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Clinicile de medicină dentară Aesthetic își doresc să satisfacă cele mai exigente pretenții în domeniu. Pentru 
a satisface acest deziderat am alcătuit o echipă de medici și asistente a cărei caracteristică definitorie este: 
înaltă calificare, profesionalism și grijă pentru pacienți.

Parte din echipa noastră sunt și tehnicienii dentari din cadrul laboratorului Aesthetic, deschis încă din anul 2008 și care sunt la baza 
reușitelor noastre în tratamentele protetice.

Standardele de calitate pe care ni le-am asumat sunt ridicate, 
urmărind o formare continuă și aplicând tehnicile de ultimă 
oră pentru a avea satisfacția profesională pe care o găsim în 
succesul tratamentelor aplicate pacienților noștrii.

Echipamentele medicale sunt de ultimă generație, alături de 
care echipa noastră de medici tineri și pasionați de munca lor 
vă oferă tratamente cu rată ridicată de succes fară a fi nevoie de 
un număr mare de ședințe, reducând la minim timpul petrecut 
la stomatolog și disconfortul tratamentelor.

Despre noi



Cu ce ne diferențiem?

Punctual, grija noastră față de pacienți, o veți descoperi încă  de la 
primul contact cu echipa noastră, prin: 

Soluții de tratament unice în județul Mureș sau chiar Transilvania!
Clinicile Aesthetic vă oferă : 

personalul primitor de la recepție; 

echipa medicală tânără, specializată și atentă la nevoile dvs.; 

soluțiile de tratament diversificate, oferite de o echipă medicală 
multidisciplinară; 

comunicarea corectă a situației medicale și a fiecărei soluții de 
tratament propuse.

Unica clinică destinată exclusiv copiilor ( Aesthetic Kids); 

Singura clinică de chirurgie Oro-Maxilo-Facială; 

Singura clinică în care beneficiați de mai mult de 7 sisteme de 
implanturi; 

Acces la tratamente protetice rapide datorate laboratorului 
dentar propriu.

Analgosedare (opțional pentru anumite intervenții)

Află mai multe detalii 
despre sistemele noastre 
de implanturi



Lăsați grija sănătății dvs. orale în grija noastră! Fiecare pacient al clinicilor 
Aesthetic beneficiază de o fișă personală, confidențială, în care păstrăm 
toate detaliile planului dvs. de tratament, de la prima ședință, în care 
notăm stadiul cu care vă prezentați, completând ulterior fiecare intervenție 
pe care o efectuăm. De asemenea, vă vom contacta de fiecare dată când 
trebuie să vă prezentați pentru consultații și igienizări, astfel, prevenția și nu 
tratamentul vor sta la baza sănătății dumneavoastre.



Servicii medicale

Aesthetic Dental Clinic este singura clinică din județul Mureș care 
vă oferă toată gama de servicii stomatologice, de chirurgie oro-
maxilo-facială, analgosedare/anestezie generală, cameră post 
anestezie, sală de operații, laborator de radiologie și laborator 
propiu de tehnică dentară.

Acoperim întreaga plajă de servicii stomatologice





Aesthetic KIDS
Clinică exclusiv pentru copii
Adresă : Târgu Mureș, str Mihai Viteazul, nr. 40
Telefon : 0787-893.590   |   0770-132.869

“ Partener oficial al zânei măseluță ”



Concepută pentru cei mici!

Aesthetic Kids este concepută pentru confortul copiilor, care 
sunt cei mai pretențioși pacienți ai noștri.

Sala de așteptare este un adevărat loc de joacă, unde micii 
pacienți se relaxează și se pregătesc pentru a înfrunta albinuțele 
și restul animăluțelor din lumea stomatologică.

Echipa medicală, dotată cu multă răbdare și înțelegere pentru 
lumea de basm a copiilor, dar și pregătită profesional, cu 
echipamente și metode de tratament adaptate nevoilor micilor 
pacienți, este pregătită pentru a-i scăpa de monstruleții cauzatori 
de necazuri. La noi, stomatologia devine o joacă de copii!



Tratamente

Tratamentele destinate copiilor acoperă toate 
ramurile stomatologiei, astfel, la noi găsiți 
tratamente : 

Profilactice (igienizări profesionale, sigilări 
dentare, fluorizări);

Odontologice (plombițe colorate și fizionomice 
pentru dinții temporari și definitivi);

Endodontice (tratamente de canal); 

Chirurgicale ( atât din sfera dento-alveolară: 
extracții, cât și din sfera OMF); 

Ortodontice (repoziționări ale dinților aflați 
în malpoziții, decondiționări ale obiceiurilor 
vicioase, etc.); 

Protetice (coronițe protetice provizorii sau 
definitive, etc.).



