hikayen, gülümsemen.

PIANO
hikayen, gülümsemen.

D E N TA L
hikayen, gülümsemen.

YENİ NESİL
DİŞ HEKİMLİĞİ
Ankara’nın yeni sağlık merkezinde, şehrin tam ortasında, Mahall
Ankara’da sizin için yerimizi aldık.
Bildiğiniz diş kliniklerinin ötesinde; gelişen dijital dünyanın ulaştığı en
son teknolojik donanımlar ile Piano Dental Clinic’i kurduk.

Hadi gelin, gülüşünüzü birlikte kutlayalım.
4
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TÜM
İHTİYAÇLARINIZ
TEK BİR
NOKTADAN
Çocuk yaştan ileri yaşlara kadar, ağız-diş sağlığı ve estetiği için gerekli olan
tüm ihtiyaçlarınızı tek bir noktada karşılıyoruz.
İçeri girdiğiniz ilk andan itibaren rahat, şık, keyifli bir ortam sunan Piano
Dental Clinic, modern diş hekimliği imkanlarını uzmanlıkla birleştiren bir
atmosfer olarak tasarlandı.
Alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen tedavileriniz için diş
sağlığında kullanılan en son teknolojiler tercih edildi.

Uzmanlık konforla birleşti.
6
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hikayen, gülümsemen.
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Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.
Protetik Diş Tedavisi alanında “Ti-Zr Alaşımlı Dental İmplant İle Farklı
Dayanak Materyalleri Arasındaki Biyomekanik İlişkinin In-Vitro Olarak
İncelenmesi” konulu teziyle uzmanlık eğitimini yine aynı üniversitede
tamamladı.
Dental implantlar ve estetik diş hekimliği ile ilgili seminer ve kongrelere
katıldı, bilimsel makaleler yayınladı, dergilerde yazılar yazdı.
Aldığı eğitimler ve kazandığı klinik tecrübeler doğrultusunda Piano
Dental Clinic’i kurdu.

Diş Hekimi / Protez Uzmanı

ÖNCELİĞİMİZ
SİZİNLE

TANIŞMAK
İLK MUAYENE ÜCRETSİZ
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Hastalarımızı önemsiyoruz
ve

tedavi

planına

karar

verirken hekimi ile birlikte
etkin rol almasını istiyoruz.

Piano’da Muayeneniz
Ücretsiz Yapılır.
Neden?
Bizim için muayene, öncelikle sizinle tanışmak ve sizi doğru bilgiyle buluşturmak
demektir. Bunun için tedavi öncesi tanı ve teşhis için yapılan klinik muayene, radyografik
filmler, tedavi planlaması dahil her işlem ücretsizdir.
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Tedavinize sizi anlayarak başlıyoruz.
Piano Dental Clinic’in
amacı; güleryüz,
anlayış ve empatinin
eşlik ettiği, güven,
saygı, etik değerler,
teknoloji ve bilimsellik
taşıyan kaliteli hizmet
sunmaktır.
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KENDİNİ
İYİ HİSSET DİYE...
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Kliniğimize
hem

keyif

geldiğinizde
alacağınız

bir

sizleri
ortamda

karşılayabilmek hem de tedavi sonrası
bir süre bir şey yememeniz gerektiği
gerçeğinden yola çıkarak hoş bir köşe
planladık. Mutfağımızda günlük olarak
hazırladığımız

lezzetlerimizin

yanında

kahve ve çaylarımızı size ikram etmekten
mutluluk duyuyoruz.

Bistro
& Kitchenette

Güzel Bir Kahve Her Zaman İyi Bir Fikir.
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Bistro’da
Her Şey
Ev Yapımı
ve
Tazedir.
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PIANO
HER KÖŞESİ
SİZİN İÇİN, SİZE ÖZEL.
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Randevunuza her an hazırlıklı gelemeyebilirsiniz.
Bir yemek veya bir görüşme sonrası tedavi için

Sağlık için öncelik
hijyen ve
temizlik

kliniğimize uğrarken ya da bistromuzda birşeyler
atıştırdıktan sonra dişlerinizi fırçalama ihtiyacı
hissedebilirsiniz. Size özel tek kullanımlık diş fırçası,
diş macunu, ağız suları ve hijyen ürünlerimiz ile
hem randevunuz öncesi hem de tedavi sonrası
yenilenip yeni bir nefes alabilirsiniz.

