG:

Stomatologiczne Centrum Szkoleniowe
ul. Włodka 16c, 

86-300 Grudziądz
tel. 533-772-772

 heroesofdentistry@gmail.com
https://www.facebook.com/Heroesofd

entistrygrudziadz

 KATALOG NIESPODZIANEK

Stworzyliśmy Katalog
Niespodzianek, w którym
oferujemy prezenty dla

pacjentów, którzy zakończyli
leczenie.

KARTA RODZINY

Doceniamy, że o zdrowie jamy
ustnej dbają całe rodziny,

dlatego
oferujemy Kartę Rodziny, która

rodziców i dzieci uprawnia do
10% zniżki

KARTA PRACOWNICZA

Pracownicy firm, z którymi
współpracujemy, posiadają u nas

15 % zniżki. Płatność można
regulować również systemem

OPTUS (Brodnica).



Z UŚMIECHEM NA TWARZY CZŁOWIEK
PODWAJA SWOJE MOŻLIWOŚCI!

Dlaczego to robimy? 

Bo kochamy pomagać innym! Kochamy stomatologię!

Bo piękny i zdrowy uśmiech to najlepsza wizytówka człowieka. 

Właściciele Maszewski Dental Clinic w Grudziądzu 

i Kliniki Stomatologicznej Perfekt Smile w Brodnicy, 

Doktor Maciej Maszewski i Doktor Kinga Kowalik-Maszewska 

wraz z zespołem lekarzy stomatologów, managerami klinik oraz całym personelem

higienistów, asystentek, rejestratorek, koordynatora ds. szkoleń i opiekunów pacjenta 

czekają właśnie na Ciebie!
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Kochamy dzielić się wiedzą i zdobywać ją od innych.
Wzajemna wymiana doświadczeń, przekazywanie sobie
cennych wskazówek, to najlepsza forma rozwoju i
kształcenia się w danej dziedzinie. Owocem tej idei jest
Panel Stomatologiczny, który po raz pierwszy odbył się
w Heroes of Dentistry, w Maszewski Dental Clinic w
Grudziądzu. 

Dla całego naszego zespołu było to niezwykłe
wydarzenie, na które z wielkim entuzjazmem
czekaliśmy, i do którego długo i skrupulatnie się
przygotowywaliśmy. 

Dental Shots to ważne wydarzenie w polskiej,
stomatologicznej "rodzinie", przede wszystkim dlatego,
że to cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych,
skierowanych nie tylko do lekarzy stomatologów, ale i
całego personelu pracującego w klinikach i gabinetach
stomatologicznych. To zatem ciekawa oferta również dla
asystentek stomatologicznych, higienistów,
rejestratorek, opiekunów pacjenta, managerów i innych
stanowisk związanych ze stomatologią. 

- Właśnie taka szczególna idea przyświeca temu
przedsięwzięciu - by łączyć, a nie dzielić środowisko
stomatologiczne. Ja staram się od każdej osoby czegoś
nowego uczyć, bo każdy z nas jest inny, ciekawy.
Chciałbym, by nasze centrum szkoleniowe Heroes of
Dentistry było właśnie takim miejscem wzajemnej
nauki - mówi lek. dent. Maciej Maszewski, właściciel
klinik i centrum szkoleniowego. 

I Panel Stomatologiczny w Grudziądzu odbył 
się 26. września - sobotę uczestnicy spędzili 
na intensywnych szkoleniach - nie 
tylko w sali wykładowej, ale i w gabinetach. 
Tematyka wykładowa była bardzo 
urozmaicona i z pewnością każdy znalazł 
dla siebie szczególnie interesujące 
treści. 

Rok 2020 pewnie niechlubnie zapisze się na kartach historii. Dla nas, mimo obecnej sytuacji związanej z
koronawirusem, był to jednak czas intensywnej pracy i rozwoju w sferze szkoleniowo-edukacyjnej. Najważniejszym
wydarzeniem tego roku był dla nas wszystkich I Panel Stomatologiczny Dental Shots w Centrum Szkoleniowym
Heroes of Dentistry w Grudziądzu, na który przybyli uczestnicy z całej Polski. 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE TEGO ROKU!



Prelegenci i uczestnicy wydarzenia 
przyjechali z różnych miast Polski.

Był to dzień pełen wrażeń i pozytywnych emocji,
wielu rozmów i wzajemnych inspiracji. Panel był
przede wszystkim okazją do zdobycia nowej wiedzy,
ale i integracji środowiska stomatologicznego. Tym
bardziej, że właściciele klinik Państwo Maszewscy po
części wykładowej zaprosili wszystkich do wspólnej
zabawy w Hotelu Marusza. Atrakcją wieczoru był
m.in. występ grupy break dance Sztewite Gang.
Warto wspomnieć, że partnerem Panelu była firma
Meditrans. 
- W imieniu Pani Doktor Kingi i Pana Doktora
Macieja Maszewskich oraz swoim z całego serca
dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tak
ważnym dla nas wydarzeniu oraz pomogli w
organizacji I Panelu Stomatologicznego w Heroes of
Dentistry. Kolejny Panel już w przyszłym roku -
zapraszamy serdecznie. My już nie możemy się
doczekać - zachęca Anna Wiśniecka, koordynator ds.
szkoleń w HoD.

          OPINIE UCZESTNIKÓW PANELU: 

- Sam otrzymałem dużą szansę i staram się dzielić
wiedzą i dawać szansę innym, bo wiem jak bardzo
może to zmienić nasze życie zawodowe i może
otworzyć nam wiele drzwi i różnych możliwości -
mówi lek. dent. Michał Mokijewski z Kliniki Platinum
we Wrocławiu.

- Uważam, iż Heroes of Dentistry jest bardzo
ciekawym projektem, wyróżniającym się właśnie tym,
że skupia się nie tylko na samych lekarzach
stomatologach. Uzmysławia nam, że jesteśmy jednym,
można rzec, organizmem, działającym dla dobra
pacjenta. Kinga i Maciej Maszewscy - brawo! -
gratuluje lek. dent. Patrycja Dziuban, z Kliniki Biała
Szuflada w Szczecinie.

