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Velkommen i Klinikhuset

I Klinikhuset i Allerød har vi en ambition om at være
én af Danmarks allerbedste tandlægeklinikker. Ikke
blot målt på faglig kunnen, men lige så meget på at
du får en professionel og behagelig oplevelse, når
du er patient i Klinikhuset.
I Klinikhuset finder du et engageret team, som er
dedikeret til at gøre dit besøg til en god oplevelse.
Med vores forskellige faglige baggrunde har vi alle
de kompetencer, som er nødvendig i en tandklinik
med fokus på høj kvalitet.
Ambitionen forpligter os løbende til efteruddannelse, så vi er opdaterede med den nyeste viden
og de nyeste teknikker. Dette har medført, at
Klinikhuset i dag er en topmoderne tandlægeklinik,
der benytter digital 3D-teknik i forbindelse med
fremstilling af kroner, broer, facader, implantatkroner og ved indsættelse af implantater. En teknik,
der gør det nemmere og mere bekvemt at være
patient.

Du ønskes velkommen i Klinikhuset

Venlig hilsen
Alle i Klinikhuset

Din tandlæge hedder:

Din tandplejer hedder:

Telefontid

Vores dygtige receptionister svarer telefonen hver dag
mellem 8.15-17.00 på telefon 48172425.

Online booking

Det er muligt at booke eller ændre en tid til undersøgelse
via online booking på hjemmesiden. Det er vigtigt at
klinikken har dit mobilnummer.

Akut tandpine

Ved akut tandpine ring så tidligt som muligt – det giver os
størst mulighed for at kunne hjælpe med en tid samme dag.

Betaling
Medlemmer af
sygeforsikringen danmark

Dankort, Visa Dankort eller kontant.
Giv venligst receptionen besked om, at du er medlem
af danmark. Klinikken indberetter så direkte til danmark.
Efterfølgende får du tilskuddet retur.

Sene afbud eller
udeblivelser

I klinikhuset gør vi os umage med at sikre, at alle patienter
kan komme til, når de har behov for tandbehandling.
Derfor er det ærgerligt, når klinikken modtager sene
afbud. Meld om muligt venligst afbud senest 2 dage før
aftalt behandling

Det er nemt at
komme til Klinikhuset

Der er gode parkeringsforhold lige ved Klinikhuset med
indkørsel fra Lilledalsvej. Der er gratis parkering i 2 timer. I
butikkernes åbningstid kan det være vanskeligere at finde
en P–plads, så kom derfor i god tid. Ved længerevarende
behandlinger (mere end to timer) kan klinikken tilbyde
gratis P-kort.
Klinikhuset ligger 3 minutters gang fra Allerød station

Klinikhuset
M.D. Madsensvej 8
DK-3450 Allerød
Tel: +45 4817 2425
www.klinikhuset.dk
tandklinik@klinikhuset.dk
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Du er blevet tilknyttet et team af en tandlæge og en
tandplejer. Tandlægen er overordnet ansvarlig og udfører
reparationer, og sørger for en langsigtet behandlingsplan.
Tandplejeren tager sig af de forebyggende behandlinger
og vedligeholdelse.

