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Amacımız  kurumumuzdan hizmet  almayı  seçen  tüm yurtiçi yurtdışı hastalarımıza ihtiyaç duydukları tüm diş sağlığıhizmetlerine merkezimizde ulaşabilmesini sağlamaktır. Güleryüzlü ekibi ve değer katan hizmet anlayışıyla;Cerrahi Diş Grubu her zaman yanınızda !Çünkü Gülüşünüzü Önemsiyoruz !
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Neden Cerrahi Diş ?İlk olarak Dentisland Diş Poliklinikleri adı altında hizmet vermeye başlayan Cerrahi Diş Grubu, 2013 yılıitibariyle ilk şubesini Bakırköy’de hizmete açmıştır. İkinci şubesini ise 2018 yılı itibariyle Kadıköy Bağdat Caddesinde açan grubumuz 2021 itibariyle de yenilenen ismi ve deneyimli kadrosu ile Avcılarda CerrahiGrup Diş Polikliniği adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında, sektöru�̈ndeöncülerden olan Cerrahi diş grubu gelişen ağız ve diş sağlığı sektöru�̈nde başarılı çalışmalarıyla hergeçen gu�̈n adından söz ettirmeye devam etmektedir.Başarılı Türk hekimlerinin emanetinde, son teknolojik cihaz ve alt yapı donanımıyla, etik değerlere  bağlı,uluslararası  kalite  standartlarındaki  hizmet  anlayışını  artırmayı hedeflemektedir.  Kurumumuzdanhizmet  almayı  seçen  tüm  yurtiçi  yurtdışı  hastalarımıza ihtiyaç  duydukları  tüm  diş  sağlığı  hizmetlerinemerkezimizde  ulaşabilmesini sağlanmaktadır. Güler yüzlü ekibi ve değer katan hizmet anlayışıyla Cerrahi Diş Grubu her ̈zaman yanınızda! Çünkü Güluşünüzü Önemsiyoruz!
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Sorumluluğun  yu�̈ksek  olduğu  ağız  ve  diş  sağlığı sektöründe  hizmet  veren  polikliniğimizde,  kaliteyi  ve memnuniyeti  bir  arada  sunmak  bizim  başarımızın temelini  oluşturmaktadır.  Bizlerin  birincil  önceliği hastalarımızın memnuniyetinien üst seviyede tutarken kalitemizden ödün vermemektir. Gelişimin ve yenilenmenin hiç durmadığını bilen bizler, hastaya  özel  tedavi  yöntemlerimiz  ile  hastalarımızın kliniğimizden  memnun  bir  şekilde  ayrılmalarını kendimize  amaç  edinmekteyiz.  Bizler  en  modern cihazlarımızla, tecrübelerimizi birleştiriyor; ağız ve diş sağ l ığ ın ı   hem  u lusa l   hem  de   u lus lararas ı platformlarataşımak için çalışıyoruz.

ÖNCELİĞİMİZ MEMNUNİYETİNİZ



Önce hasta memnuniyeti ve klinik başarıyıilke edinen Cerrahi Diş, hastalarıyla  empatikurarak,  sağlık  hizmet  döngüsündensağladığı birikimle  ve  hastalarından  aldığı  güçle  daha  da  büyümeyi hedeflemektedir.Kurum olarak yaptığımız her işin arkasındayız. Hastalarımızdanbir kere değil, bir ömu �r̈  boyu sorumluyuz, bizim için önceliklehizmet önemlidir.İlk zamanlar kendi portföyu� ̈ ve çevresine yönelmiş olan Cerrahi Diş bugu �n̈  artık tu�m̈  İstanbul, hatta bu �ẗ u�n̈  Tu �r̈ kiye ve yurt dışına hitap eden bir diş hastanesi olmuştur.