- Wszyscy byli bardzo sympatyczni i otwarci. Wiedza
przekazywana była w sposób zrozumiały przystępny,
dostosowany do wszystkich słuchających - mówi
Martyna Otręba, higienistka,  jedna z uczestniczek
szkolenia.
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Dobra współpraca zespołowa i działanie zgodnie z zasadami z pewnością prowadzą do sukcesu. Tematy związane z
pracą w grupie dominowały w czasie szkolenia zespołu Maszewski Dental Clinic i Kliniki Stomatologicznej Perfekt Smile,
które w lipcu poprowadzili trenerzy Oboda Consulting & Training Group: Mariusz Oboda i Justyna Pająk. 
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SZKOLENIOWY WEEKEND Z MARIUSZEM OBODĄ

Rozwój to nasze drugie imię. Staramy się być
coraz lepsi, z myślą o naszych pacjentach, ale
również z myślą o nas samych. Dla nas szkolenia
zawodowe to nie tylko rozwój w dziedzinie
stomatologii i obsługi pacjenta, ale również
rozwój osobisty.

Owocna współpraca w grupie była tematem
przewodnim szkolenia, które poprowadził
Mariusz Oboda - najlepszy trener rozwoju
praktyk stomatologicznych w Polsce wraz z
Justyną Pająk, psycholog i koordynatorem
projektów w Oboda Group. 

To był dla nas dwa bardzo owocne dni, podczas
których jeszcze bardziej uświadomiliśmy sobie
to, iż każdy w zespole jest bardzo ważny, a jego
praca i zaangażowanie ma wpływ na
funkcjonowanie praktyki. Udowodniły nam to
m.in. ćwiczenia w formie zabawy, w których
każdy miał przypisaną określoną rolę.

Wspólnie spędzony czas był też okazją do
rozmowy oraz wymiany swoich spostrzeżeń, co
ma pomóc w naszej codziennej komunikacji  i
współpracy na różnych stanowiskach w klinikach.
Nie zabrakło też oczywiście after party - tym
razem spotkaliśmy się na kręglach i na
tanecznym parkiecie :). 

- Dwóch trenerów, dwa szkolenia, praca
indywidualna, integracja... i przede wszystkim
wspaniały, pełen entuzjazmu i pozytywnej energii
zespół. Cieszymy się, że po tylu latach
współpracy wciąż możemy czerpać od siebie
nawzajem wiedzę i doświadczenie. Dziękujemy! -
takie miłe słowa usłyszeliśmy od trenerów. To my
bardzo dziękujemy za cenne wskazówki, które od
razu po szkoleniach wprowadziliśmy w nasze
stomatologiczne życie w klinikach. 
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POZNAJ NASZĄ STOMATOLOGICZNĄ RODZINĘ

MANAGEROWIE

LEKARZE DENTYŚCI

HIGIENISTKI I HIGIENIŚCI, 
ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE

KOORDYNATOR 
DS. SZKOLEŃ

REJESTRATORKI I
OPIEKUNOWIE PACJENTA



UŚMIECH TO TAKA KRZYWA, KTÓRA
WSZYSTKO PROSTUJE, 
CZYLI NIEZWYKŁE 
METAMORFOZY NASZYCH 
PACJENTÓW
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-  Jak się Pani czuła, gdy pierwszy raz ujrzała
Pani swój nowy uśmiech?
- Doskonale pamiętam ten moment: zasłonięte
oczy, odliczanie 3, 2, 1... i... zabrakło mi słów!
Chwila niedowierzania. Stałam przed lustrem i nie
wierzyłam, że to wszystko dzieje się naprawdę.
Emocje sięgały zenitu. Byłam przez wszystkie
wizyty bardzo zafascynowana, podekscytowana
każdą rozmową z Doktorem Maciejem, gdyż od
samego początku nie wiedziałam jak to będzie
wyglądało. To była jedna wielka niespodzianka dla
mnie jak i wszystkich, którzy mnie znają. Korony
porcelanowe, które zostały wykorzystane w moim
pięknym uśmiechu cudownie wyglądają. Czuję się
wspaniale. Nic mnie nie ogranicza, o nic się nie
martwię. Cieszę się, że mam tak piękny uśmiech :). 

- Rozumiem, że metamorfoza uśmiechu to
ważne wydarzenie w Pani życiu?
- Uśmiech jest bardzo ważny w moim życiu. Do
czasu metamorfozy nie wyrażałam uśmiechu na
ustach, tylko radowałam się w sercu. Teraz się to
zmieniło - uśmiecham się na co dzień i bez
ograniczeń. Bardzo, bardzo się cieszę, że udało się
spełnić moje marzenie o cudownym uśmiechu.
Jestem bardzo wdzięczna Doktorowi Maciejowi
Maszewskiemu i całemu zespołowi za cudowną
metamorfozę.

- Co od tego czasu zmieniło się w Pani życiu?
- W moim życiu dużo się działo. Od dziecka wizyty
u dentysty były stresującym przeżyciem. Ze
względu na złe podejście innych dentystów miałam
przerwy w leczeniu ze względu na strach i obawy
związane z wizytami stomatologicznymi. Teraz
wszystko się zmieniło, gdy odważyłam się podjąć
najważniejszą decyzję w moim życiu. Dzięki
Doktorowi Maciejowi uwierzyłam, że ta przemiana
będzie niesamowitym, kolejnym etapem, dzięki
któremu mogę zapomnieć o bólu, cierpieniu
i strachu z poprzednich lat. 
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METAMORFOZA UŚMIECHU TO NAJLEPSZE, CO MNIE 
W ŻYCIU SPOTKAŁO - DZIĘKUJĘ Z CAŁEGO SERCA!

- Jak inni reagują na Pani metamorfozę?
- Wszyscy podziwiają ten spektakularny efekt. Bo
moim zdaniem jest naprawdę niesamowity!
Rodzina, przyjaciele znajomi podziwiają i cieszą
się z mojego szczęścia i nowego uśmiechu.
Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Teraz
możemy się wspólnie uśmiechać bez ograniczeń.
Niektórzy znajomi dopytują o szczegóły i
zastanawiają się również nad taką metamorfozą.
Polecam i zapraszam do Kliniki Maszewski Dental
Clinic.

