
 

 

 

 

 

Medicover Stomatologia – to innowator zmieniający i kształtujący rynek stomatologiczny 
w Polsce. Obecnie Medicover posiada 64 nowoczesne centra, które oferują kompleksowy 
zakres usług dentystycznych. Opiekę nad pacjentami zapewnia profesjonalny zespół 
specjalistów – stomatologów, higienistek, asystentów stomatologicznych i recepcjonistów.   

Oferta Medicover Stomatologia odpowiada na potrzeby całych rodzin, obejmując usługi 
z zakresu m.in. stomatologii zachowawczej, implantologii, protetyki, ortodoncji czy 
stomatologii dziecięcej. Stomatologia w Medicover dostępna dla pacjentów zarówno 
w ramach abonamentów medycznych, jak i na zasadzie płatności za pojedyncze usługi. 
Gabinety zlokalizowane są w największych miastach na terenie całej Polski. Więcej 
informacji na stronie: https://www.medicover.pl/stomatologia/. 

Medicover Stomatologia jest częścią Medicover – międzynarodowej firmy świadczącej 
usługi medyczne i  diagnostyczne, założonej w 1995 roku. Medicover prowadzi centra 
medyczne, szerokoprofilowe szpitale, apteki, kliniki leczenia niepłodności, centra 
stomatologiczne, salony optyczne i posiada 70 klubów fitness i siłowni w całej Polsce. 
Ponadto oferuje pakiety sportowo-rekreacyjne oraz programy kafeteryjne dla klientów 
korporacyjnych. Firma Medicover Polska jest obecna we wszystkich regionach Polski. Więcej 
informacji na stronie: www.medicover.pl 

 

Medicover Dental is an innovator that transforms the dental market in Poland. Currently 
Medicover has 64 modern centres offering a comprehensive range of dental services in its 
portfolio. Patient care is provided by a team of professionals – dentists, hygienists, dental 
assistants and receptionists.   

Medicover Dental’s offer suits whole families, including services in the field of conservative 
dentistry, implantology, prosthetics, orthodontics and pediatric dentistry. Medicover Dental is 
available to patients both as part of medical subscriptions, as well as in the FFS (Fee-for-
Service) model. Centres are located in some of Poland’s major cities. For more information, 
please visit: https://www.medicover.pl/stomatologia/. 

Medicover Dental is a part of Medicover – a leading international healthcare and diagnostic 
services company founded in 1995. Medicover operates medical centres, wide-profile 
hospitals, pharmacies, infertility clinics, dental centers, optical showrooms, as well as fitness 
clubs and gyms all over Poland. In addition, the company offers sports and recreation 
packages and cafeteria programmes for corporate customers. Medicover Poland is present 
in all the regions throughout the country. For more information, please visit: 
www.medicover.pl 
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