Bemött med
ett leende i
tandvårdens tjänst

Ett labb – ännu
större möjligheter
Tre labb (Örestad Expodent Åkesson) har blivit ett, i en del av Nordentic.
Sammanslagningen innebär att vi får en ännu högre kapacitet, är
mindre sårbara för driftstörningar och får en ökad leveranssäkerhet.
Den samlade kompetensen kommer till nytta för våra kunder. Vi har nu
en spetskompetens inom alla avdelningar. Labben inom Nordentic har
ett erfarenhetsutbyte som ger oss ett unikt samlat kunnande.

Våra kunder och deras patienter
är alltid är viktigast för oss
Din kontaktperson är fortsatt densamma. Sammanslagningen
ger oss och våra kunder ökade möjligheter. Dina önskemål kan vi
alltid tillgodose!
Välkommen till Nordentic Örestad Expodent Åkesson!

De vassaste
medarbetarna
Tandtekniker och tandläkare som verkligen brinner för sitt
yrke vill hänga med i utvecklingen. Därför arrangerar vi
utbildningar för våra medarbetare. Vissa av dem håller vi
själva i, för att sprida den breda kunskap som faktiskt finns
internt. Till andra anlitar vi externa föreläsare för att hela
tiden få in ny kunskap och hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Svensktillverkad estetik
Vår absoluta specialitet är estetisk tandvård. Just de estetiska och kosmetiska aspekterna blir allt
viktigare för många patienter, inte minst på grund av media.
Kvalitetskraven på kosmetiska arbeten är mycket höga och vi fortbildar kontinuerligt vår personal,
bland annat på SACD:s utmärkta kurser. Den höga nivån inom det kosmetiska området fortplantar
sig naturligtvis till våra andra avdelningar, något som gör att ribban för vårt dagliga arbete ligger
mycket högt.

Estetik utifrån kunskap, erfarenhet och teknik
Vi har unikt kunnande och unik erfarenhet inom e.max som du och dina patienter kan ta del av för
att uppnå det allra BÄSTA ESTETISKA RESULTATET.

Gedigen erfarenhet av implantat (KBF)
Vår KBF-avdelning har en erfarenhet som sträcker sig bakåt till början av 1980-talet.
VI KAN IMPLANTAT! Ta del av den erfarenheten.

Ett stort digitalt kunnande
Vår maskinella utrustning och kompetens inom det digitala området kan inte någon annan mäta sig
med. Vi har resurser och håller oss uppdaterade med den senaste kunskapen. Som kund kan du ta
del av detta. Ring oss! VI KAN GUIDA DIG I DEN DIGITALA DJUNGELN.

I teknikens framkant
Teknikutvecklingen inom tandteknik är i snabb förändring. Med Nordentics resurser
i ryggen har vi tillgång till modern teknik, heltäckande resurser och ett digitalt
kunnande som gör skillnad för våra kunder. En hög teknisk kompetens leder till
innovativa lösningar och på Nordentic Örestad Expodent Åkesson kombinerar vi
traditionellt hantverkskunnande med ny teknik. Men bakom all teknik finns det alltid
en duktig tandtekniker som kan anatomi och bettfysiologi. Det handlar om ett gediget
hantverkskunnande: TANDTEKNIK!
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Gå in på vår hemsida för att ta del av
denna broschyr i interaktivt format.