- Jaki wpływ, Pani zdaniem, ma uśmiech na
nasze codzienne życie?
- Do czasu metamorfozy zawsze ukrywałam swój

uśmiech. Jednak teraz uśmiecham się na co
dzień, a nie tylko od święta. Uśmiech daje nam
dużo pozytywnej energii i szczęścia w życiu
zawodowym, jak i prywatnym. 

- Czy poleciłaby Pani innym naszą klinikę?
- Oczywiście, że polecam z całego serca! ❤ To
tu spotkałam Pana Doktora Macieja
Maszewskiego,  wspaniałego człowieka, który
nie bał się podjąć wyzwania i dokonać
niemożliwego. Dla mnie to był niesamowity czas
pełen wrażeń i emocji. Cały zespół, który
współpracuje z Doktorem jest godny polecenia.
Menadżerowie, higieniści, astysta
stomatologiczna, rejestratorki, opiekunowie
pacjenta itd. - to dzięki nim możemy czuć
swobodę w oczekiwaniu na wizytę, czuć się jak
w domu - w ciepłym, miłym i serdecznym
miejscu. Dla mnie zespół zasługuje na 6 z
plusem! W gabinecie wizyty odbywają się w
najwyższym standardzie.  Bez strachu,
nurtujących pytań, gdyż Ci wszyscy ludzie
chętnie wyciągają do Ciebie pomocną dłoń,
doradzają, wspierają dobrym słowem, a nawet
wspierają uściskiem dłoni na fotelu podczas
wizyty. Moim zdaniem Klinika Maszewski Dental
Clinic to najlepsze co mnie w życiu spotkało - to
tu odnalazłam siebie na nowo i teraz zarażam
ludzi niekończącym się uśmiechem. Pracują tu
najlepsi lekarze i wspaniali ludzie, którzy chcą
nam pomóc. Nie bójcie się, przełamcie strach
przed dentystą, tak jak ja! Pozdrawiam
serdecznie czytelników.

- Pozdrawiam również i dziękuję za rozmowę. 

Przedstawiamy dziś Państwu jedną z
naszych pacjentek, która w ostatnim
czasie przeszła nie tylko drogę po piękny
uśmiech, ale też drogę do przemiany
siebie. Pani Katarzyna Jędraszek kiedyś
mało się uśmiechała, po metamorfozie,
uśmiech to jej wizytówka. Opowiada jak
spełniliśmy jej wielkie, życiowe marzenie!



DBAMY O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

- Dlaczego pracujesz w Klinice Perfekt Smile i
Maszewski Dental Clinic?
- Przede wszystki dlatego, że w naszych klinikach 
 stawia się na rozwój. Tutaj nie stoi się w miejscu, nie
ma rutyny. Tym bardziej się cieszę i jestem z tego
dumna, bo jestem osobą, która lubi nowości i nowe
doświadczenia. Praca jest moją pasją i nie wyobrażam
sobie pracować w zawodzie, którego nie lubię. Każdy
dzień jest kolejną praktyką i rozwojem. Mam to
szczęście, że mogę pracować na świetnym sprzęcie,
sprawdzać nowości i rozwijać się.

- Rola asystentki stomatologicznej i higienistki w
praktyce  jest bardzo ważna - na pewno się ze mną
zgodzisz?
- Rzeczywiście rola asysty jest istotna, bo usprawnia
pracę lekarza. Dzięki dodatkowej parze rąk różne
zabiegi stają się łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze
dla pacjenta. Nasza praca polega na pomaganiu
lekarzowi, ale też sprawiamy, by pacjent czuł się
bezpieczny. Dzięki połączeniu pracy asysty i higienistki
dużo lepsza jest komunikacja między lekarzem a
pacjentem oraz przygotowanie pacjenta do dalszego
leczenia.
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HIGIENIZACJA PODSTAWĄ KAŻDEGO LECZENIA

O nowoczesnej higienizacji, która jest swego rodzaju podstawą do
rozpoczęcia każdego leczenia stomatologicznego, rozmawiamy dziś z
Pauliną Wojciechowską, która od prawie dwóch lat pracuje w klinikach
Państwa Maszewskich. Warto wspomnieć, iż ostatnio nasze kliniki
wzbogaciły się o nowy sprzęt do piaskowania, skalingu i wybielania.
Wszystko z myślą o jeszcze lepszym komforcie naszych pacjentów!

- W naszych klinikach korzystamy z nowego
sprzętu do higienizacji i lamp do wybielania. Na
czym polega dziś nowoczesna higienizacja, oprócz
stosowania nowych technologii?
- Przede wszystkim na edukacji pacjenta. Pacjent musi
wiedzieć, po co przychodzi do gabinetu i jakie nawyki
powinien zmienić, aby poprawić higienę jamy ustnej i
co zrobić, by zęby były zdrowsze. Chcemy uświadomić
pacjenta, pomóc przełamać często towarzyszący
strach i pokazać, że wizyty stomatologiczne nie muszą
stereotypowo się kojarzyć. Naszym celem jest zdrowa
jama ustna pacjenta i chcemy mu w tym jak najlepiej
pomóc. Ta pomoc dotyczy nie tylko poprawy higieny,
ale również estetyki, czyli zabiegów wybielania zębów. 

Zapraszamy serdecznie,
bo dzięki wybielaniu
Wasz uśmiech może być
bielszy, co z pewnością
dodaje pewności siebie i
poprawia wygląd. Jeśli
chcesz wybielić swoje
zęby zapraszamy na
konsultację do lekarzy
stomatologów i
higienistów w naszych
klinikach.

- Dziękuję za rozmowę.

