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Gratis for deg
 Full medisinsk konsultasjon fra en eller flere av våre spesialister.
 Diagnosemodeller av dine tenner.
 Utarbeidet behandlingsplan med oversikt over type behandling,
priser og tidsbruk.
 All bedøvelse under behandling.
 Røntgenbilde (OPG - Panoramisk røntgenbilde).
 Mindre røntgenbilder for hver enkelt tann. (RCG)
 Medisinering før kirurgiske inngrep. (Smertestillende, antibiotika,
betennelseshemmende tabletter)
 Fjerning av sting etter kirurgiske inngrep.
 Velkomstpakke som inneholder:
 Informasjonskort med alle telefonnumrene du trenger
mens du oppholder deg i Krakow
 Tannbørste
 Tannpasta
 Munnskyll
 Bykart over Krakow sentrum
 INDEXMEDICAS offesielle katalog
 Brosjyrer over anbefalte turer og severdigheter
i og rundt Krakow
 Informasjonsbrosjyrer angående spesifikke
tannbehandlingsteknikker.

Kjære leser
Jeg vil begynne med å takke for din interesse for INDEXMEDICAS private tannlegeklinikk i Krakow.
INDEXMEDICA er en moderne ISO 9001-sertifisert tannlegeklinikk. Vi er en av de største og mest moderne private klinikker i Polen. Vår suksess er basert på noen veldig enkle prinsipper: Vår klinikk har
noe av det mest moderne medisinske utstyret innen tannhelse, diagnostikk og tannpleie. Vi tilbyr
tjenester på et meget høyt medisinsk nivå, utført av høyt kvalifisert personell til langt lavere priser
enn hva våre tilreisende pasienter er vant med fra sine hjemland.
Noen av våre tannleger har tatt spesialistutdannelse utover standard femårig universitetsutdan
nelse. Flere i vårt team har forsvart sin doktorgrad, eller er i ferd med å fullføre sin avhandling. Flere
i vårt team har også gjest eforelesninger ved anerkjente universiteter både i og utenfor Polen, og samtlige deltar jevnlig på både
nasjonale og internasjonale seminarer og kurs.
Som en følge av dette kan vi tilby oppdatert medisinsk behandling på absolutt høyeste europeiske nivå.
Ved å gi våre reisende tilgang til vårt meget kvalifiserte team av spesialister,
mener vi at vi har vært med på å forandre den vanlige oppfatningen av hvordan det er å oppsøke en privat tannlegeklinikk.
Hos oss er det mulig å få diagnostikk, behandling og oppfølging av absolutt høyeste standard til overkommelige priser.
Vi bruker kun, det vi mener er, det beste utstyret som er på markedet i dag. Vi benytter oss av utstyr, teknologi og materialer fra
Tyskland, Sverige, Sveits, Japan og USA. Det skjer veldig mye på den internasjonale arenaen innen teknologi og utvikling av nytt
utstyr. Vi prøver hele tiden å holde oss oppdatert på hva som blir regnet å være det beste på markedet til enhver tid, slik at vi kan
yte den absolutt beste servicen og tilby det absolutt beste til våre besøkende.
I tillegg til å benytte deg av våre tilbud her ved vår klinikk, vil du også få muligheten til å besøke vår flotte og historiske by, Krakow!
Siden 2004 har vi hatt mange fornøyde pasienter fra land som Storbritannia, Irland, Tyskland, Italia, Frankrike, Australia, USA,
Sverige, Danmark og selvfølgelig også Norge.
Jeg inviterer deg herved til å bli med i denne stadig voksende gruppen av fornøyde tannreisende turister.
Med de varmeste hilsener
Jadwiga Szymeczko
Daglig leder Indexmedica

INDEXMEDICA ISO 9001

INDEXMEDICA ble i desember 2008 en ISO 9001 sertifisert
tannlegeklinikk. ISO 9001 er et internasjonalt anerkjent sertifiseringssystem for kvalitet og kvalitetsstyring innen en rekke
forskjellige virksomheter.
Vi mottok vårt sertifikat for diagnose, tannpleie og forebyggende behandling innen tannhelse og tannpleie.
Dette sertifikatet er et bevis, både for oss, men ikke minst for
våre pasienter, at vår klinikk tilbyr behandling av den absolutt
høyeste standarden innenfor odontologi og diagnose.
Sertifikatet omhandler vårt medisinske personale, utstyret som
benyttes samt organisering, rutiner og oppfølging av våre pasienter.
Sertifikatet er utstedt av TÜV Rheinland InterCert, (Tyskland).

