KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW
W BIEŃKOWSCY CLINIC
W Bieńkowscy Clinic obowiązują precyzyjnie określone standardy w zakresie
przeprowadzania zabiegów medycznych, kosmetologicznych, a także
w świadczeniu usług towarzyszących. Zespół ekspertów Bieńkowscy Clinic
przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania tych procedur i stosowania polityki
jakości. Naszym celem jest bowiem zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa
i komfortu pacjentów przy najwyższej skuteczności zabiegów.
W naszych klinikach dysponujemy specjalistycznymi urządzeniami, dostępnymi
tylko w najlepszych klinikach na świecie, wdrażamy rygorystyczne procedury
zabiegowe, wprowadzając przy tym liczne udogodnienia dla pacjentów. Poniżej
przedstawiamy Państwu niektóre z nich:
SYSTEM CRYO 6 DERMA - FIRMY ZIMMER
To unikalne urządzenie służy do maksymalizacji komfortu pacjenta, skraca czas
rekonwalescencji oraz redukuje efekty uboczne zabiegów estetycznych
realizowanych przy użyciu laserów dermatologicznych. Cryo 6 schładza skórę
zimnym powietrzem, redukując nieprzyjemne odczucia podczas zabiegu. Dzięki
temu pozwala na zastosowanie wyższych parametrów, zwiększając skuteczność
terapii. Dodatkowo minimalizuje rumień i chroni skórę przed termicznym
uszkodzeniem. Ma zastosowanie również podczas zabiegów ostrzykiwania,
np. mezoterapii, działając znieczulająco. Nie wchodzi w żadne interakcje
z wykonywanymi zabiegami.
EWAKUATOR DYMU BUFFALO® CTL 3700 ORAZ ULT JUMBO®
To specjalistyczny system ewakuacji dymu i oparów wyposażony w filtr
wirusologiczny, zwiększający komfort i bezpieczeństwo zarówno dla pacjenta,
jak i personelu wykonującego zabieg. Służy do usuwania cząsteczek dymu
i oparów zawierających trujące związki i wirusy, powstających podczas operacji
i zabiegów elektrochirurgicznych lub dokonywanych przy pomocy lasera. Obłoki
dymu mogą zawierać substancje toksyczne takie jak benzen, formaldehydy,
bioaerozole, martwe i żywe szczątki komórkowe (zawierające również krew
pacjenta) oraz wirusy, które stanowią duże zagrożenie dla naszego zdrowia.
Towarzyszące takim zabiegom swąd i odór mogą powodować nudności oraz
zawroty i ból głowy u osób znajdujących się w pomieszczeniu. Aby chronić
zdrowie i zapobiegać dolegliwościom pacjentów, lekarzy i personelu
pomocniczego związanym z przeprowadzanym zabiegiem zaleca się używanie
systemów ewakuacji dymów w bezpośredniej bliskości pola operacyjnego. Zaletą
ewakuatorów jest czterostopniowa filtracja przeprowadzana w jednej obudowie
filtru oraz możliwość stosowania filtrów o wydajności nawet 600 razy większej
niż zalecają normy.

RÓŻNORODNE FORMY ZNIECZULENIA
Forma znieczulenia Pacjenta do zabiegów w Bieńkowscy Clinic jest dobierana
indywidualnie. Uzależniona jest ona od oczekiwań i potrzeb pacjenta
oraz jego indywidualnej wrażliwości i preferencji. Dodatkowo standardem
jest wykorzystywanie podczas wszystkich procedur Chłodziarki Cryo 6 Derma
firmy Zimmer, która zimnym nawiewem doskonale znieczula miejsce poddane
zabiegowi.
KANIULA
Z wyglądu jest bardzo podobna do igły, ale jej budowa jest zupełnie inna.
Ma zaokrąglone zakończenie, jest elastyczna i giętka przez co nie powoduje
przecięcia skóry, a jej rozwarstwienie. Dzięki temu nie uszkadza naczyń
krwionośnych i innych tkanek, pozwalając na bezurazowe przeprowadzenie
zabiegu. Jej struktura pozwala na iniekcje różnymi preparatami nawet w bardzo
trudne okolice eliminując ryzyko powstania zasinienia bądź obrzęku. Zabiegi
z użyciem kaniuli są komfortowe i z reguły nie wymagają znieczulenia.

Ponadto zapewniamy Państwu indywidualne podejście do Pacjenta
i kompleksową opiekę na wysokim poziomie. Naszym Klientom oferujemy
dogodne formy płatności - akceptujemy karty płatnicze oraz oferujemy możliwość
płatności ratalnej (firma Ratalnie.com). W naszych Klinikach dbamy o Państwa
komfort m.in. zapewniając dostęp do bezprzewodowego internetu oraz pełną
klimatyzację w lokalach.
.