Więcej o

wybielaniu 

zębów 

na str. 15

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość
na wielu płaszczyznach. Noszenie maseczki,
dezynfekcja rąk i dystans społeczny to dziś już
codzienność, do której pewnie musimy przywyknąć na
dłużej. 
Dla bezpieczeństwa naszych drogich pacjentów i dla
bezpieczeństwa całego naszego zespołu w klinikach
stosujemy nadzwyczajne środki ochronne. Przed
wizytą z pacjentami przeprowadzamy telefoniczny
wywiad dotyczący sytuacji epidemicznej i ich stanu
zdrowia, na miejscu mierzymy temperaturę,
przeprowadzamy kompleksową dezynfekcję w
poczekalni i oczywiście w gabinetach po każdej
wizycie. W klinice znajduje się również specjalistyczne
urządzenie filtrujące powietrze, niwelujące znajdujące
się wirusy na obszarze do ok. stu metrów
kwadratowych. U nas możecie czuć się bezpiecznie!



Lek. dent. Justyna Milczak (na zdjęciu w
niebieskim stroju), z którą nasze kliniki
współpracują od października, również już
uczestniczyła w szkoleniu. Dotyczyło ono
pogłębienia wiedzy i umiejętności w tematyce
znieczuleń miejscowych. Swoją wiedzę i
umiejętności w tematyce znieczuleń Pani Doktor
Justyna przekazała również podczas webinaru
online, który odbędzie się 16 grudnia, za
pośrednictwem  Heroes of Dentistry - Centrum
Szkoleniowego przy Maszewski Dental Clinic w
Grudziądzu. 

W ciągu jednego weekendu nasi lekarze
stomatolodzy uczestniczyli w trzech różnych
kursach w Warszawie oraz w Krakowie. 
Lek. dent. Maciej Maszewski uczestniczył w
kolejnym szkoleniu organizowanym przez Oboda
Group - profesjonalnie o komunikacji z
pacjentem, z którym nasze kliniki owocnie
współpracują. Dobra komunikacja z pacjentem,
ze współpracownikami i bliskimi, jest równie
istotna, jak rozwój kompetencji zawodowych. 
Lek. dent. Kinga Kowalik-Maszewska wzięła
udział w szkoleniu Dentist - Nauka Przez
Praktykę - ,,Starcie zębów i kompleksowa
odbudowa kompozytem''. Był to dwudniowy kurs
Master z udziałem pacjenta oraz na modelach w
artykulatorze. Szkolenie poprowadził dr n. med.
Maciej Żarow, jeden z najlepszych stomatologów

Bardzo cenimy sobie współpracę z najlepszymi,
polskimi specjalistami w dziedzinie stomatologii.
Wzajemna wymiana doświadczeń, współpraca na
rzecz pacjentów, wsparcie i przyjazne relacje to dla
nas ważny aspekt. Dlatego właściciel klinik, lek. dent.
Maciej Maszewski uczestniczył  w kongresie Dentsply
Sirona, na którym swój wykład miał przyjemność
prowadzić  lek. dent. Paweł Bernatek, implantolog,
właściciel Kliniki Platinum we Wrocławiu. Gratulujemy
wspaniałego wykładu. Cieszymy się, że możemy
wspólnie rozwijać się i wspierać z Kliniką Platinum i
Dental Scan, cyfrową pracownią protetyczną. Wiemy,
że razem możemy zdziałać wiele dobrego dla naszych
pacjentów. Dziękujemy!

NOWE, PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI TO COŚ DLA NAS!

Co nas motywuje do działania? Oczywiście dobro i zadowolenie pacjenta, ale także nowe umiejętności i zdobywanie wiedzy.
Dzięki temu naszym pacjentom możemy oferować pomoc i leczenie na najwyższym poziomie. Oprócz szkoleń dla całego
zespołu, w ostatnim czasie lekarze stomatolodzy uczestniczyli w kursach tematycznych w m.in. w Krakowie i w Warszawie.
Szkolenia przede wszystkim opierały się na zajęciach praktycznych, które naszym lekarzom bardzo się podobały. 

Kolejne szkolenie, w którym uczestniczył Pan
Doktor Maciej, właściciel klinik, dotyczyło praktyki
z estetycznej odbudowy zębów. Poprowadzili je
dr n.med. Teresa Szupiany-Janeczek i dr n.med.
Maciej Żarow w Krakowie. Było to bardzo
intensywne szkolenie, w którym wykorzystana
była każda minuta, aby stać się lepszym w
praktyce, a to cenimy sobie najbardziej. Dzięki
tym wszystkim szkoleniom nowe umiejętności
wykorzystujemy na co dzień pomagając naszym
wszystkim pacjentom.
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wykładowców w Polsce, autor ponad 50 publikacji.
W kolejnym szkoleniu organizowanym przez dra
Żarowa uczestniczyła lek. dent.  Ewelina
Lenartowska. Pani Doktor doskonaliła swoje

umiejętności w estetycznej odbudowie zębów
kompozytem. "Estetyka tylko w kompozycie - do
upadłego!" - to motto przyświecało szkoleniu,
które tradycyjnie opierało się na pracy
praktycznej.

Dziękujemy za owocną współpracę
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POLECAMY BEZPIECZNE I KOMFORTOWE WYBIELANIE

DZISIEJSZEJ STOMATOLOGII NIE MA BEZ FOTOGRAFII
Zdarza się, że nasi pacjenci mówią nam wprost: Nie spotkałem
się w innym gabinecie stomatologicznym, by ktoś wykonał mi tyle
zdjęć fotograficznych, ale teraz dokładnie widzę, ile mam zębów
do leczenia. 
Fotografia jest nierozerwalnie połączona z dzisiejszą
nowoczesną stomatologią. Zarówno w aspekcie dokumentacji
medycznej każdego etapu leczenia, jak i w prezentacji potrzeb
leczniczych i efektów leczenia. 
W naszych klinikach fotografia stosowana jest tak naprawdę na
każdym kroku, dlatego spotkaliśmy się ostatnio na wewnętrznym
szkoleniu fotograficznym, by pogłębić swoją wiedzę również w tej
materii. Szkolenie odbyło się w naszym centrum szkoleniowym
Heroes of Dentistry, a poprowadził je dla nas wybitny ekspert w
dziedzinie stomatologii fotograficznej lek. dent. Jakub
Wiśniewski. Dziękujemy za przekazanie wiedzy teoretycznej i
praktycznej, a także za duże pokłady cierpliwości - każdy z nas
ćwiczył tak długo aż wykonał prawidłowe zdjęcia.