RAHATLAYIN,

GÜZEL BİR NEFES ALIN…
Yeni Bir Nefes İçin
Tek Kullanımlık
Doğru Bakım
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Çocuklarımız;
gerginliği,

hastane,

korkusu,

klinik
tedavi

ortamı
endişesi

gibi nedenlerden dolayı tedavi olmak
istemeyebilir. Piano Dental Clinic, sizin
kendinizi evinizde gibi konforlu hissetmeniz

Çocuklar da
diş kliniğinde
mutlu olabilir.

için

tasarlandı.

Böyle

bir

klinikte

çocuklarımızın konforu ve rahatlığı da bizler
için çok önemli. Bu nedenle çocuklarımızın
hem tedavileri öncesi rahatlamaları ve
kendilerini iyi hissetmeleri hem de siz
tedavi olurken keyifli zaman geçirmeleri
için onların çok seveceği bir oyun alanı
hazırladık.

Oyun Alanı

Sevdikleriniz İçin Çok Özel Bir Odamız Var.
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Biz sizin sağlığınızla
ilgilenirken minikler
sıkılmasın diye onlara
keyifli bir oyun alanı
tasarladık.
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PIANO
DENTAL CLINIC
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DİJİTAL
DÜNYANIN
AVANTAJLARI

Röntgen Odası
Röntgen odamızda son
teknoloji makinelerle, hızlı
sonuçlar alıyoruz.

PIANO’DA
Röntgen Odası
Panoramik film
Sefalometrik film
Periapikal film
28
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YENİ
GÜLÜMSEMENİZ
İÇİN İLK ADIMI

ATALIM

Tedavi öncesi ve sonrası
fotoğraf kaydı alma
Sosyal hayattaki en göze çarpan
özelliğiniz olan gülüşünüzü tasarlarken
nasıl bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunuzu
fotoğraflarınızdan birlikte değerlendiriyoruz.

Fotoğraf Odası
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ARTIK
DİŞ SAĞLIĞINIZ
İÇİN BİR
ASİSTANINIZ
VAR.
Dijitalleşen
kliniğimizde
planlamalar

dünyayı

yakından

teknolojiyi,
için

diş

UYGULAMADA
NELER VAR?
Yapılan Tedaviler

Kolay Randevu

takip

Röntgen Bilgileri

eden

sağlığınızdaki

kullanıyoruz.

Zaman

kaybını ortadan kaldırıyor, dünyanın neresine
giderseniz gidin sağlık bilgilerinizin elinizin
altında olmasını sağlıyoruz. Dişlerinizle ilgili

İletişim Bilgileri

Doktorunuz Yanınızda
Tedavi Geçmişi

her türlü tedavi kaydının bulunduğu, implant
gibi materyallerinizin sertifikalarının yer aldığı,
düzenli randevularınızın ve ilaç saatlerinizin
hatırlatıldığı

bir

uygulama

çıkmaktan çok mutluyuz.
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ile

karşınıza

Sertifika
Bilgileri

Tedavi
Kişisel Randevu Tarihleri Fotoğraflarınız
ve Hatırlatmalar
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BİLDİĞİMİZ
EN İYİ HEDİYE,
GÜZEL BİR GÜLÜMSEME.
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Estetik
Diş Hekimliği
Gülüş tasarımı, kişinin anatomik yapıları; dudaklar, diş eti, dişler gibi estetik
unsurların ayrı ayrı ve birbiri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi ve detaylı
estetik analizlerin yapılmasıyla ortaya çıkan kişiye özgü gülüş şeklinin
dizayn edilmesidir. Gülüş tasarımı ile kişiye daha sağlıklı, daha estetik bir
gülüş kazandırılır.
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Sağlıklı dişler ve
güzel bir gülümseme,
hayatın her anında
size bir mucize
getirir.
37

öncesi

GÜLÜŞ TASARIMI İLE

DOĞAL DİŞLER,
DOĞAL GÜLÜŞLER.

sonrası

GÖRMEK,

İNANMAKTIR.
Kliniğimizde, 3Shape ağız içi tarayıcısı ile 3 boyutlu tarama yapılarak
gülüş tasarımı uygulaması ile tedavinin potansiyel sonuçlarını size

Gülmek Size
Daha Çok
Yakışacak.

sunabiliyoruz.
Yeni gülümsemenizle dişlerinize hiç dokunmadan birkaç dakika
içinde tanışabilirsiniz. Sonucu görerek tedavinize gönül rahatlığı ile
başlayabilirsiniz.

38

39

Yüksek teknolojiyle, kısa zamanda,
az maliyetle, doğal sonuç.

