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Drogi Rodzicu! 

Corten Dental ma zaszczyt objąć kompleksową opieką 
stomatologiczną wszystkie dzieci z Państwa szkoły. 

W ramach podjętej współpracy otrzymasz dostęp bezpłatnej opieki 
stomatologicznej dla dzieci oraz edukacji z zakresu dbania o zdrowie 
i higienę jamy ustnej.  

Małe ząbki - duże znaczenie! 

Drogi Rodzicu, czy wiesz, że warto zająć się zdrowym uśmiechem 
Dzieci ponieważ  zdrowie zębów i całej jamy ustnej jest niezwykle 
ważne w prawidłowym rozwoju i wpływa na kondycję całego 
organizmu dziecka. Dzieci w Polsce dużo wcześniej i znacznie 
częściej mają problemy ze zdrowiem jamy ustnej. W najmłodszej 
grupie wiekowej  3 - 5 lat problem próchnicy i chorób jamy ustnej 
dotyka już 80% dzieci, w grupie 6 - 9 lat wynosi już 88%. U 10 - 13 -
latków dolegliwości obserwuje się u 89% dzieci. W najstarszej grupie  
14 - 18 lat ze schorzeniami jamy ustnej zmaga się aż 91% młodych 
osób*. 

Corten Dental to ogólnopolska sieć gabinetów i centrów 
stomatologii.  

to 27 lat doświadczenia w leczeniu zębów i wspieraniu 
zdrowia jamy ustnej dzieci i dorosłych. 

to zespół profesjonalistów i ekspertów stomatologii, 
pełnych pasji do swojej pracy i dbających o to, aby zapewnić 
najmłodszym Pacjentom komfort podczas wizyty i leczenia.  

to ogólnopolskie programy profilaktyki i leczenia 
stomatologicznego dzieci, realizowane w niemalże 1 000 
szkół, obejmujące ponad 300 000 dzieci.  

to współpraca ze szkołami, z jednostkami samorządowymi, 
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi jednostkami, 
dla których ważny jest zdrowy uśmiech dzieci. 
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Drogi Rodzicu, możesz zapisać Dziecko na leczenie już dziś dzwoniąc na 
infolinię albo poczekać na działania profilaktycznie u Twojego dziecka!  

Jak możesz zapisać Dziecko na wizytę?  

Zadzwoń pod nr telefonu 22 602 08 08  i umów wizytę.  

Gdzie realizujemy świadczenia? 

Dedykowany gabinet stomatologii dziecięcej dla uczniów w Twoim 
regionie to:  

Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko  

 

Godziny otwarcia:  

poniedziałek – piątek 08:00 – 16:00 

 

Wszelkie informacje możesz znaleźć na www.cortendental.pl lub pod 
numerem telefonu 22 602 08 08 

 

Dziękujemy za zaufanie i życzymy wielu wyleczonych ząbków! 
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*Badania metodą CAWI zrealizowała pracownia Zymetria, próba 700 os w wieku 18-60. Dane zebrano od osób posiadających dzieci w 
wieku 0-18l, próba 398 os. Badami wykonano we wrześniu 2020r.  