Kvalitet - Rimelig - Intensivt

Tannlegebehandling i Polen

Polen har vært medlem av den Europeiske Unionen siden 1.mai 2004. Det betyr at alle norske statsborgere som utfører refunderingsberettiget behandling ved vår klinikk i Krakow/Polen har akkurat de samme rettighetene til refusjon som om behandlingen skulle vært utført i
Norge, eller i et annet EU/EØS-land.
[Europadomstolen (AZ: c 120/95, C 158/96).]

Internett - kaffe og te.

Våre ansatte ønsker å gjøre ditt og din
families besøk ved vår klinikk så komfortabelt som mulig.
Derfor er du og dine mer enn velkommen til vårt venterom hvor dere kan
benytte dere av WIFI internett, lese norske magasiner, nyte enkel servering av
kaffe, te og mineralvann.
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Vi tilbyr et bredt spekter innen
oral og tannhelse
 TOTAL SMERTEFRI behandling, ved bruk av The WAND. Automatisert
system for bedøving og bruk av smertestillende.
 Implantater [3I (USA), Ankylos - Friadent/Dentspy, Osstem (Tyskland/USA), ERA Zimmer (USA), DIO (South Korea), Osseolink (USA),
AB Dental].
 Gjenoppbygging og gjennskapning av bein og beinmasse ved bruk av
kunstig og naturlig beinmasse (Sinuslift og beintransplantasjon).
 Mikrokirurgiske inngrep (apex eller radix resection, hemisection ved
bruk av mikroskop og ultralydsystemer).
 Bleking av tenner på under en time (Beyond Whitening, USA). Fjerning
av tannstein ved ultralyd og sandblåsing.
 Metallfri rekonstruksjoner av broer, kroner, proteser (hel og delproteser) samt fasetter. (PROCERA og Lava system).
 Helproteser i akryl.
 Rotfylling ved KUN ETT BESØK, ved bruk av Computer Controlled System og mikroskop (VDW - Tyskland).
 Enkel kariesbehandling, skifting av fylling til mer moderne, medisinsk bedre og estetisk gode løsninger ved bruk av materialer i kompositt.
 Behandling av munn, munnhule, gane og tannkjøttsykdommer (periodontolgi) - Periodontal mikrokirurgi, estetisk behandling av munnhule
og gommer.

5

Team
Det er over 20 personer som jobber ved vår tannklinikk, inkludert 14 tannleger innen alle studieretninger. INDEXMEDICAs
tannleger er profesjonelle (med hovedfags kvalifikasjoner). De omhandler alle felt av tannpleie som er nødvendig for å
gjennomføre omfattende tannbehandling - fra konservativ odontologi og endodontics via protetikk, kirurgi, og til orthodentistry. Via å regelmessig gå til spesialist godkjenning vil våre tannleger kontinuerlig perfeksjonere sine ferdigheter i
henhold til den siste innen moderne tannbehandling i Europa og verden for øvrig.

