
Regulamin udzielania usług przez Ortho Esthetica Sp. z o.o., znajdującej się przy Alei Wojska Polskiego 3/44 

w Konstancinie-Jeziornie.

1. Pierwsza wizyta:

- wizyty mogą być umawiane osobiście, drogą telefoniczną, mailową oraz przez portale Społecznościowe (Facebook, Instagram);

- lekarz udziela konsultacji jedynie bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie, nie przeprowadza konsultacji on-line, 

czy telefonicznych;

- pierwsza wizyta Pacjenta umawiana jest na czas 30 minut, o czasie kolejnych wizyt decyduje tylko i wyłącznie lekarz;

- na pierwszą wizytę prosimy o przybycie z kilkuminutowym wyprzedzeniem, w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji 

medycznej;

- na wizycie konsultacyjnej lekarz ustala plan leczenia oraz wstępny kosztorys, przedstawia również alternatywne metody 

postępowania.

- umawiając wizytę kilkugodzinną Klinika ma prawo prosić o wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% wartości tej wizyty. W 

przypadku potwierdzenia i niestawienia się na wizytę zaliczka przepada.

2. Ankieta zdrowia

Każdy pacjent w czasie pierwszej (lub kolejnej wizyty) jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia (aktualizacji ankiety), czyli 

wywiadu lekarskiego. Odmowa wypełnienia, może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

3. Odwoływanie wizyt:

• recepcja potwierdza wizyty dzień wcześniej drogą telefoniczną lub smsową;

• w razie braku kontaktu ze strony Pacjenta do godziny 19:00 dnia poprzedzającego wizytę, zostaje ona odwołana

• Pacjent pierwszorazowy, który potwierdził konsultacje, a następnie się na nią nie stawił, chcąc umówić kolejny termin musi 

wpłacić zaliczkę na konto kliniki w wysokości 100 % wartości konsultacji.

• w przypadku kiedy Pacjent potwierdzi wizytę, a następnie się na nią nie stawi, w zależności od rodzaju wizyty, na którą był 

umówiony – będzie obciążony kwotą 50, 100 lub 150 zł, która zostanie mu doliczona do ceny następnej wizyty.

• w razie spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut, lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta.

4. Rękojmia

Zgodnie z Art.627-646 Kodeksu Cywilnego, Pacjentowi przysługuje rękojmia. W trosce o dobro Pacjenta usługi stomatologiczne 

wykonywane są na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych pracowników i współpracowników. Jeżeli w okresie rękojmi 

wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości, zostanie nieodpłatnie 

naprawione lub wymienione na nowe.

- na wypełnienia Klinika udziela rocznej gwarancji;

- na licówki kompozytowe Klinika udziela rocznej gwarancji;

- na uzupełnienia protetyczne Klinika udziela dwóch lat gwarancji;

- na wszczepienia implantów Klinika udziela dożywotniej gwarancji;

Reklamacje nie będą rozpatrywane gdy:

- na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia,

- Pacjent przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby w innym gabinecie,

- nie stosuje się do zaleceń lekarza np. dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych oraz diety (np. po wybielaniu zębów),

- nie wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym,

- użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,

- samodzielnie lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
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- uległ wypadkowi w wyniku, którego doszło do mechanicznego uszkodzenia uzupełnień,

- cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),

- ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protezy,

- uszkodził protezę poza jamą ustną,

- pali tytoń lub przeszedł chemio lub radioterapię choroby nowotworowej (w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości)

5. Przeciwwskazania do wykonania zabiegów:

- opryszczka

6. Praca Kliniki:

- Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz do zmiany dni i godzin przyjmowania poszczególnych lekarzy;

- recepcja odbiera telefony w godzinach pracy Kliniki, w razie nieodebranych połączeń oddzwania w jak najkrótszym czasie.

7. Zgody na leczenie i dokumentacja medyczna:

-  przed zabiegiem Pacjent wypełnia odpowiednie zgody i jednocześnie zapoznaje się z możliwymi skutkami ubocznymi;

 -  cała dokumentacja medyczna Pacjenta znajduje się w Klinice i na jego prośbę może zostać mu udostępniona jego kopia;

 -  odebrać kopię dokumentacji medycznej może Pacjent po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, lub też osoba do tego 

upoważniona.

8. Bezpieczeństwo:

-  Klinika Ortho Esthetica znajduje się pod stałym nadzorem audio-wizualnym, z wyłączeniem pomieszczenia sanitarnego.

- Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach;

9. Warunki umieszczania / pozostawiania odzieży wierzchniej i rzeczy osobistych w poczekalni

Personel Kliniki nie odpowiada za rzeczy Pacjentów pozostawione w szafach i na poczekalniach. Poczekalnia (w tym szafa na 

odzież wierzchnią) jest miejscem ogólnodostępnym. Personel Kliniki Ortho Esthetica skoncentrowany jest na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych, i nie może zajmować się opieką nad odzieżą lub innymi przedmiotami Pacjentów. W związku z 

powyższym nie należy pozostawiać w poczekalni (w tym w szafie na odzież wierzchnią) przedmiotów wartościowych. W 

przypadku potrzeby zabezpieczenia przedmiotów wartościowych należy poinformować o tym fakcie personel Rejestracji, Lekarza 

lub pozostały personel medyczny i powierzenia im w/w rzeczy na przechowanie w odrębnym niż poczekalnia pomieszczeniu lub 

zamkniętej szafie.

10. Regulamin jest dostępny do wglądu dla Pacjentów w recepcji Kliniki.
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