
WIZYTA ADAPTACYJNA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami płynącymi do naszego Studia Stomatologicznego „SKRZAT”, a dotyczący-
mi przedszkolnej i wczesnoszkolnej profilaktyki stomatologicznej, przygotowaliśmy ofertę wizyty adaptacyjnej w 
formie wycieczki dla grupy przedszkolnej do 15 osób (w przypadku większej liczby dzieci w podziale na grupy). Do 
wyboru przygotowaliśmy trzy warianty wycieczki:

WARIANT I – PROFILAKTYKA – program wizyty (czas trwania ok. 60 min)

•	 Przywitanie

•	 Prelekcja na temat prawidłowego odżywiania oraz prawidłowego mycia zębów z demonstracją na modelu

•	 Prezentacja podstawowych narzędzi stomatologicznych

•	 Wykonane wspólnie z dziećmi plomby na modelu.

•	 Zwiedzanie gabinetu połączone z prezentacją wszystkich urządzeń w gabinecie (dzieci dowiadują się jak 
działa fotel stomatologiczny, zabawa turbiną, dmuchawką, lampą polimeryzacyjną, zdjęcia z kamery we-
wnątrzustnej, znieczulenie komputerowe „The Wand”, sterylizacja narzędzi).

•	 Na końcu „przejazd na fotelu stomatologicznym” - każde dziecko siada na fotelu i jeździ w górę i w dół –  
wtedy istnieje możliwość zrobienia zdjęć dzieciom

•	 Każde dziecko otrzymuje pamiątkowy upominek.

WARIANT II – PRZEGLĄD – program wizyty (czas trwania ok. 90 min)

•	 Przywitanie

•	 Prelekcja na temat prawidłowego odżywiania oraz prawidłowego mycia zębów z demonstracją na modelu

•	 Prezentacja podstawowych narzędzi stomatologicznych

•	 Wykonanie wspólnie z dziećmi plomby na modelu

•	 Zwiedzanie gabinetu połączone z prezentacją wszystkich urządzeń w gabinecie (dzieci dowiadują się jak 
działa fotel stomatologiczny, zabawa turbiną, dmuchawką, lampą polimeryzacyjną, zdjęcia z kamery we-
wnątrzustnej, znieczulenie komputerowe „The Wand”, sterylizacja narzędzi).

•	 Przegląd stomatologiczny – dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę mają przeprowadzony profesjo-
nalny przegląd stomatologiczny wykonywany przez lekarza lub higienistę z adnotacją dla rodziców, o stanie 
zębów dziecka wraz ze wskazaniami do leczenia

•	 Każde dziecko, u którego został wykonany przegląd otrzymuje „Pakiet Małego Skrzata” (pamiątkowy upo-
minek, próbkę pasty dla dzieci z fluorem oraz Kartę Rodzinną uprawniającą do zniżek na leczenie sto-
matologiczne dla całej rodziny).
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WARIANT III – MAŁY PACJENT – program wizyty (czas trwania ok. 100 min)

•	 Przywitanie

•	 Prelekcja na temat prawidłowego odżywiania oraz prawidłowego mycia zębów z demonstracją na modelu

•	 Prezentacja podstawowych narzędzi stomatologicznych

•	 Wykonanie wspólnie z dziećmi plomby na modelu

•	 Zwiedzanie gabinetu połączone z prezentacją wszystkich urządzeń w gabinecie (dzieci dowiadują się jak 
działa fotel stomatologiczny, zabawa turbiną, dmuchawką, lampą polimeryzacyjną, zdjęcia z kamery we-
wnątrzustnej, znieczulenie komputerowe „The Wand”, sterylizacja narzędzi).

•	 Przegląd stomatologiczny – dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę mają przeprowadzony profesjo-
nalny przegląd stomatologiczny wykonywany przez lekarza lub higienistę z adnotacją dla rodziców, o stanie 
zębów dziecka wraz ze wskazaniami do leczenia

•	 LAKIEROWANIE ZĘBÓW (profilaktyka zabezpieczająca zęby lakierem z dużą dawką fluoru, który zwiększa 
odporność zębów na działanie bakterii próchnicowych)

•	 Każde dziecko, u którego został wykonany przegląd otrzymuje „Pakiet Dzielnego Skrzata” (pamiątkowy 
upominek, kubeczek do mycia zębów, szczoteczkę, pastę oraz Kartę Rodzinną uprawniającą do zniżek 
na leczenie stomatologiczne dla całej rodziiny).

Przygotowując ofertę dla przedszkoli mieliśmy na względzie propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu oraz pra-
widłowym dbanu o zęby, dlatego ustalone ceny mają charakter promocyjny:

  WARIANT I –  bezpłatnie

WARIANT II – 10 zł/dziecko

WARIANT III –  przegląd 10 zł/dziecko + lakierowanie 40 zł/dziecko 
(regularna cena lakierowania to 100 zł)

Po wizycie, Przedszkole otrzyma certyfikat potwierdzający, iż jest ono objęte opieką przez Studio Stomatologii 
Skrzat, a opiekunowie dzieci otrzymają Karty Rabatowe uprawniające do zniżki na leczenie stomatologiczne.

Do skorzystania z Wariantu II oraz Wariantu III konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na wyko-
nanie przeglądu bądź przeglądu wraz z lakierowaniem (formularz zgody znajduje się w załączniku nr 1 do Oferty).

W przypadku zainteresowania Państwa jednym z wariantów, bardzo prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny 
w celu ustalenia daty wizyty.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

lek.stom. Anna Freyer

właściciel