Któż z nas nie marzy o pięknym, białym uśmiechu, jak z "obrazka", prawda? Jednym ze
sposobów na poprawę estetyki zębów jest zabieg wybielania, dzięki któremu zęby mogą stać
się bielsze nawet o kilka tonów! 
Zęby zmieniają swój ocień z wiekiem i pod wpływem działania różnych substancji, takich jak
kawa, herbata, papierosy, czerwone wino, barszcz i wiele innych. 
Ostatnio wybielanie zębów stało się bardzo modne, nawet celebryci reklamują różne gadżety.
My jednak zalecamy, by zabieg odbył się w warunkach gabinetowo-laboratoryjnych, przez
higienistów, którzy mają doświadczenie higienizacyjne. Nie u każdego można przeprowadzić
zabieg wybielania zębów, dlatego tak ważna jest diagnostyka i zalecenia stomatologa. W
naszych klinikach stosujemy kilka rodzajów wybielania zębów. Pierwsze polega na
kompleksowym zabiegu w gabinecie higienizacyjnym z użyciem środka wybielajcego i lampy.
Kolejne to BlancOne Click, czyli szybkie, komfortowe i bezbolesne wybielanie, które trwa 15
minut! Pacjenci również mogą otrzymać od nas indywidualnie dopasowane nakładki i żel
wybielający, by - zgodnie z zaleceniami higienisty - przeprowadzić wybielanie w swoim
domowym zaciszu. Zapraszamy - nasi higieniści podpowiedzą, która metoda będzie najlepsza
dla Ciebie!

Zachęcamy, by na bieżąco śledzić profile naszych klinik

Maszewski Dental Clinic i Kliniki Stomatologicznej

Perfekt Smile na facebooku i instagramie. Znajdziecie

tam informacje o aktualnych promocjach i konkursach,

w których można wygrać wartościowe nagrody!



DRINK BAR NA ŁONIE NATURY? CZEMU NIE!
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NOWY UŚMIECH W 3 GODZINY? TAK! TO MOŻLIWE!
Dlaczego kochamy swoją pracę? Bo uwielbiamy
przywracać ludziom pewność siebie i zmieniać ich
życie na lepsze! Przyjdź na konsultację protetyczną do
lek. dent. Macieja Maszewskiego, zaprojektujemy Twój
uśmiech i wspólnie zmienimy Twoje oblicze!

Metod i rozwiązań protetycznych na metamorfozę uśmiechu jest dużo.
Dzisiejsza, nowoczesna stomatologia oferuje możliwości, o których
kiedyś można było tylko marzyć. Jeśli trafisz na stomatologa z pasją,
który ciągle się szkoli i rozwija zawodowo, możesz mu zaufać! U nas
pracują tylko tacy właśnie lekarze!
Licówki kompozytowe - to jedna z możliwości, które mogą znacznie
zmienić Wasz uśmiech. Z tego rodzaju leczenia stomatologicznego
korzysta wielu naszych pacjentów. Dlaczego? Bo tak właściwie w 2-3
godziny można totalnie zmienić swój uśmiech.
Tak było m.in. u jednej z naszych pacjentek, u pani Ani, która skradła
nasze serca.
- Do dziś nie mogę dobrać odpowiednich słów. Jesteście wspaniali.
Wreszcie znalazłam klinikę i profesjonalistów, którzy mi pomogli -
mówi pani Ania. Dziękujemy za sympatyczne słowa!

Jako zespół lubimy spędzać ze sobą czas również i po
pracy. W czerwcu spotkaliśmy się na imprezie
integracyjnej na łonie natury, na działce naszego
opiekuna pacjenta, Katarzyny, w okolicach Nowego
Miasta Lubawskiego. Na wesoło świętowaliśmy też
urodziny naszego szefa, Pana Doktora Macieja. 
Pod okiem specjalistów z Bar i Przyjaciele, uczyliśmy się
robić smaczne drinki, a także wzięliśmy udział w
konkursie - śmiechu było co niemiara! :)
Popołudnie i wieczór upłynęły nam na wspólnym
grillowaniu i rozmowach przy ognisku. Odpoczywaliśmy w
otoczeniu pięknej przyrody - lasów, łąk i jeziorka. Do dziś
miło wspominamy ten czas. Kolejne integracyjne
spotkania przed nami! 

WSPIERAMY LOKALNY BIZNES

W tym trudnym czasie warto jeszcze bardziej siebie
nawzajem wspierać. Lock down dał się we znaki
wielu branżom. Staramy się na co dzień wspierać
lokalne firmy i kupować ich produkty. Zachęcamy
wszystkich do wsparcia lokalnego biznesu. Na pewno
tam pracuje ktoś z waszej rodziny czy znajomych.
Więc może zamiast kupować wszystko w
supermarkecie, kupujmy u lokalnych dostawców i
przedsiębiorców. Oni na nas bardzo liczą! #lemigo

#bosca.pizza.wloska
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NIE TYLKO ZDROWE, ALE I ESTETYCZNIE ODBUDOWANE

IMPLANTY, "TRUDNE" ÓSEMKI? NASZ CHIRURG CI POMOŻE

Prezentujemy galerię zdjęć przedstawiającą efekty leczenia zachowawczego naszych lekarzy dentystów:
Macieja Maszewskiego, Kingi Kowalik-Maszewskiej, Eweliny Lenartowskiej, Justyny Milczak I Piotra
Wichary. Nasi lekarze dbają nie tylko o zdrowie Waszych zębów, ale i ich estetyczną odbudowę, zgodną z
pierwotnym stanem, indywidualnie dopasowaną do zgryzu. 
Wielu z nas posiada jeszcze m.in tzw. "czarne plomby", czyli wypełnienia amalgamatowe, które nie
wyglądają zbyt estetycznie poprzez swój kolor i wygląd. Chcesz się ich pozbyć i wymienić je na
zdecydowanie ładniejsze? Zapraszamy na wizytę do naszych lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce
czasem spotykają się z nie lada stomatologicznymi wyzwaniami. Wyzwania to jednak nasza specjalność -
najważniejsza jest fachowa pomoc pacjentowi. Zobaczcie kilka przykładów efektów pracy naszych
stomatologów.