3Shape
Nedir?
3Shape, dental uygulamalar için tarama ve yazılım çözümlerinde

Dijital
Diş Hekimliği
Biliyoruz, zamanınız çok değerli.
Diş hekimliği gün geçtikçe daha çok dijitalleşiyor, tedavi süreleri kısalıyor,
hata payı da aynı ölçüde azalıyor.
Kliniğimizde, 3Shape Sistemi ile en basit dolgudan ileri protetik
restorasyonlara, ortodontik tedaviden implant uygulamalarına kadar

liderdir ve hastalar için üstün tedavi sağlayan inovasyonlar geliştirerek
diş hekimliğinde çığır açmış, çok sayıda ödül almış bir sistemdir.

3Shape ile
3D Tarama
Tedavi
Simülasyonu

tüm tedaviler gerçekleştirilmektedir. Sistem; sizi geleneksel, sancılı, uzun
tedavi süreçlerinden kurtarır.
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Dijital
İş Akışı

DİJİTAL YÖNTEMLER,

HIZLI ÇÖZÜMLER.
Dijital tasarım
Bilgisayar ortamında en uygun
tedavi yöntemi için modelleme
ve tasarım yapılır.

Dijital tarama
Dişlerinizin dijital ortama
aktarımı yapılır.
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Dijital üretim
Tasarıma uygun üretime
geçilerek kısa sürede dişlerinize
kavuşmanız sağlanır.
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Diş Beyazlatma
(Bleaching) Uygulaması
Office bleaching klinikte doktor tarafından yapılan, seanslar halinde
uygulanan diş beyazlatma işlemleridir. Yüksek konsantrasyona sahip
beyazlatma ajanını LED ışık kaynağı ile aktive ederek uygulanır. Yaklaşık 3045 dakika süren beyazlatma seanslarında kısa sürede sonuca ulaşılır. Seans
sonunda diş renginde en az 2 ton açılma elde edilir.
Doğru prosedürde uygulanan beyazlatma işleminin dişlere herhangi bir
zararı yoktur. Beyazlatma işlemi dişin kimyasal ajan yardımı ile ağartılmasıdır,
diş üzerinde herhangi bir mekanik uygulamayı içermemektedir.

Tek seansta kalıcı beyazlık
Kliniğimizde kullanılan office tipi opalescence beyazlatma sistemi ile tek
seansta kalıcı beyazlığa kavuşabilirsiniz.
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Dental
İmplantlar

Neden Dental İmplant?
• Diş eksikliğinin en doğal ve en başarılı tedavisidir.
• Yüksek başarı ile kalıcı bir çözüm sunar.
• Protezin sıkı ve güvenilir biçimde sabitlenmesi sağlanır.

Ağrısız kolay yerleşim

• İmplantlar doğal görünen ve öyle hissettiren protez
dişlere destek olur.
• Doğal çene kemiğinin ve dolayısıyla yüz yapısının
korunmasına yardımcı olur.

Bir günde sabit diş

• Köprü tedavisinde gerekli olan sağlıklı komşu dişlerin
kesilmesi durumu ortadan kalkar.

Kolay ve güvenli
Piano Dental Clinic’te yüksek başarı oranı ile birlikte hayat
boyu garanti sertifikası sunan İsviçre menşeili Straumann
ve

Almanya

menşeili

Medentika

implant

sistemleri

kullanılmaktadır.
Kliniğimizde 2 boyutlu, 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri ile
aynı gün kemik analizi yapılır ve diş çekiminden daha kolay
olan implant üstü proteziniz (dişiniz) tamamlanır. Böylece BİR

Ömür Boyu Garanti
46

GÜNDE sabit dişinize kavuşursunuz.
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Ağrısız
Enjeksiyon
Hastalarımızda ağrısız enjeksiyon yöntemini tercih ediyoruz. Bu yöntem
ile anestezik solüsyon, kişinin doku basıncına göre uygulanır. Tamamen
güvenilir ve etkilidir.
Bu yöntemde anestezi yapılacak olan bölgedeki diş eti, özel bir jel
ile uyuşturulur ve sonrasında ilgili bölgeye anestezik solüsyon, doku
basıncına göre verilir. Böylece basınç ile oluşan ağrı hissi, basınç azaldığı
için oluşmaz.
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DİŞ ETİNDE
PEMBE
ESTETİK
VE

DOĞAL
GÜLÜŞLER

Diş Eti Estetiği
Diş eti estetiği, diş etinde var olan çekilme ve asimetrik
bozuklukların düzeltilerek dişler ve diş etlerini olması
gerektiği standartlara ulaştıran ve pembe estetik
olarak da bilinen tedavidir. Sosyal ve mesleki hayatımızı
olumsuz etkileyen diş eti bozukluklarının tedavisi
son zamanlarda en çok tercih edilen uygulamalar
arasındadır. Diş eti estetiği, herkese uygulanabilir.

