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W Park Medical w Cieszynie łatwo zrozumieć, że dentyści i lekarze to nasi przyjaciele i nie
trzeba się ich obawiać. Przy ul. Liburnia 5 w Cieszynie skorzystać można z pełnego zakresu
usług stomatologicznych a także pomocy specjalistycznych poradnii z różnych dziedzin
medycyny. Komfort podczas wizyty zwiększają nowocześnie urządzone wnętrza i zawsze
uśmiechnięci specjaliści.

Stomatologia od A do Z
Ból zęba, nierówny zgryz, liczne przebarwienia – bez względu na to, jakiej pomocy potrzebujesz, w Park Medical z
pewnością Ci jej udzielą. Walka z kamieniem nazębnym dotyczy niemal każdego z nas – przy Liburnii 5 można
pozbyć się tego problemu na długi czas. Można tu także pokonać bardziej złożone problemy wymagające zabiegów
z zakresu profilaktyki stomatologicznej, przykładowo zmagającym się z bruksizmem pomoże szyna relaksacyjna.
Park Medical to także miejsce przyjazne dla dzieci. Wizyta u stomatologa będzie dobrą zabawą, a zacznie się od
zastrzyku wykonanego przez „Pana Krokodylka”.
Oprócz profilaktyki stomatologicznej i stomatologii dziecięcej Centrum oferuje szeroki wachlarz zabiegów z zakresu
ortodoncji, chirurgii i periodontologii, implantologii, stomatologii zachowawczej, stomatologii estetycznej,
endodoncji i protetyki - wszystko w jednym miejscu, bez poszukiwania specjalistów na terenie całego powiatu.
Badania i coś więcej
Park Medical to przede wszystkim kompleksowa pomoc stomatologiczna, ale na tym nie koniec. W Centrum
znaleźć można także specjalistów z różnych dziedzin medycyny. W budynku mieści się Poradnia Kardiologiczna
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca z Ustronia. Można tu zasięgnąć szczegółowej porady kardiologicznej.
W Centrum wykonać możemy także badania profilaktyczne krwi lub moczu. W tym zakresie Park Medical
współpracuje z nowoczesnym laboratorium analitycznym Med-Lab Suchanek, który co miesiąc organizuje
atrakcyjne promocje z myślą o pacjentach. Sprawdź promocje z tego miesiąca.
Przy ul. Liburnia 5 można wykonać badania prenatalne na najnowocześniejszym aparacie VOLUSON E Expert. Jest
tu też poradnia ginekologiczno-położnicza. Na terenie budynku znajdują się również poradnie specjalistyczne z
zakresu chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, psychiatrii, urologii i logopedii.
Dla całej rodziny
W Park Medical leczą się całe rodziny. Specjalnie z myślą o nich przygotowano karty rodzinne ze specjalnymi
zniżkami. Posiadając taką kartę można skorzystać z 10% rabatu na wybrane usługi stomatologiczne i 5% na
usługi medyczne. Więcej szczegółów na ten temat w Regulaminie.
Do Park Medical dojeżdżają pacjenci z całego powiatu. Kompleksowa oferta, nowoczesny, zaawansowany sprzęt,
terminowość, wiele dobrych opinii i profesjonalna obsługa sprawiają, że pacjent czuje się tu bezpiecznie i
komfortowo.
Park Medical
ul. Liburnia 5
43-400 Cieszyn
Więcej informacji o ofercie Park Medical na stronie: www.parkmedical.pl

Konkurs!
Zachęcamy do udziału w konkursie. Do wygrania:
Bon na usługi stomatologiczne o wartości 750 zł brutto! Bon ważny do: 30.06.2017.
Aby zawalczyć o nagrodę w konkursie, odpowiedz na pytanie: Jak nazywa się nakładka zalecana osobom
borykającym się z patologicznym tarciem zębami żuchwy o zęby szczęki? Podpowiedzi szukaj w powyższym
artykule.
Wygrywa pierwsza osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi i prześle ją na adres mailowy konkurs@ox.pl W
tytule maila prosimy podać: "Park Medical".
Konkurs trwa od dnia 10.05.2015 do 24.05.2015. Regulamin konkursu dostępny tutaj.

ROZWIĄZANIE KONKURSU
Osobą, która jako pierwsza przesłała prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe jest Pan Waldemar
Kołakowski. Gratulujemy!
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