Szukasz dobrego specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej? Polecamy serdecznie
leczenie chirurgiczne u naszego lek. dent. Marcina Kusza, który w naszych klinikach zajmuje
się głównie wszczepianiem implantów, usuwaniem "zębów mądrości", czyli ósemek, również
tych zatrzymanych w kości, resekcją wierzchołka korzeni zębowych, recesją dziąsła i innymi
zabiegami. Pacjenci bardzo chwalą Pana Doktora za profesjonalizm, fachową pomoc i
umiejętności. Poniżej przedstawiamy jedną z usuniętych ósemek przed i po zabiegu na zdjęciu
radiologicznym oraz przykłady prac implantologicznych. 
Gratulujemy Panu Doktorowi Marcinowi zdanego ostatnio egzaminu i awansu zawodowego! ":)



Witaj, z tej strony cyfrowy technik dentystyczny Paulina
Pokusa. Mam ogromny zaszczyt pisać dla Ciebie o mojej
pracy i zarazem pasji… Zapraszam Cię do mojego cyfrowego
świata, w którym królują prawdziwe uczucia, realne emocje i
rzeczywiste spełnianie marzeń…

Czym jest cyfryzacja?
Trudno znaleźć użyteczną definicję cyfryzacji - słowo to jest
używane w wielu kontekstach w sposób dość dowolny. Otóż
w moim odczuciu każda forma cyfryzacji to unikalna podróż.
Często jest określana mianem transformacji. Dlatego też nie
da się jej zamknąć w ramach jednego produktu czy usługi.
Nie jest też możliwe opisanie jej w formie powtarzalnych
kroków. Na początku warto sobie zdać sprawę z faktu, że
celem cyfryzacji nie jest wdrożenie technologii
informatycznych, a ich odpowiednie wykorzystanie. W jaki
sposób wykorzystać cyfryzację w stomatologii (oprócz znanej
już dziedziny radiologii – tomografia 3D)?

Czy przychodzisz do swojego gabinetu stomatologicznego i
marzysz o pięknym uśmiechu? Pomogę Ci zbliżyć się do
niego, a przynajmniej do świadomości, w jaki sposób możesz
go otrzymać dzięki cyfrowej stomatologii. 
Twój lekarz stomatolog wykonuje rejestrację opracowanych
zębów kamerą skanującą. Na podstawie pliku wysłanego do
cyfrowego laboratorium protetycznego wykonuję projekt
Twojego uśmiechu. Po zaakceptowaniu przez Ciebie
wizualizacji - nowej wersji siebie, zaprojektowane „nowe
zęby” przesyłam bezprzewodowo za pomocą sieci wifi (jak
mail) do maszyny frezującej. Wytwarzam pracę protetyczną
w materiale, który został specjalnie wybrany dla Ciebie. Po
wyfrezowaniu dokonuję ostatecznej charakteryzacji i Twój
lekarz osadzi uzupełnienie wykonane indywidualnie dla
Ciebie.

Czego możesz doświadczyć dzięki temu, że Twój gabinet
wyposażony jest w skaner wewnątrzustny? Czego możesz
doświadczyć jako zdigitalizowany pacjent w Twoim
gabinecie stomatologicznym?

ZINDYWIDUALIZOWANY
UŚMIECH DOPASOWANY DO CIEBIE
Zacznę od tego, że estetyki nie można utożsamiać z takimi
cechami jak „perfekcyjne”, „śnieżnobiałe” i „proste jak
świeca”. Uzupełnienie idealnie dopasowane do Ciebie musi
umiejętnie łączyć w sobie naturalność i estetykę, ponieważ
tylko wtedy uzyskamy wspólnie doskonały efekt. Każdego
natura stworzyła indywidualnie, w różny sposób, i z tego
wynika, że dla każdego z nas natura inaczej wygląda.
Materiały monolityczne (prefabrykaty, których używa
cyfrowa pracownia protetyczna) nie muszą być
monochromami (jednokolorowe). To technik dentystyczny
odpowiednio wprowadza duszę w to coś, co jest sztuczne i
dodatkowo, jeśli robi to z pasją, to nie ma obaw – może to
tylko zakończyć się sukcesem.

WIZUALIZACJA I PRZEWIDYWALNOŚĆ
Wizualizacja… o co chodzi? Czy ktoś z Was czytał książkę lub
kojarzy film „Sekret” Rhonda Byern? Wyobraź sobie, ze
istnieje mapa, która pokazuje Ci jak przejść z Twojego
obecnego miejsca na Ziemi do najwspanialszego,
najbogatszego, najbardziej spełnionego życia, jakie potrafisz
sobie wyobrazić. Wyobraź sobie, że mapa ta prowadzi Cię
krok po kroku w stronę takiego właśnie życia. Trzymasz tę
mapę w rękach. Wizualizacja wymarzonego uśmiechu – to ta
mapa dla Ciebie. Technologia cyfrowa dostarcza nam ją
prosto do rąk. Wizualizacja uśmiechu jest już nie tylko w
wyobraźni… Widzisz siebie w nowym uśmiechu stworzonym
cyfrowo, ale realnie jest on na Twojej twarzy

.Przewidywalność… Co możemy przewidzieć?
„Wiara to ufność w istnienie czegoś, czego jeszcze nie
widzisz. Nagrodą za tę ufność jest ujrzenie tego, w co
wierzysz.” To mój sekret. To sekret tej technologii, w której
nauczyłam się żyć, która stała się moją pasją, ponieważ
dzięki niej, to co stworzę wirtualnie przenoszę w
rzeczywistość… A tą rzeczywistością jest uśmiech Twój,
Waszego bliskiego, Waszego przyjaciela, mój. O nie będzie
podobny do tego co widzisz przed sobą, „pi razy drzwi”, „fifty
fifty”, „trochę tak a trochę tak”, „porównywalny”, „tego typu”,
„zbliżony duchem”. On będzie TAKI SAM jak widzisz, „jota w
jotę”, „jakby żywcem wzięty”, „kubek w kubek”, „wypisz
wymaluj”, „kropka w kropkę”, „toczka w toczkę”… To co jest
w wizualizacji przenosimy w rzeczywistość. Bo jak z reklamy
Żywca wiemy, że „prawie robi wielką różnicę”:).
Tu nie ma miejsca na słowo „prawie” :).

