Vi fornyer oss!!!
Vi har fått et helt nytt tannlegesenter i
Sandnes som i tillegg til vanlig tannlegebehandling også tilbyr spesialistbehandling
som vi tidligere måtte henvise til Stavanger
for.
Jeg var den første som tilbød behandling av
snorking og pustestans i Skandinavia, og
dette har i det siste også utviklet seg som en
gren som krever spesialkompetanse på linje
med spesialist-behandling av rotfyllinger,
tannkjøttsbetennelse, kirurgi og kjeveleddsproblemer blant andre.
Fra 1. oktober fikk vi mye strengere
helsekrav til førerkort, og da blir det viktig å
få behandling for disse plagsomme
søvnlidelsene, for å få beholde førerkortet.

1. etasje

Det var svært hyggelig å bli invitert med i
dette avanserte faglige miljøet, og etter 30
år i lokalene i Langgata 41, gleder jeg meg
til å flytte opp til Ganddal.

Selvfølgelig håper jeg at jeg kan få invitere deg også til å følge meg dit.
Det vi kan tilby er:
- det mest moderne og avanserte utstyret som finnes.
- et faglig miljø der vi kan tilby den beste behandlingen for deg
- gode parkeringsmuligheter - gratis parkering
- like ved bussholdeplass
Videre vil jeg få hjelp av mine kolleger som kan tilby øyeblikkelig hjelp dersom jeg ikke er tilstede
og kan hjelpe til selv.
Vi håper å fortsatt lage glade smil, og ønsker deg velkommen i vår nye klinikk!
I en overgangsperiode vil vi kunne tilby behandling i de «gamle» lokalene i Langgata, men vi er
stolte av hvor flott klinikk vi får ta del i, og håper du vil bli med oss til Tannlegelaget i Ganddal
Helsehus.

Med hilsen
tannlege Reinert Amundsen

Vi beholder vårt gamle telefonnummer 51666793,
men du når oss også på Tannlegelagets telefon
51662324.
Tannlegelaget holder til i Olabakken 5 (Ganddal
Helsehus) - i rundkjøringen der du blant annet
svinger ned til Kvernelandsvegen, tar du til høyre
og på høyre side liggerså Helsehuset.
Videre treffer du oss på e-post:
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Den neste tannlegetimen din setter vi opp på Tannlegelaget.
Skulle dette IKKE passe, vennligst ta kontakt snarest. Jeg vil fremdeles holde åpent
på klinikken i Langgata noen dager framover, så du vil kunne få time her dersom du
ikke kan komme til Ganddal. Tlf 51666793, e-mail: post@gladesmil.no
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