İz kalmadan, hızlı iyileşme.
Kliniğimizde, diş eti tedavilerinde yumuşak doku lazeri
kullanıyoruz. Lazer kullanımı; işlem sonrası ağrı ve ilaç
kullanımını azaltır, kanama olmaz, iyileşme daha hızlı
gerçekleşir, herhangi bir yara izi kalmaz.
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P İ A N O D E N TA L C L I N I C

Tedavi olmak çocuklar için
yeni bir oyun gibi.
Tedavimiz çok eğlenceli
Tedaviyi eğlenceye dönüştüren
doktorumuz ile çocuğunuz, rahat
ve mutlu hissettiği anda tedavi
olmaya kendisi karar veriyor.

Cesur kahramanlar & sağlam dişler
İlk aşamada çocuğunuz tedaviye sıcak bakarsa uygulama
için planlama yapıyoruz. Çocuğunuz tedavi olmak istemezse
bunun için kendisini iyi hissettiği bir zamanda yeniden
görüşme talep ediyoruz. Tekrar eden isteksizlik durumunda
tedavi, hekim ve ebeveynin ortak kararı ile sedasyon altında

Önce oyun zamanı

gerçekleştirilebilir.

İlk muayenede çocuğunuzun arkadaşı
olmayı tercih ediyoruz. Eğlenceli vakit
geçirmesi için onun yeni oyun arkadaşı
oluyoruz.

52

53

P İ A N O D E N TA L C L I N I C

Çocuk Diş
Hekimliğinde
Sedasyon
Sedasyon kimlere uygulanır?
Hekim ve ebeveynin ortak kararı ile tüm çocuklara
uygulanabilir.
Kliniğimizde çocuklarımıza uyguladığımız
tüm dental tedaviler sedasyon altında
gerçekleştirilebilir.
Sedasyon; alanında deneyimli anestezi
uzmanı, diş hekimimiz ve ekibi tarafından
uygulanmaktadır.
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Geleneksel & Dijital
Ortodonti
Dijital diş hekimliği araçları ortodonti alanında da kullanılmaktadır.
Ortodontik tedavi öncesi hem arşiv amaçlı hem de tedavi planının
oluşturulabilmesi için hastalarımızdan alt ve üst çenelerin alçı modelleri
yapılıyordu. Dijital diş hekimliği ile artık bu modeller, 3 boyutlu tarama ile
sanal ortamda elde edilmektedir.
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Artık Diş Teli Yok

INVISALIGN
(Şeffaf Plak)
Tedavisi

Invisalign tedavisi yani diş teli kullanılmadan yapılan ortodontik tedaviler
tam anlamıyla dijital diş hekimliğinin bir ürünüdür. Dijital tarama ile alınan
çene ölçüleri laboratuvarlara gönderilir. Invisalign tedavi planlaması
tamamen dijital sistem üzerinden yapılır, şeffaf plaklar 3 boyutlu yazıcılar
ile oluşturulan modellerden elde edilir.

Ölçü almadan, tel takmadan yeniden düzenlenen
dişlerinizin keyfini sürün.
58
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Botoks
Uygulaması
Yüz anatomisini oldukça iyi tanıyan diş hekimleri tarafından uygulanan
botoks ile gummy-smile (diş eti gülümsemesi), bruksizm (diş sıkma)
veya çene eklemi rahatsızlıkları gibi estetik ve fonksiyonel sorunların
tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Botoks tedavisinin etki süresi 4-6 ay civarındadır. Etki süresi kişiden
kişiye değişiklik göstermektedir. Yaş ve uygulanan bölgenin durumu,
bu süreyi etkilemektedir. Hamile veya emziren kadınlar dışında hemen
hemen herkes botoks işlemi yaptırabilir.
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Genç Gülüşler, Genç Bakışlar.
61

TERTEMİZ,
HİJYENİK,
GÜVENİLİR
BİR ORTAMDA

PIANO’NUN

KORUMASINDASINIZ.

