
INTERDENTIS
medicină

pentru tine

Dragi pacienți,

Pentru a trece cu bine prin această 

perioadă specială și a vă oferi tratamente 

stomatologice în condiții optime de 

siguranță vă rugăm să respectați cu 

strictețe pașii de mai jos:

1
Cu o zi înainte de a vă 
prezenta la clinică

- un link pe care vă rugăm să îl accesați pentru a completa electronic 
(pe calculator sau telefon) o serie de formulare.

Formularele completate vor fi trimise în mod automat pe adresa 
dumneavoastră de email și pe adresa de email a clinicii noastre și le 
veți semna când ajungeți la programare.

- data și ora programării;
Veți primi pe telefon un mesaj, care va conține:

În acest fel vom reduce timpul petrecut în sala de așteptare.

2
Înainte de a pleca de 
acasă

Spălați-vă pe dinți

Puneți-vă o mască facială astfel încât să vă acopere gura și nasul. O veți 
purta pe toată durata vizitei la stomatolog. O veți da jos doar la indicația 
medicului dumneavoastră. 

3 Accesul în clinică

Apăsați soneria cu degetul îndoit și așteptați să vă deschidă asistenta.

Dezinfectați încălțămintea pe covorașul de lângă ușă.

Vă vom măsura temperatura la nivelul frunții cu termometru fără contact.

Depozitați hainele și bagajele în cutia de la intrare.

Dezinfectați-vă mâinile.

Îmbrăcați echipamentul de protecție oferit (halat, bonetă, încălțăminte).

Semnați formulare pe care le-ați completat electronic cu o zi înainte.

Mergeți în cabinet fără să atingeți nici o suprafață.
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Pentru a trece cu bine prin această 

perioadă specială și a vă oferi tratamente 

stomatologice în condiții optime de 

siguranță vă rugăm să respectați cu 

strictețe pașii de mai jos:

Dragi pacienți,

4 În cabinet

Vă veți așeza pe unit fără atinge cu mâinile nici o suprafață.

Medicul va discuta cu dumneavoastră și va stabili planul de tratament.

Vă veți scoate masca în momentul în care medicul vă indică acest lucru.

Veți clăti gura timp de 1 minut cu soluția dezinfectantă oferită.

Medicul va realiza manopere planificate.

5 După finalizarea tratamentului

Veți clăti gura timp de 1 minut cu soluția dezinfectantă oferită.

Veți coborî de pe unit fără să atingeți nici o suprafață.

Asistenta vă va returna masca pe care o veți aplica peste gură și nas.

Asistenta vă va conduce afară din cabinet.

Veți lăsa echipamentele de protecție în coșul galben.

Toate suprafețele din cabinet și pavimentele vor fi dezinfectate.

Cabinetul va fi sterilizat cu lampă cu ultraviolete.

Am aplicat aceste proceduri speciale pentru siguranța 
dumneavoastră și a personalului nostru.

VĂ MULȚUMI PENTRU ÎNȚELEGERE!
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