KREATOR WŁASNEGO UŚMIECHU 
Świat emocji jest dość złożony. Jest to subiektywny stan,
który trudno zdefiniować lub opisać i niestety jest trudny do
uświadomienia dla wielu ludzi. Trudno jest ukryć nasz
nastrój, ponieważ nasza twarz jest źródłem
natychmiastowych informacji dla otoczenia. Skoro to nasze
zachowania, nasze nastroje, nasze emocje, nasz wyraz
twarzy, to również i nasz uśmiech. Czy wstając rano ubierasz
się w to w czym czujesz się dobrze i swobodnie? Czy w
sklepie kupujesz buty, które pasują i są wygodne? Czy dobrze
się czujesz w ulubionych spodniach? Decydujesz i dokonujesz
wyboru codziennie po to, by czuć się dobrze, swobodnie,
wygodnie, ale i atrakcyjnie, ładnie, pięknie, seksownie.
A czy właśnie wymarzony uśmiech pasowałby do tej
sukienki? Spodni? Koszuli? Paznokci? Szminki? Auta? Tak!!
Bo to Twój uśmiech i my możemy być jego kreatorami, i Ty
możesz być kreatorem. Jak?
Możesz być twórcą własnego uśmiechu, możesz mieć na to
wpływ! Po wizualizacji możesz zdecydować czy taki kształt
jest tym kształtem z Twojej wyobraźni i marzeń. Możesz stać
się prawdziwym projektantem swojego uśmiechu. Każdy
projekt leczenia może być poprawiony zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami, ale też pod kontrolą ze strony klinicznej.
Wizja estetyki staje się rzeczywistością, wraz z funkcją i
zasadami, jakimi kieruje się medycyna. To nie kolejna moda
na upiększenie siebie. To bardzo rzetelna, naukowa
estetyczna metoda z medycznym zapleczem XXI wieku. To
była tak zwana stomatologia emocjonalna – nowy dział
stomatologii, który wyodrębnił się w związku z technologią
cyfrową w tej branży. Istnieją poglądy, że cyfryzacja
„odmóżdża" społeczeństwa, sprawia, że stajemy się
„zrobotyzowani”, bez zauważenia piękna otaczającego nas,
ludzi, którzy są obok nas, rodziny, znajomych… Tu jednak
cyfryzacja pozwala się zbliżyć do uczuć i naszych emocji, do
oczekiwań, a przede wszystkim do spełnienia Twoich
marzeń…
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KOMUNIKACJA
Ludziom potrzebny jest uśmiech i uśmiechają się w sposób
spontaniczny. Musimy uwierzyć, ze potrafimy tworzyć
prawdziwe uśmiechy, a do tego celu jest potrzebna nam
techniczna świadomość emocjonalna.
Czy rozumiesz jak ważne jest zburzenie, zlikwidowanie
wieży Babel i mówienie tym samym językiem w gabinecie?
Tym samym jakim mówi lekarz stomatolog, technik, Ty,
Twoi znajomi i rodzina. Tym językiem jest skan
wewnątrzustny zarejestrowany kamerą wewnątrzustną.
Ważne jest, by każdy kto jest zaangażowany w przemianę,
metamorfozę wiedział jaką wizję ma w głowie, czyli jak
chce, by wyglądał uśmiech. Możesz pokazać co chcesz
zaokrąglić, a co wyostrzyć, co wydłużyć, a co skrócić, co
poszerzyć, a co zwęzić. Ty jako Pacjent nie musisz
zastanawiać się co oznacza zaawansowane słownictwo
lekarza i sprawdzać w google definicji, Ty nie musisz mieć
obaw, czy zespół w gabinecie zrozumiał czego oczekujesz
od efektu ostatecznego…Możesz to po prostu pokazać…
Sprawna komunikacja prowadzi nas razem do stworzenia
idealnego uśmiechu dopasowanego do Twojej twarzy.

PAULINA POKUSA, TECHNIK DENTYSTYCZNY,
O TYM JAK CYFROWO
POWSTAJE UŚMIECH
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UWIELBIAMY SPRAWIAĆ WAM NIESPODZIANKI!

SZYBKOŚĆ REALIZACJI 
Każdy chce się uśmiechać i każdy chciałby uśmiechać się
pięknie. Uśmiech przełamuje bariery, zbliża ludzi,
zjednuje przyjaciół.
Badania naukowe dowodzą, że osoby, które często się
uśmiechają żyją dłużej i szczęśliwiej. Niestety, niewiele
osób posiada naturalnie idealny uśmiech. Kiedy człowiek
ma problem z uśmiechem, często ma też problem z
wyrażaniem siebie. Zaczyna świadomie i nieświadomie
kontrolować swoją ekspresję. Rewitalizacja uśmiechu,
który jest dopasowany do charakteru i twarzy, staje się jak
własny pozwala odbudować własną wiarę w siebie. Kiedy
człowiek kocha siebie, swoją duszę i swoje ciało – emanuje
wewnętrznym pięknem, siłą i blaskiem. Nie ma lepszego
rodzaju atrakcyjności – niż to kiedy jesteś
atrakcyjna/atrakcyjny dla siebie. Dlatego czas realizacji
marzeń ma znaczenie? Jeśli ten wymarzony efekt możemy
osiągnąć szybciej i łatwiej dzięki narzędziom cyfrowym, to
dlaczego nie mielibyśmy z tego skorzystać.
W pełni cyfrowy protokół jest zarazem precyzyjny i
efektywny. Dzięki technologii cyfrowej stosowanej przez
laboratoria i lekarzy można uzyskać naturalne i
realistyczne efekty estetyczne przy równoczesnym
skróceniu i uproszczeniu procedur technicznych i
klinicznych. Spytaj się w gabinecie kiedy możesz zobaczyć
siebie ubraną/ubranego w swoje marzenie :).