Ayman Abdel-Haq DDS, MD PhD
Fordypningen: periodonti
Fremmedspråk:
Engelsk, arabisk
PWZ (ID Nummer i det polske
tannlegeregisteret): 7565005

Dr. Ayman utdannet som tannlege fra Det
odontologiske fakultet, Jagiellonian University i Krakow i 1999. Hovedfags trening på

Andrzej Gala DDS, MD PhD
Fordypningen: protetikk
Fremmedspråk:
Engelsk, tysk, russisk
PWZ (ID Nummer i det polske
tannlegeregisteret): 4560544

Dr Gala er utdannet tannlege fra Medical University i Krakow. Hovedfags trening ved ZLO i

Daniel Uryga DDS, MD PhD
Fordypningen: Dentalkirurgi
Fremmedspråk: Engelsk
PWZ (ID Nummer i det polske
tannlegeregisteret): 1867729

Daniel Uryga utdannet som tannlege fra Det
odontologiske fakultet, Jagiellonian Universi-

Tomasz Bobek DDS

Fremmedspråk: Engelsk
PWZ (ID Nummer i det polske
tannlegeregisteret): 1304071
Dr Bobek er utdannet som tannlege fra Medisinsk Universitetet i Schlesien, Katowice, Polen
i 2002. Fra 2002 til 2003 hovedfags trening på

Marek Woźniacki MD, DDS

Fremmedspråk: Engelsk
PWZ (ID Nummer i det polske
tannlegeregisteret): 322993 (MD), 2.503.178
(DDS)
Utdannet lege fra Jagiellonske Universitetet
i Krakow i Polen i 2007. Utdannet som tann-
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Universitetet Dental Clinic i Krakow. 2000 - 2002 Leder av Høyre
Odontologi Collegium Medicum Jagiellonian University. 2002-2005
assistent ved dispensary ved Universitetsklinikken: Dental Clinic
i Krakow. Har drevet privat praksis i Krakow siden 2003. 2002-2006
spesialisert seg innen periodonti ved Universitetsklinikken: Dental
Clinic i Krakow. Har jobbet med sin doktorgrad siden 2003 og publisert fire artikler i Polske vitenskapelige tidsskrifter. Medlem av PTS
(Polish Dental Association) siden 1999. Har deltatt ved flere nasjonale og internasjonale konferanser og gjennomgått opplæring innen
periodonti, implantologi og generell tannbehandling.
Krakow. 1993-2000 jobbet som assistentlege ved Institutt for protetisk odontologi ved Det medisinske Universitet. 2001-2005: Arbeidet
som assistlege. 2005-2008: Førsteamanuensis ved Institutt for protetiske odontologiske ved Dental Institute of Collegium Medicum Jagiellonian University i Krakow. 2001 ble spesialist i dentale protetikk.
Forsvarte sin doktorgrad ved Jagiellonian University i 2003. 1996 og
1998: stipendiat ved Universitetet i Würzburg (Tyskland). Publikasjoner: 29 vitenskapelige artikler. Medlem av British Dental Association.

ty i Krakow i 2003. Han har jobbet i avdeling for tannkirurgi ved Universitetsklinikken: Dental Clinic i Krakow, og siden 2006 også som en
assistent ved Institutt for Odontologisk kirurgi ved Collegium Medicum Jagiellonian University. Han har deltatt i mange vitenskapelige
konferanser og gjennomgått omfattende opplæring i Polen og i utlandet, e.g. i 19. kongressen til European Association av Kranio-Maxillofacial Kirurgi (Italia 2008) og 60 år med Quintessence (Tyskland
2009). Han har fått to vitenskapelige artikler publisert.
Novadent i Krakow. Fra 2003 til 2006 jobbet som tannlegekirurg ved
private klinikker i Krakow. Siden 2006 jobbet i Storbritannia for Dental World og for Hollies Dental Practice som Kirurg. Han er medlem
av GDC (General Dental Council UK), ICOI (International Congress
of Oral Implantologists), PSI (polsk Implantological Association). Dr
Bobek har deltatt ved mange vitenskapelige konferanser og gjennomgått omfattende opplæring. Han har en omfattende kunnskap
innen protetikk og endodontics. Han er medlem av British Dental
Association.

lege fra Fakultet for Odontologiske, Jagiellonian University i Krakow
i 2008. Videreutdanning: Opplæring ved Universitetsklinikken Dental Clinic i Krakow. Ett års stipendiat ved Ludwigs-Maximillians-Universitaat i München i 2005. Medlem av polske Chamber av leger og
tannleger siden 2009. Medlem av PTS (Polish Dental Association). Dr
Woźniacki deltatt i mange vitenskapelige konferanser og har gjennomgått omfattende treninger innen tannkirurgi, endodontics og
estetisk tannbehandling.
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Monika Żołnierz DDS

Fordypningen: Endodontics
og høyere odontologi
Fremmedspråk: Tysk, engelsk
PWZ (ID Nummer i det polske
tannlegeregisteret): 7064054
Utdannet tannlege fra Fakultet for Odontologi, Jagiellonian University i Krakow i 1994.