HASTAMEMNUNİYETİ
SORUMLULUK
ULUSLARARASISTATÜ
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UZMAN HEKİM KADROSUAğız  ve  diş  sağlığının  tüm  branşlarında  uzman  hekim  kadrosuyla  eksiksiz  olarak hizmet  veren Cerrahidiş  yüksek  teknolojiyi  kullanmadaki  becerisiyle  diş  hekimliği hizmetinin teknoloji artı insan gücünün bileşimi olduğunu kanıtlamıştır.DENEYİMLİ EKİPCerrahidiş’in  kadrosu,  enerjik,  konusunda  uzmanlaşmış,  güler  yüzlü,  sıcak  ve empatiyi benimsemiş hekimlerden oluşmaktadır. Merkezimizde çalışan doktorlarımız branşlarında uzman hekimlerden seçilmiştir. Tedaviniz sırasında birden fazla uzman hekime  yönlendirileceğinizi  belirtmek  isteriz.  Her  hekim  kendi  branşında  hizmet verdiği için bu sistem başarımızı daha da artırmaktadır. Kurumumuzda her konuda uzman  hekimlerden  oluşan  konsültasyon  ekibimizle  hatasız  tedavi  planları çıkarmaktayız.15 YILLIK TECRÜBEAğız  ve  Diş  sağılığı  tedaviler  konusunda  etik  hizmet  anlayışı  ve  nitelikli  sağlık çalışanlarıyla 15 yıllık deneyimimizi tüm hastalarımızla paylaşıyoruz.
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ULUSLARARASI HASTA MERKEZİDeneyimli hekimler eşliğinde,  uluslararası standartlarda hizmet sunan kliniklerimiz, yurtdışından  gelen  hastalarımız  için,  en  kaliteli  ve  konforlu  tedavi  imkânlarını sağlamaktadır. Kliniklerimiz, uluslararası standartlardaki sağlık hizmeti ile web sitesi hizmetleri, çağrı merkezi hizmetleri, Otel konaklma, VİP hasta transfer hizmetleri ile sorunsuz iletişim kurma hedeflenmektedir.PANORAMİK GÖRÜNTÜLEMEPanoramik  röntgen  cihazımız  hastalarımızın  tüm  dişlerinin  görüntüsünü  alarak, tedavi için tanı konulmasına yardımcı olan en önemli etkendir. Bunun için hastanın kurum dışına çıkması gerekmemektedir.PERİAPİKAL RADYOGRAFİBölgesel  çekimlerde  çok  düşük  dozda  fosfor  plak  kullanılmaktadır.  (Birkaç  dişi kapsar.)  Bölgesel  olarak  ayrıntı  görmek  istersek  panoramik  görüntüye  ek  olarak kullanılır.  Ayrıca  kanal  tedavi  sırasında  kullanılması  kanalın  sağlıklı doldurulduğunun kontrolü açısından da çok önemlidir.
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STERİLİZASYONKliniğimiz bünyesinde bağımsız bir sterilizasyon bölümü olup tedavilerimiz sırasında kullanılan tıbbi aletlerin tamamı en son teknolojiye sahip otoklav cihazlarında steril edilerek kullanıma sunulmaktadır.Diş ünitelerinde kullanılan tedavi aletleri monşarj adı  verilen  küçük  asansörler  vasıtasıyla,  ortamından  izole  biçimde  sterilizasyon bölümüne işlem görmek üzere gönderilmektedir.Sterilizasyon bölümüne gönderilen tedavi aletleri önce ultrasonik temizlik cihazının içinde su ve solüsyon karışımında titreşimle üzerindeki artıklardan arındırılır. Cinslerine  göre  ayrılan  diş  aletleri  paketleme makinesinde  paketlenir  ve  havayla teması  kesilerek  otoklav  cihazlarında  steril  edilir.Ayrıca  indikatörler  sayesinde otoklavdan  çıktığında  paketlenmiş  aletlerin  sterilizasyonunun  tamamlandığı belgelenmiş olur. Otoklavlarımızda kullanılan saf suyu sterilizasyon servisimizdeki distile su cihazı ile kendimiz üretmekteyiz.Steril edilerek tedavide kullanılan diş hekimliği malzemelerinin paketlerinin üstlerine sterilizasyon  tarihi  işlendikten  sonra  özel  kapları  vasıtasıyla  bu  iş  için  yapılmış monşarj adı verilen küçük asansörlerle tedavi katlarına gönderilmektedir.
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PREMIUM SERVİSLERCerrahidiş olarak premium bakım servislerimiz ve alanında uzman ekibimizle en iyi  hizmeti  sağlıyoruz.  Ortodonti,  implant,  diş  eti  hastalıkları  ve  estetik  diş hekimliği başta olmak üzere her uzmanlık branşına ayrı olarak yer açtığımız bakım servislerimizle konforunuzu düşünüyoruz.ÜCRETSİZ OTOPARKAğız ve diş sağlığı merkezimizin girişinde hastalarımızın rahatlıkla araçlarını park edip herhangi bir sorunla karşılaşmadan otomobillerini bırakabilecekleri özel otoparkımız bulunmaktadır.ENGELLİLER İÇİN  Kurumumuzda engelli girişi,    2 adet  engelli  tedavi ünitesi  ve engelli  tuvaleti mevcuttur.
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İmplant TedavisiEksik dişlerin yerine konması amacıyla, çene içerisine yerleştirilen çoğunlukla vida şeklindeki yapay bir diş köküdür. Çene kemiği titanyumu vücudun bir parçası olarak algıladığından,  implantlar  çoğunlukla  titanyumdan  yapılmaktadır  ve  implantların yüksek doku uyumu nedeniyle başarı oranı oldukça yüksektir.Estetik Diş HekimliğiEstetik Diş Hekimliği, Bonding, diş beyazlatma, lamine diş, zirkonyum diş, implant, pembe estetik  (Diş  eti  estetiği), Ortodonti  ve protez diş gibi  tedavileri bünyesinde toparlayan  ve  sonucunda  estetik  gülüş  tasarımını  meydana  getiren  diş  hekimliği becerisidir.Ağız, Diş ve Çene CerrahisiAğız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümümüzde, ağız içerisindeki tüm yumuşak dokuların (dil, yanak, dudak, tükürük bezleri vb.) dişlerin, çenelerin ve çene ekleminin her türlü rahatsızlığının ve hastalığının teşhisi ve cerrahi tedavileri gerçekleştirilir.