Dotări

În ajutorul echipei medicale, clinica este dotată 
cu echipamente specifice tratamentelor 
pedodontice, cum sunt : 

Echipa medicală este multidisciplinară, fiind 
formată, în unele situații din : medic stomatolog, 
medic anestezist și medic chirurg OMF. 

echipamente de producere a materialelor 
de obturație (pentru plombițele dinților 
temporari și definitivi);
 
echipament de inhalosedare (pentru pacienții 
anxioși); 

echipament de analgosedare (procedură 
condusă în echipă mixtă formată din medic 
stomatolog și medic anestezist); 

echipament de anestezie generală (utilizate 
în cazul pacienților aflați în situații medicale 
complexe sau cu dizabilități);



Aesthetic Dental Clinic 
Mihai Viteazul
Clinica de stomatologie și estetică
Adresă : Târgu Mureș, str Mihai Viteazul, nr. 40

Telefon : 0723-136.716   |   0787-893.590



Concepută pentru frumusețe!
descoperi că stomatologia este o ramură medicală concentrată 
pe pacient.

Această clinică o descriem ca fiind un loc unde frumusețea 
dentară și facială este la același nivel cu sănătatea bucală. 

Începând de la ambientul sălii de așteptare, cu un design 
clasic-modern, unde tablourile inspiră frumusețea naturală, iar 
cafeaua, fierbinte, conferă un confort neobișnuit pentru o clinică 
medicală și continuând cu profesionalismul echipei medicale, 
care compensează vârsta cu pasiunea și profesionalismul 
dezvoltate prin formarea continuă postuniversitară, aici veți 



Tratamente

Tratamente de care beneficiază pacienții clinicii : 

Estetică dentară (albiri dentare cu sau fără laser; aplicare de 
bijuterii dentare, fațete dentare, etc.); 

Estetică facială (augmentări ale buzelor, pomeților și umplerea 
cearcănelor și ridurilor cu acid hialuronic); 

Ortodonție (repoziționarea dinților în anomalii de poziție); 

Odontologie (obturații estetice în zona laterală și frontală); 

Protetică (lucrări protetice fizionomice din toate tipurile de 
materiale disponibile : zirconiu, ceramică presată, Bio-HPP, etc.); 

Parodontologie (tratamentul cu sau fără laser a parodontitei, 
pungilor parodontale, etc.); 

Endodonție (tratamente pe canale cu sau fără microscop și laser); 

Chirurgie mică (extracții ale dinților, rezecții apicale, etc.); 

Radiologie retro-alveolară.



Dotări
Pentru a susține toate dezideratele după care ne ghidăm, clinica 
este dotată cu echipamente performante, cum sunt : 

microscopul endodontic; 

laser dentar; 

echipamente de radiologie retro-alveolară; 

sisteme de sterilizare și dezinfecție performante; precum și 
ultimele tehnici de tratament disponibile în domeniu.







Aesthetic Dental Clinic 
Republicii
Clinica de chirurgie și implantologie
Adresă : Târgu Mureș, p-ța Republicii, nr. 43
Telefon : 0787-893.590

“ Specialiști în implantologie ”



Concepută pentru chirurgie
puteți beneficia de tratamente chirurgicale din sfera OMF 
(fracturi, rezecții ale tumorilor, tratamente ale sinuzitelor 
maxilare etc.). 

Pentru a oferi aceste soluții, în afara echipei medicale, formată 
din chirurgi OMF, chirurgi Dento-Alveolari și medic anestezist, 
suntem pregătiți cu salon de post anestezie și asistenți ATI 
pentru gărzi de noapte, toate în condiții de confort și igienă la 
standarde europene.

Clinica de chirurgie și implantologie este concepută pentru 
a oferi toate condițiile, funcționale și tehnice, pentru a oferi 
soluțiile cele mai complexe și multidisciplinare pentru tratarea 
cazurilor.

În dotarea clinicii există și un laborator de radiologie, atât 
panoramică cât și retro-alveolară, astfel oferim aproape toate 
procedurile într-un singur loc.