Sterilizasyon
Hassasiyetimiz
Hijyen ve sterilizasyonda da
sağlığınıza önem verdiğimiz
kadar dikkatliyiz.
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PIANO’DA

HİJYEN

Hijyen formülümüz güvenli, temiz, hızlı olmak.
Hijyen ve sterilizasyondaki amacımız hastalarımızı, kendimizi ve
sevdiklerimizi korumak. Bu amaçla Piano’da her bir misafirimizin
hijyen güvenliğini sağlamak bizim sorumluğumuzdur.
Hijyen

basamakları,

misafirimiz

kliniğe

girdiği

anda

başlamaktadır.
Klinik, bekleme odası, röntgen odası, çocuk odası gibi Piano’daki
bütün alanlarda yüksek filtrasyona sahip filtreler ile hava
sirkülasyonu sağlanır, taze hava üfleme ve emiş sistemi mevcuttur.
Tüm tedavilerimizde, hastalarımızda mikrobiyal yükü azaltmak
için tedavi öncesi uygun ağız dezenfektanları ile gargara yapılır,
işlem sırasında sıklıkla tekrarlanır.
Kliniğimizde hasta ile temas eden bütün dental aletler öncelikle
biguanid bazlı dezenfektan solüsyonunda bekletildikten sonra
üzerindeki artıklardan arındırılması amacıyla sterilizasyonun ilk
basamağı olan, elle ve ultrasonik cihaz aracılığıyla gerçekleştirilen
etkin bir mekanik temizlikten geçirilir. Temizliği tamamlanan
aletler kurutulup hastaya özel açılmak üzere tek kullanımlık
sterilizasyon poşetleri ile paketlenir. Paketlenen aletler daha
sonra otoklav adı verilen cihazda 121 basınçlı buhar sterilizasyonu
yöntemi ile sterilize edilirler.
Aeratör,

mikromotor,

piyasemen,

angıldruva

gibi

dönen

başlıklı aletlerimizin sterilizasyonu da el değmeden aynı anda
yağlanıp bakımının yapıldığı DAC Universal adı verilen cihazda
gerçekleştirilmektedir.
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Her hastadan sonra klinik ortamı bir
sonraki hasta için hazırlanır.
* Her hastamıza özel tek kullanımlık olan bardak, suction (tükrük
emici), pamuk, ısırma kağıdı, eldiven, maske, peçete vb. malzemeler
tıbbi atık kovasına atılır.
* Kullanılan el aletleri kirli alet kutusunda toplanır, sterilizasyon öncesi
özel dezenfektan solüsyonlarında bekletilir.
* Geniş etki spekturumlu ve alkol içerikli yüzey dezenfektanları ile
bütün yüzeyler dezenfekte edilir.
* Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılır. Ünit tablası, reflektör
kolu, hava su spreyi ve başlıklar gibi yüzeylere dezenfektan sıkılır; her
biri ayrı gazlı bez parçaları ile silinir.
* Kreşuarın iç yüzeyi önceden uygun konsantrasyonda hazırlanmış
çamaşır suyu ve fırça ile yıkanır. Kreşuarın etrafı dezenfektanlı gazlı
bez ile silinir.
* Suction ve aspiratör hortumlarından uygun konsantrasyonda
hazırlanmış çamaşır suyu ve özel dezenfeksiyon solüsyonları çekilir.
* Hasta koltuğu ve koltuk kolları dezenfektanlı petle silinir.
* Klinik havalandırılır.

Bu işlemler her hastadan sonra
tekrarlanır.
Piano’da sanitasyon işlemi ile klinik ortamının dezenfeksiyonu düzenli
aralıklarla sağlanmaktadır. Bu işlemde püskürtülen dezenfektanın
parçacık büyüklüğünün maksimum 5-8 mikron olması sayesinde
tüm alan ve yüzeylerde homojenize bir yayılım ve etki göstererek üst
düzey sonuçlar alınmaktadır.
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TÜM BU
AYRICALIKLARI
SUNMAK İÇİN
SİZİ
BEKLİYORUZ.
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ORTASINDA,
ANKARA’NIN YENİ
SAĞLIK
MERKEZİNDEYİZ.

Kentpark
Alışveriş Merkezi

MAHALL ANKARA
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv.
No: 274
B Blok Daire: 103
06530 Çankaya / ANKARA
P +90 312 475 75 75
M +90 530 775 75 75
instagram: pianodentalclinic
PIANODENTALCLINIC.COM
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B BLOK
GİRİŞ
Vale Hizmet
Noktası

u
Yol lv.
hir ar B
işe
ın
Esk lup
m
Du
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Sakıp Sabancı Blv.
yönünden geliş

ir
ng
işeh ünde
k
s
n
E
yö
Yolu

eliş

alı
ap
K
r
af i
rkı
Mis topa
O

Dilerseniz aracınızı sizi
karşılayan valeye güvenle
teslim edin, dilerseniz açık
veya kapalı otoparklarımıza
park edin.

71

PIANO
hikayen, gülümsemen.

D E N TA L
hikayen, gülümsemen.

pianodentalclinic.com