Tedavilerimiz



All-On-Four TedavisiAllon4 tedavi konsepti cerrahi operasyonla aynı günde 4 6 implant üzerine sabit tam çene protetik restorasyonun yapıldığı tekniktir. Fonksiyon, estetik, tat, konuşma ve özgüveni dikkate alarak hasta memnuniyetini sağlar.Protez CerrahisiDiş  hekimliğinde  protezler,  kaybolan  dişlerin  ve  dokuların,  çiğneme fonksiyonlarını,  konuşmaya  katkılarını  ve  estetiğini  iade  ederken  mevcut dokuların  da  sağlığının  korunmasına  yardımcı  olmak  üzere  yapılan apareylerdir.OrtodontiÇene, diş ve yüz bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Ortodontik  tedavi,  küçük  çocuklarda  çene  gelişimine  yardım  ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur, yetişkinlerde  ise var olan çapraşıklık ve kapanış düzensizliklerinin, ayrıca  çene yüz bozukluklarının düzeltilmesini sağlar..
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Pedodonti013 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma,  kalıtımsal  ve  benzeri  etkenlerin  bu  dişlerde  oluşturduğu  sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır. Pedodonti, bebeklik çağından itibaren çocukların ağızdiş sağlığını ve çeneyüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı zamanda koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliği dalıdır.EndodontiEstetik Diş Hekimliği, Bonding, diş beyazlatma, lamine diş, zirkonyum diş, implant, pembe estetik  (Diş  eti  estetiği), Ortodonti  ve protez diş gibi  tedavileri bünyesinde toparlayan  ve  sonucunda  estetik  gülüş  tasarımını  meydana  getiren  diş  hekimliği becerisidir.
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