Aesthetic Republicii este singura clinică din Transilvania unde 



Dotări

În afara condițiilor de funcționalitate, cum sunt salon de post 
anestezie, sală de operații, clinica noastră este dotată cu 
echipamente specifice intervențiilor chirurgicale, de la cele mai 
simple și până la cele complicate, și anume :

stație de anestezie generală;

microscop;

laser chirurgical;

lampa pentru sterilizare cu UV;

echipamente performante pentru sterilizarea 
instrumentarului;

piezotom;

electrocauter;

fiziodispenser;



Întrucât intervențiile chirurgicale sunt precedate de cele 
stomatologice clinica este echipată cu 2 cabinete stomatologice și 
personal calificat pentru a vă pregăti prechirurgical.

Echipa medicală este formată din medici stomatologi, chirurgi 
OMF, chirurgi Dento-Alveolari, medici Anesteziști și asistenți/te de 
stomatologie și ATI.



Tratamente chirurgicale

Procedurile medicale acoperă toată paleta de tratamente chirurgicale mici și OMF, dintre care amintim:

Implantologie;

Extracții dentare simple și complicate;

Rezecții apicale;

Alveolotomii;

Replantări și transplantări dentare;

Tratamentul supurațiilor oro-maxilo-faciale;

Tratamentul afecțiunilor sinuzale de origine dentară;

Tratamentul afecțiunilor mucoasei orale.

Tratamentul tumorilor maligne oro-maxilo-cervico-faciale;

Tratamentul tumorilor benigne ale părților moi oro-maxilo-
cervico-faciale;

Tratamentul chisturilor și tumorilor benigne ale oaselor 
maxilare;

Tratamentul afecțiunilor articulației temporo-mandibulare;

Tratamentul afecțiunilor glandelor salivare;

Tratamentul malformațiilor congenitale ale feței și maxilarelor; 

Plastică reconstructivă de părți moi și osoase în teritoriul oro-
maxilo-cervicofacial;

Tratamentul de urgență și definitiv în traumatologia oro-
maxilo-facială;







În reabilitările implanto-protetice vă oferim soluții de reabilitare 
imediată și în mai multe etape, condiționați de situația medicală, astfel 
la noi beneficiați de : 

Tratamente implanto-protetice
Implantologia este o ramură asupra căreia ne aplecăm cu maximă 
seriozitate, dovadă este faptul că utilizăm 7 sisteme de implanturi, de 
la cele economice, la cele premium, precum și prin faptul că oferim 
soluții de augmentare osoasă prin sinus-lifting, bone split și verticale 
sau laterale cu blocuri osoase artificiale sau prelevate de la pacient. 

conceptul Fast And Fix sau All-on-four/All-on-six (sisteme pentru 
pacienții edentați total sau subtotal cu protezare imediată provizorie- 
dantură provizorie fixă în 48 ore); 

conceptul de încărcare imediată pentru lucrările uno-dentare 
(protezarea fixă, provizorie în 48 ore); 

conceptul de încărcare temporizată (protezarea implanturilor la 3-6 
luni de la inserare)



Laborator de Tehnică 
Dentară Aesthetic 
Adresă : Târgu Mureș, str Mihai Viteazul, nr. 40

Telefon : 0787-893.590



Dotări
În aceste vremuri de explozie a tehnologiei, noi, ne-am aliniat 
și utilizăm aceste tehnici cu succes. Laboratorul nostru execută 
numai lucrări manufacturate computerizat (CAD/CAM), astfel 
rezultatele sunt de excepție. 

Achiziționarea echipamentelor de CAD/CAM au revoluționat 
acest domeniu, pentru a oferi lucrări de cea mai bună calitate.

CAD/CAM stabilește forma și design-ul viitoarei lucrări cu 
ajutorul softului, astfel eliminând erorile umane.

CAD/CAM este proiectat pentru satisfacerea ultimelor cerințe 
tehnologice, inclusiv eficiența timpului de efectuare al lucrărilor 
protetice.

Unul dintre punctele forte ale clinicii noastre este Laboratorul propriu de Tehnică Dentară.



Protetică dentară

Protetica dentară este una dintre cele mai complexe ramuri ale 
medicinei dentare. Ea, împreună cu implantologia dar și cu celelalte 
ramuri care stau la baza acestui tratament, oferă pacienților 
posibilitatea de a restabili funcționalitatea și estetica cavității 
bucale.

În cadrul clinicii noastre oferim cele mai moderne soluții protetice, 
având marele avantaj de a deține și un laborator de tehnică dentară, 
dar mai ales a tehnologiei de ultima generație.

