Informatie van uw tandarts

Bang voor de tandarts?

Bang voor de tandarts?

Tandartsbehandeling
onder narcose

Een mooi en gezond gebit is voor iedereen mogelijk.
Bent u zo angstig voor de tandarts dat u afziet van
een bepaalde tandartsbehandeling? Of slaat u zelfs
het hele tandartsbezoek over? Dan is een
behandeling bij NarcoDent een passende oplossing.
Angst voor de tandarts
Tandartsangst komt veel voor: 2,5 miljoen
Nederlanders zien op tegen een tandartsbehan
deling. Narcose resteert vaak als een
gepaste oplossing om angstige patiënten, die alles
geprobeerd hebben, een tandheelkundige
behandeling te laten ondergaan. Uw tandarts heeft
een samenwerking met NarcoDent. NarcoDent
heeft begrip voor de angst en eventuele
verwaarlozing van het gebit.
Dankzij NarcoDent bestaat voor iedereen de
mogelijkheid om weer lachend door het leven te
gaan met een mooi én gezond gebit.
NarcoDent voert alle tandheelkundige behandelingen
uit onder narcose op drie locaties:
Capelle aan den IJssel, Culemborg en Oosterhout (NB).
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Anesthesie
NarcoDent werkt samen met Anesthesia & Intensive
Care Services (AIC Services). Deze organisatie is
gespecialiseerd in hoogwaardige medische zorg
binnen de anesthesiologie en de intensive care.
Het anesthesiologenteam zorgt ervoor dat u veilig
in slaap bent wanneer de tandarts de behandeling
uitvoert en dat u hier dus niets van merkt.
De mogelijkheid om onder narcose behandeld te
worden, heeft twee belangrijke voordelen:
•

Een behandeling onder narcose is vaak de
eerste stap om hevige tandartsangst te
overwinnen. Daarna kunt u, wellicht zonder
angst, naar de tandarts.

•

Een mooi en gezond gebit is nu voor iedereen
mogelijk, ook voor mensen met angst voor de
tandarts!

U bent bij NarcoDent in goede handen!

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen of wilt u een afspraak inplannen voor een
gratis intakegesprek? Neem dan direct contact op
met NarcoDent of met uw tandarts.
www.narcodent.nl - 0800- 42 42 002