Katarzyna Turlej DDS
Fremmedspråk: Engelsk
PWZ :2556883

Utdannet som tannlege i 2009 fra Medical
University i Łódź. Hun har avsluttet sin ett års
praksisplass hos Specialized Dental Clinic i
Łódź. Etter en internship har hun utviklet sin
interesse og arbeidet i anerkjent lannlegekontor i Łódź. I 2011 flyttet hun til Krakow for å

M.A. Jadwiga Szymeczko
Daglig leder
Fremmedspråk:
Engelsk, tysk, norsk

Uteksaminert med en M.A. grad ved det filologiske Fakultetet, Universitetet i Schlesien
Katowice i 2006. Har utført post-doktorstudier

Praktisk opplæring i Krakow (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna). 1995-2001: Arbeidet ved tannlegekontor (ZOZ nr 4) og siden
2001 ved Pro-Orto Dent - dental i Krakow. 1998 spesialist i generell
tannbehandling. 2001-2004 spesialisert seg innen konservativ tannbehandling og endodontics ved Universitetetklinikken: Dental Clinic i Krakow, jobbet som assistent ved samme klinikk. Ble spesialist
i konservative tannbehandling og endodontics i 2005. Medlem av
PTS (Polish Dental Association). Har deltatt ved mange konferanser
i Polen. Har spesialistutdanning innen konservativ tannbehandling,
endodontics og pedodentistry.
fortsette sin utdanning og få erfaring der.
Tannlege Katarzyna Turlej tar seg av en omfattende behandling av
pasienter, men vekket størst interesse for moderne endodontisk
som gir nye behandlingstilbud for selv de mest vanskelige saker. Dr
Turlej perfeksjonerer stadig sine kvalifikasjoner og ferdigheter ved
å delta i en rekke kurs og workshops (både innen endodontisk behandling og generelt odontologi feltet).
Siden begynnelsen arbeider tannlege Katarzyna Turlej med en visjon som høyt kvalifisert spesialist, kontinuerlig å introdusere nye
behandlinger basert på materiale fra de mest anerkjente selskaper.
Hun er medlem av PTE (polsk Endodontisk Society).
ved samme universitet. Grant holderen fra det svenske instituttet
(Svenska Institutet) og stiftelsen Otto Benecke Stiftung e.V. og tysk
Educational Society (Deltagelse i Young Volunteers Academy).
Uteksaminert fra Academy of Young Diplomater i Warszawa i 2005.
Har deltatt i mange konferanser og manager workshops. Hun har
tolk - og journalistiske studier ved polske og utenlandske institusjoner som polske TV (Telewizja Polska SA. w Warszawie Oddział w
Szczecinie) og tyske Dans Arkiv. Har gjennomført opplæring og
couching for ledere.
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Fra våre pasienter
Jeg vil bare si takk for behandlingen jeg fikk på INDEXMEDICA Tannlegen som utførte behandlingen var tålmodig og veldig profesjonell. Jeg
må si at jeg har aldri hatt renere og hvitere tenner i hele mitt liv. Jeg har
alltid hatt flekkete tenner uansett hva jeg har brukt. Mine venner ble
sjokkert da de så tennene mine! Jeg vil ta kontakt tidlig i det nye året
vedrørende ytterligere behandling av samme tannlege og ser frem til
mitt neste besøk . Kirurger i London, Storbritannia har en veldig lang
vei å gå for å matche den høye standarden som er her. Tenk at jeg ikke
ønsket å gjøre dette i Polen ettersom jeg var veldig nervøs når det gjaldt
kvaliteten, men jeg føler meg så bra! Prisen var super og verdt det. Jeg
har gått ut og anbefalt denne klinikken til alle jeg kjenner, og vil fortsette å gjøre det. Tusen takk for at jeg føler meg velkommen. Jeg kommer snart tilbake!
