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Une entreprise hongroise
reconnue en France
Apollonia Dental Center à Budapest offre des services dentaires
de la meilleure qualité existante à des prix plus intéressants que
ceux appliqués au niveau international. Comme la majorité de leurs
clients viennent de France, la clinique s’est décidée à ouvrir des
consultations à Paris et à Lyon. Zoltán Szabó, chirurgien-dentiste et
chef de cet institut nous présente leur activité.
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER EN
QUELQUES MOTS LES ACTIVITÉS DE
L’APOLLONIA DENTAL CENTER?
Nous avons ouvert notre clinique dentaire
moderne à 4 fauteuils en 2007. Notre cabinet est équipé des machines et instruments
issus des dernières technologies. Nous
accueillons nos patients avec une salle de
radiologie et une salle d’attente haut de
gamme. Nous utilisons les procédures les
plus modernes même pour les traitements
classiques. Nous posons dans notre clinique
chaque années 2000 implants dentaires.
Dans le cas des implants, plusieurs alternatives sont envisageables. Une ou plusieurs
dents peuvent être remplacées avec l’implantation actuelle, sûre et esthétique, qui
permet de garantir une plus grande stabilité
et une meilleure mastication. Les appareils
dentaires invisibles, qui sont avantageux,
garantissent des résultats éminents et
sont une solution parfaite pour ceux qui
en raison de leur travail ne peuvent pas
utiliser un appareil dentaire externe. Notre
cabinet est équipé de son propre laboratoire
dentaire, où les techniciens préparent dans
les plus brefs délais les travaux les mieux
adaptés aux exigences des patients. La
Hongrie est leader en tourisme dentaire, et
ainsi, au côté de nos patients hongrois, près
de 1000 patients français et italiens arrivent
chez nous pour des traitements. Durant
leur séjour, les patients étrangers sont aidés
par 8 coordonnateurs parlant le français,
l’anglais et l’italien.

L’OBJECTIF DÉFINI DE VOTRE
CLINIQUE EST D’OFFRIR UN SOIN DU
PLUS HAUT NIVEAU À VOS CLIENTS.
QUELLES TECHNIQUES METTEZ-VOUS
EN PLACE ?
Il est garanti par nos dentistes et leurs
assistants, tous hautement formés, qui
participent en permanence á des formations
en Hongrie ou á l’étranger. Nous proposons des solutions á tous les problèmes,
des cas d’implantations les plus complexes
jusqu’aux traitements pour la conservation
des dents avec les méthodes récentes en passant par l’orthodontie. En cas de demande
du patient, nous effectuons le traitement
sous anesthésie générale sous la surveillance
de notre anesthésiste, garantissant ainsi une
intervention sans douleur. Nous offrons une
garantie écrite complète de plusieurs années.
Nous préparons les plans de traitements
individuels et les devis détaillés sur la base
d’une consultation complète.
L’APOLLONIA DENTAL CENTER EXISTE
À BUDAPEST DEPUIS 2007, MAIS IL A
DE BONNES RELATIONS PARTENARIALES EN FRANCE. POUVEZ- VOUS
NOUS EN DIRE PLUS?
Il est bien connu qu’á l’étranger les soins
dentaires sont très chers, dans beaucoup de
cas ils sont inabordables pour les Français. Nos prix et nos soins attirent beaucoup d’étrangers. Avant tout, ils arrivent
chez nous pour des interventions plus
importantes, comme l’implantation com-
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plète de la mâchoire inférieure et supérieure,
la réhabilitation de la matière osseuse et
la préparation de travaux prothétiques.
Avant que les patients français commencent
leur traitement dentaire en Hongrie, nous
leur offrons la possibilité d’assister á une
consultation préalable á Paris ou á Lyon.
Actuellement, nous proposons des consultations mensuellement dans ces 2 villes. Avec
la collaboration de nos collègues français,
nous établissons un pré-diagnostic, grâce
auquel nous préparons un plan de traitement.
Ainsi, ils obtiennent une idée précise de
ce que nous leur proposons pour résoudre
leurs problèmes dentaires. A côté des soins
dentaires, nous nous occupons aussi de
l’hébergement et du service de transfert.
Il est important pour nous que les patients
quittent notre clinique satisfaits et avec un
beau sourire.