KOMFORT
Co dla Was oznacza „komfort”? Czy jest to brak obaw o
jutro? Duży dom? Dobra praca? Szczęście rodzinne?
Zdrowie bliskich? Pieniądze? Co dla Was oznacza w takim
razie „komfort leczenia stomatologicznego”. Czy jest to
brak obaw o ból? Przestrzenny gabinet? Dobry lekarz w
rankingach i opiniach w internecie? Niskie koszty
leczenia? Parking pod drzwiami kliniki? Design gabinetu i
prestiż? Tysiące certyfikatów na ścianie? Szukając
uniwersalnej recepty na życie, wskazówek, w jaki sposób
podnieść jakość życia, sięgnę do sentencji, której autorem
jest protestancki teolog Reinhold Niebuhr. Pod nazwą
„Modlitwa alkoholika” została ona spopularyzowana przez
ruch AA „Boże, proszę daj mi siłę, abym pogodził się z tym,
czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co
zmienić mogę i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od
drugiego”.
Na wiele rzeczy w swoim życiu nie mamy wpływu lub
musimy poczekać, by mieć. Na komfort leczenia nie
musimy czekać i mamy wpływ – to nasz wybór. 

Wyobraź sobie, że siedzisz w wygodnym pomieszczeniu,
oglądasz film na dużym monitorze, a obsługa proponuje
ciepłe i zimne napoje. Gdzie się znajdujesz? W kinie? W
restauracji, a może w prywatnym samolocie? Prawidłowa
odpowiedź to gabinet stomatologa, Twój gabinet!
Nadszedł czas na zaktualizowanie ogólnego podejścia do
wizyt u stomatologa. Obraz zatrważających krzyków,
burczących narzędzi tortur i wystraszonych klientów na
ciasnej poczekalni czas zastąpić kojącym obrazem
przypominającym wizytę w ulubionym centrum relaksu.
Gabinet dentystyczny wyposażony w unit stomatologiczny
już nie wystarcza. Ważny jest Twój komfort. Pacjent XXI
wieku to pacjent świadomy i wymagający. By zapewnić
Tobie najlepsze rozwiązania stale śledzimy światowe
trendy. To czego oczekuje dzisiejszy pacjent wykracza
znacznie poza procedury lecznicze. Dzięki najbardziej
nowoczesnemu wyposażeniu znacznie wzrasta komfort
zabiegów, ale również dokładność i trafność diagnozy.
Nowoczesne urządzenia otwierają drogę do takich
zabiegów, jakich pacjenci potrzebują najbardziej:
bezbolesnych, szybkich i o spektakularnych efektach.

ESTETYKA I NIE TYLKO
Wyniki badań naukowych uznały już korzystne
powiązanie między uśmiechaniem się i pozytywnym
myśleniem. Dodatkowo:
- działanie antydepresyjne u nastolatków,
- działanie przeciwbólowe u dorosłych,
- pomoc w rzucaniu palenia,
- sprawniejsza praca,
- mniejsze ryzyko niewydolności serca.
Mój wniosek: musimy dawać naszym pacjentom szanse na
spontaniczny uśmiech, aby aktywować ich układ nerwowy
i lepsze samopoczucie – cóż za odpowiedzialność :).

KASA!
Mądre, grzeczne, rozumne, chwalone, kochane, szlachetne
i zabawne, piękne, wzięte, znane są pieniądze. Ile jesteś w
stanie zapłacić za komfort? Za piękny uśmiech
wymarzony? Za profesjonalizm? Za estetykę? Za
dokładność i precyzję? Nie chodzi o to, że cyfrowy pacjent
płaci mniej, ale na pewno nie więcej. Ale skoro czas to
pieniądz to skoro oszczędzasz czas to znaczy, że
oszczędzasz też pieniądze. A jeśli w pełni rozumiesz plan
leczenia, jego powody, jak również znasz efekt końcowy, to
czy nie łatwiej jest Ci zapłacić? Już nie kupujesz kota w
worku i żyjesz z obawą czy na pewno wiesz czego możesz
się spodziewać i czy na pewno rozumiesz rozmowy w
gabinecie. Otworzenie paczki przywiezionej z cyfrowej
pracowni protetycznej, to już nie taka niepewność jak
kiedyś… Nadal niespodzianka, ale miła niespodzianka –
taką jaką każdy z nas uwielbia :)

Skoro mamy już gotową definicję to czy istnieje jakiś
przepis, który by jasno określał co należy robić, a czego
unika, by zagwarantować sukces przy tzw. cyfryzacji? Na
to pytanie będę starać się odpowiadać w każdym kolejnym
wpisie… Follow me!! :)

Bardzo lubimy przekazywać naszym
pacjentom, że właśnie zakończyli
leczenie i mają wszystkie zęby zdrowe.
To nasz wspólny sukces: pacjenta,
lekarzy i całego zespołu pracującego w
klinikach. Nasi opiekunowie dbają o to,
by pacjenci wybrali dla siebie
niespodziankę z naszego katalogu. Dla
dzieci oferujemy zabawki, a dla
dorosłych vouchery  na skorzystanie z
usług u naszych partnerów
biznesowych z Grudziądza i Brodnicy.



ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
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Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia  

składamy Państwu serdeczne życzeniaskładamy Państwu serdeczne życzenia  

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,  

rodzinnego ciepła i przede wszystkim dużo uśmiechu!rodzinnego ciepła i przede wszystkim dużo uśmiechu!

Niech radość i pokój Bożego Narodzenia,Niech radość i pokój Bożego Narodzenia,  

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia,poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia,    

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2021!towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2021!

Kinga i Maciej MaszewscyKinga i Maciej Maszewscy  

wraz z całym zespołemwraz z całym zespołem


