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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొట్ట మొదటిసారిగా ట్రెఫాయిల్ ఇంప్ోంట్ ద్వారా శాశ్ాత స్థి రమైన
కట్టటడుపళ్లో సరజ రీ చేస్థన సరితా డంట్ల్

అతయంత ఆధునిక పరికరం ఐన ట్రెఫాయిల్ఇంప్ోంట్ పదధ తి ద్వారా 54 సంవతసరాల
మహిళకు విజయవంతంగా fixed డంచర్సస అమరిిన సరితా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదటి
సరజ రీ, దక్షిణ భారతంల్ల మూడవది

Hyderabad, November 9, 2019
హైదరాబాదుకు చందిన సరితా డంట్ల్ క్లోనిక్ LLP దంత వై దయంల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే రికార్డు
సృష్ట ంచంది. ట్రెఫాయిల్ ఇంప్ోంట్ వాడుతూ శాశ్ాత మరియు స్థి రమైన కట్టటడుపళ్లో అమరిి తెలుగు
రాష్ట్రాల్లో మొదటిసారిగా, దక్షిణ భారతంల్ల మూడవదిగా పేర్డ తెచ్చికుననది. ఈ అతాయధునిక ప్రక్రియ
కోసం ప్రత్యయకంగా శిక్షణ పందిన డా ఆకాష్ చక్రవరి ి, అయన టం ఈ విజయం వనక వున్ననర్డ.

ఈ సందరభంగా మీడియాని ఉద్దే శించ మాట్లోడుడుతూ సరితా డంట్ల్ మేనేజంగ్ డైరెకటర్స అయిన డా.
ఆకాష్ చక్రవరి ి ఈ ప్రక్రియను, అందుల్లను సవాళళను ఇలా వివరించార్డ, "54 సంవతసరాల మహిళ
Mandibular Edentulism అనే పరిస్థి తిని ఎదుర్కొట్టండగా మా వదే కు వచాిర్డ. దీని వలన ఆమ క్లంద
పలువర్డస పూరి ిగా విఫలం చంది అతయవసరంగా చక్లతస అవసరం వచింది. సాధారణ కట్టటడుపళ్లళ
పెడిత్య ఈ సమసయ పరిష్ట్రొరం కాదని నిరాధరణ చేసుకున్ననక ఈ ఆధునిక మరియు ఉచతమైన ప్రక్రియను
మేము సెలెక్ట చేసుకున్ననం."
ఇంకా డా. ఆకాష్ ఇలా అన్ననర్డ, "పేషంట్ అపపటికే ఒతిిడిక్ల, నిరాశ్క్ల గురెై ఉన్ననర్డ. దీనిని మేము
సవాలుగా స్వాకరించ రెస్టటరేటివ్ పదధ తిల్ల ట్రెఫాయిల్ ద్వారా మాక్లసలో రీ డంచరో ను అమరాిము. దీని ద్వారా
క్లంది దవడ ఎముకల్ల ఒక బార్స అమరిబడుతంది."
ఈ సందరభంగా మాట్లోడుతూ, ఈ సరజ రీ చేయించ్చకునన న్నగరాజకుమారి సరితా డంట్ల్ క్లోనిక్ క్ల
మనస్ఫూరి ిగా కృతజఞతలు చప్పర్డ. "ఎన్నన దంత వై దయశాలలు సంప్రదించ నిరాశ్ నిండి, ధైరయం కోల్లపతనన
సమయంల్ల సరితా డంట్ల్ న్నకు ఈ నిరిే ష్టమైన సమరివంతమైన పరిష్ట్రొరం అందించంది.
మొదటిసారిగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జర్డగుతన్నన సరజ రీ అని మొదట్లో భయం వేస్థన్న, ఇప్పపడు చరిత్రల్ల ఒక
భాగమైనందుకు గరాంగా ఉంది."
చాలా తకుొవ సమయంల్ల ముందుగా తయార్డచేస్థన బార్స దవడల్లో అమరిి దంతాల వర్డసను మళ్ళళ
అదుభతంగా సృష్ట ంచే ట్రెఫాయిల్ ఇంప్ోంట్టో అతయంత ఆధునికమైనవి, సెై డ్ ఎఫెక్ట్ ఏమీ లేనివి కూడా.
ఈ కారయక్రమంల్ల ట్రెఫాయిల్ ఇంప్ోంట్ో ను తయార్డచేసే న్నబెల్ బయో కేర్స సంసి ప్రతినిధులు కూడా
ప్ల్గొన్ననర్డ

సరితా డంట్ల్ క్లోనిక్
గత 34 సంవతసరాలుగా దంత వై దయంల్ల హైదరాబాదుల్ల అతయంత ఆధునిక, ఎంతో నమమకైన మరియు
ఉతిమమైన సేవలు అందిస్టింది సరితా డంట్ల్ క్లోనిక్. అతి ముఖ్యంగా ఇంప్ోంట్టో, కాసెమటిక్ దంత
వై దయంల్ల తనకంటూ ప్రత్యయక ము్ర  తెచ్చికుంది సరితా డంట్ల్. కేవలం దంత వై దయమే కాకుండా,
అందుకు సంబంధంచన అతాయధునిక డయాగ్ననస్థటక్ సేవలు కూడా అందిస్టింది సరితా డంట్ల్.