Clinique Dentaire Apollonia
1036.Budapest, Kolosy tér 5-6
Téléphone : (+33 1) 79 97 38 19
www.apolloniadentaire.fr
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Egy magyar cég
franciaországi
sikere
A külföldi viszonyokhoz képest kedvező árakon a ma létező legmagasabb színvonalú fogászati
szolgáltatásokat ajánlja a budapesti Apollonia Dental Center. Ügyfélkörük jelentős része Franciaországból
érkezik, ezért a klinika Párizsban és Lyonban is biztosít lehetőséget konzultációra. Dr. Szabó Zoltán, vezető
fogszakorvos, intézményvezető bemutatja a cég tevékenységét.
BEMUTATNÁ RÖVIDEN AZ APOLLONIA
DENTAL CENTER TEVÉKENYSÉGÉT?
2007-ben nyitottuk meg 4 székes modern
fogászati klinikánkat. Rendelőnk a ma
létező legkorszerűbben felszerelt gépekkel
és eszközökkel van ellátva. Emellett egy
röntgen szobával és egy tágas, elegánsan
berendezett váróval várjuk pácienseinket.
A rendelőnkben a hagyományos kezeléseknél is a lehető legmodernebb eljárásokat alkalmazzuk. Klinikánkon évente
2000 implantátum beültetést végzünk. Az
implantátumok esetében több megoldás is
elérhető a rendelőben. A korszerű fogbeültetéssel egy vagy több fog egyaránt
pótolható, nagyobb stabilitást és jobb
rágóképességet ad, biztonságos és esztétikus. Kimagasló eredménnyel alkalmazzák a
belső fogszabályzót, amely mindenképpen
előnyös, és kiváló megoldás azoknak, akik
a munkájuk miatt nem használhatják a külső fogszabályzót. Rendelőnk saját fogtechnikai laboratóriummal rendelkezik, ahol
a fogtechnikusaink a lehető legrövidebb
idő alatt elkészítik a páciens igényeinek
legmegfelelőbb munkákat. Magyarország
piacvezető a fogászati turizmusban, ennek
köszönhetően magyar pácienseink mellett
évente közel 1000 francia és olasz páciens
érkezik hozzánk fogászati kezelésre.
Külföldi pácienseinket az itt tartózkodásuk
alatt 8 franciául, angolul és olaszul beszélő
koordinátor segíti.

A KLINIKÁJUK KIMONDOTT CÉLJA,
HOGY A LEGMAGASABB SZINTEN LÁSSA EL ÜGYFELEIT. MILYEN MEGOLDÁSOKAT ALKALMAZNAK?
A minőségi fogászati munkákat a magasan
képzett fogszakorvosaink és fogászati
asszisztenseink biztosítják, akik folyamatos hazai illetve külföldi szakmai
továbbképzéseken vesznek részt. Az
Apollonia Dental Centerben a legbonyolultabb implantációs esetek megoldása
mellett a legkorszerűbb fájdalommentes
módszereket alkalmazó fogmegtartó
kezelésektől kezdve a fogszabályzáson
keresztül minden problémára megoldást
kínálunk. Kérés esetén a páciens kezelését
altatásban is elvégezzük, amelyet aneszteziológus szakorvosunk felügyel, ezzel
biztosítva a fájdalommentes beavatkozást.
A rendelőnkben elvégzett munkáinkra
teljes körű, több éves garanciát vállalunk,
melyekről írásos garancialevelet állítunk
ki. Személyre szabott kezelési terveinket
és részletes árajánlatunkat teljes körű állapotfelmérés alapján állítjuk össze.
AZ APOLLONIA DENTAL CENTER 2007
ÓTA LÉTEZIK BUDAPESTEN, DE JÓL
MŰKÖDŐ PARTNERKAPCSOLATAIK
VANNAK FRANCIAORSZÁGBAN. MESÉLNE EZEKRŐL BŐVEBBEN?
Köztudott, hogy a külföldi országokban
a fogászati kezelések nagyon drágák,

sok esetben megfizethetetlenek a francia
emberek számára. Áraink és minőségi szakellátásunk nagyon sok külföldit
vonz a klinikánkra. Elsősorban nagyobb
beavatkozásokra érkeznek hozzánk, mint
teljes alsó és felső állkapocs implantálása,
csontállomány rehabilitációja és jelentősebb protetikai munkák elkészítése.
Mielőtt a francia pácienseink elkezdenék
a fogászati kezelésüket Magyarországon,
lehetőséget biztosítunk számukra, hogy
előzetes konzultáción vegyenek részt
Párizsban vagy Lyonban. Jelenleg ebben
a két városban konzultálunk havi rendszerességgel. Francia fogorvos kollégáink együttműködésével, felállítunk egy
előzetes diagnózist, melynek segítségével
kezelési tervet készítünk a pácienseink
részére. Ezáltal pontos képet kapnak
arról, hogy milyen megoldást javasolunk
a fogászati problémájuk megoldására. A
fogászati ellátás mellett foglalkozunk a
szállás és transzferfoglalásával is. Fontos
számunkra, hogy a pácienseink elégedetten, szép mosollyal távozzanak.
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