Această tehnologie constă în producerea lucrărilor protetice cu 
ajutorul echipamentelor CAD/CAM și DLS. Aceste echipamente 
asigură rezultate deosebite, atât din punct de vedere funcțional 
cât și estetic.

 Coroane metalo-ceramice

Coroane zirconiu

Proteze totale/parțiale acrilice

Proteze parțiale scheletate





De ce noi?

Disponibilitatea, amabilitatea și grija față de pacienți sunt valorile noastre esențiale   
   
Oferim toate serviciile stomatologice 
     
Tratamentele stomatologice vă garantează rezultate maxime pe termen lung    

Alocăm timp pentru dezvoltare profesională,  inovație și calitate
 
Referințe la nivel național din partea Organizațiilor de Medicină Dentară, cât și din 
partea multitudinii de pacienți mulțumiți 

Tratăm cu mare seriozitate și interes sterilizarea instrumentarului medical 
în conformitate cu reglementările ADA (American Dental Association) și CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention), precum și în conformitate cu norma 
europeana, respectând legislația română în vigoare pentru ca voi, pacienții noștrii, 
să fiți în maximă siguranță

 Motivele pentru care trebuie să apelezi la serviciile Aesthetic Dental Clinic: 





Finanțare

Deoarece de-a lungul timpului am întâlnit multe situații în care 
pacienții noștri au dorit eșalonarea plăților pentru a suporta 
mai ușor povara financiară a tratamentelor stomatologice 
am căutat să oferim soluții de finanțare ușor accesibile și la 
îndemâna fiecăruia.

În căutarea noastră am reușit să încheiem parteneriate cu 
două instituții bancare (IFN), care ne oferă posibilitatea de a 
crea acces în cadrul clinicii noastre, la finanțare.

Cum funcționează acest tip de finanțare?

Dumneavoastră, pacientul nostru, veți solicita o propunere 
de finanțare în rate de la personalul de la recepția clinicii. 
Noi, având acces la serviciile bancare, cu ajutorul datelor și a 
formularelor semnate de dvs ( acord de interogare a biroului 
de credit și a buletinului de identitate) vom cere o propunere 
de finanțare de la cele două instituții. După ce primim acest 
răspuns ( de la câteva minute la o oră), timp în care vă puteți 
relaxa cu o cafea sau ceai, vi-l înmânăm spre studiu. Dacă sunteți 
hotărât continuăm demersurile prin semnarea contractului și 
începerea lucrărilor.

Ratele se plătesc la clinică sau la bancă?

Deoarece clinica nu este nici beneficiar și nici finanțator, 
este doar o punte de acces facil la seviciile bancare, ratele și 
desfășurarea contractului de credit va fi strict între dvs., în 
calitate de beneficiar și instituția bancară. Pe scurt, plata ratelor 
se va face doar la bancă.

Ce dobânzi se practică?

Toate costurile cu finanțarea vă sunt puse la dispoziție de 
personalul de la recepție de îndată ce le primim de la finanțator, 
ele fiind diferite în funcție de scoringul pe care îl are fiecare 
persoană în parte.

Există posibilitatea fără dobândă?

Există prin cardul Star BT. Mai multe informații despre acest tip 
de finanțare găsiți pe site-ul: www.starbt.ro

Care sunt instituțiile de finanțare?

Partenerii noștrii sunt :



Mărturii

„Totul e la superlativ! De la ambient ( rar am vazut un spațiu 
amenajat cu atâta gust, muzica ambientala) la personal ( medici 
și asistente deosebite , atente,profesioniste dar cu o atitudine 
relaxată )lucrări de calitate, la preturi destul de bune, programari 
inteligente cu reminder! Felicitări! Recomand cu toată încrederea!”

Claudia Gorea

„Până să descopăr Clinica Aesthetic am apelat la clinici din Cluj 
în căutarea unor servicii premium. Mă bucur că am descoperit 
aceleași condiții dar accasă. Succes !”

Ciprian Belean

„Un mediu ambiental superb si servicii de inalta calitate. Recomand 
cu caldura!”

Paula Năsălean





Pentru viitor, clinicile Aesthetic vor continua să ofere 
servicii stomatologice la standarde de calitate într-o 
continuă creștere, prin formarea continuă a echipei 
medicale și auxiliare, asigurându-ne că vă vom surprinde 
cu noi tehnici și opțiuni de tratament.

Viziune
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Aesthetic Mihai Viteazul
Clinică de stomatologie și estetică facială
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Aesthetic Republicii
Clinică de chirurgie și implantologie

Aesthetic Kids
Clinică exclusiv pentru copii
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