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15% de descompte en tots els tractaments que vagin 
apareixent en les revisions d'Odontologia Conservadora, 
Periodòncia, Articulació temporomandibular, 
Endodòncia, Cirurgia Bucal i Blanquejaments dentals.

10% de descompte en Implantologia, Pròtesi Fixa, 
Pròtesi Removible, Ortodòncia i Odontopediatria.
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CARNET DE SALUT DENTALFIDISSENY ONE

Quins avantatges té?

És un carnet exclusiu per a tots els pacients  de Dissenydental, que s’hagin visitat anterior-
ment o vinguin per primera vegada a realitzar-se algún tipus de tractament. L’objectiu d’aquest 
carnet és el d’oferir a tots els nostres pacients la possibilitat de mantenir al llarg dels anys una salut 
bucodental sana i saludable.

En primer lloc s’ha de donar d’alta a Dissenydental, on l’informarem prèviament de les 
condicions del carnet i li lliurarem un carnet personalitzat un cop hagi emplenat el formulari i pagat 
la quota anual.

El carnet té un cost de 85€  anuals.

El carnet és personal i intransferible.

El mètode de pagament es realitzarà en efectiu o amb targeta de crèdit en el moment que es doni 
d’alta i se li faci entrega  del carnet i s’anirà renovant cada any sense compromís.

Només 7 €/mes
1. Estudi oclusal 3D Gratuït
2. Neteja Bucal Anual Gratuïta
3. Ortopantomografías Gratis
4. 15% de Descompte en tots els tractaments de 

Conservadora (Càries, endodòncies,…)
5. 10% Descompte en Implantologia, Pròtesi Removible, 

Pròtesi Fixe i Ortodòncia
6. 10% Descompte en TAC 3D Dental
7. Sedació Dental
8. Atenció Urgències Preferent
9. Radiogra�a Digital Periapical Gratuïta
10. Visualització directa de la seva boca a la televisió amb 

càmeres digitals
11. Tractament de Prevenció de càries amb Flúor
12. Li recordem les seves revisions per telèfon o sms.
13. Finançament �ns a 36 Mesos sense Interessos
14. Prioritat en les reparacions protèsiques
15. Estudis, models de la seva boca en 3D i plani�cació 

d'implants
16. Pressupostos de solucions alternatives a la seva situació
17. Seguiment Personal i clínic per al que necessiti després de 

la seva intervenció.
18. Radiogra�a de ATM
19. Cimentat de corones o ponts caiguts sense cost
20. Diagnòstic detallat per escrit i vídeos il·lustratius.

Evidentment  el fet de tenir un carnet FIDISSENY ONE ofereix als  nostres pacients una sèrie 
d’avantatges que són:
Estudi oclusal 3D Gratuït 
Una Higiene anual Gratuïta , una RX anual panorámica (de tota la boca) , totes les RX intrabucals 
necessàries i una �uorització dental.
Urgències gratuïtes: visites d’urgència, obturacions provisionals, cimentat de corones, rx 
intraorals, retocs protèsics , retirada de punts, controls de seguiment dels implants i de qualsevol 
tractament realitzat.
Finançament a mida, �ns a 36 mesos sense interessos*
*Subjecte a Aprovació de les diferents entitats bancàries amb les que treballem.

15% De Descompte en tots els tractaments que vagin apareixent en les revisions 
d’Odontologia Conservadora, Periodòncia, Articulació temporomandibular, Endodòncia, 
Cirugia Bucal i Blanquejaments Dentals.
10% Descompte en Implantologia, Pròtesi Removible, Pròtesi Fixe i Ortodòncia
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Què és FIDISSENY ONE?

Com puc obtenir el Carnet de Salut Dental? 20 RAONS PER SOMRIURE

Estudi oclusal 3D

  