Brian Turner (Storbritannia)
Jeg føler at polske tannleger og tannklinikker er i verdensklasse, sammenlignet med andre land. Hvis en pasient krever behandling av ypperste kvalitet er dette det rette stedet!
Grainger John (Ireland)
Vi ble overrasket over at vi fikk time samme dag vi ankom Krakow enda
vi kom så sent på kvelden. Vi ble behandlet veldig nøye av alle tannlegene. Manageren tok seg alltid tid til å svare på spørsmål om behandlingen vår. Vi er veldig fornøyd og ser frem til å komme tilbake.
Elin Annie Rasmussen (Norge)
Jeg er en australiener som har bodd i Storbritannia i fem år. Jeg har alltid
vært sjokkert over hvor dyr tannbehandling er i Storbritannia. Jeg har
sjelden vært imponert over behandlingene jeg fikk, spesielt sammenlignet med behandlingen jeg fikk mens jeg bodde i Australia. Men jeg har
funnet en løsning - INDEXMEDICA i Krakow, Polen. Jeg hadde en rotfylling, to kroner og et tannimplantat. Behandlingen varte i ovrer seks måneder. De totale kostnadene var litt over £ 3000, Jeg tror det lett kunne
vært både 2 til 2,5 ganger dyrere i Storbritannia. Tjenesten var utmerket,
- personalet er svært kompetent og fasilitetene ved klinikken er de beste
jeg noensinne har sett. De ansatte er høflige, og hvert trinn i hver enkel
prosedyre ble forklart meg. Min behandling ble avsluttet i juli 2009. Etter
at jeg kom tilbake til London har jeg avbestilt min UK Dental Insurance
fordi jeg vil få mine tenner behandlet hos INDEXMEDICA så lenge jeg
fortsetter å bo i Storbritannia.
Aussie Banker (Storbritannia)
Jeg fikk en fin dialog med tannlegene, og de har
gode engelskkunnskaper. Totalt veldig fornøyd,
og vil komme tilbake. Jeg vil anbefale klinikken til min familie, venner og bekjente.
Tina Gellein (Norge)
Det har vært mindre enn en uke siden mine
implantater var ferdige, og det føles ut som
de siste 28 årene uten tenner har forsvunnet.
Dr Krzysztof Gonczowski og Dr. Marian Inglot
gjorde en god jobb, og jeg tror ikke at noe menneske kunne innse hvor mye mine nye tenner betyr for meg. Deres hjelp og støtte de siste 2 årene
har vært stor og veldig viktig for meg. Takk for at dere
forstår mine bekymringer og at dere har behandlet meg
så bra. Tennene ser fantastiske og teknikerne har gjort en god
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jobb med å få de klare på så kort tid. Takk igjen til Kristophe, Marian og
alle jentene ved klinikken som har bidratt til å gjøre mine ubehagelige
opplevelser til en fornøyelse! Resultatene taler for seg selv og jeg er nå
en meget trygg og selvsikker kvinne som en følge av mine nye Implantater. Mange takk! Jeg kommer helt sikkert tilbake neste år. Det er enkelt
å komme til Krakow fordi det er en av mine favoritter blant europeiske
byer. Jeg gleder meg allerede!
Krissy Regan (Storbritannia)
Veldig god behandling, lette å forstå.
God forklaring av behandlingen.
God kvalitet. Arbeidet ble gjort
raskt. Vi vil anbefale denne klinikken til alle vi kjenner som trenger
behandling. Vi er også overrasket over hvor ulik behandlingen
er her sammenlignet med Norge.
Dette er sååååå mye bedre. Tusen
takk!
Arve Prytz (Norge)
Takk for alt det gode arbeidet. Jeg føler tjenestene som blir utført av tannlegene er utmerket og vil anbefale klinikken til alle som vurderer tannbehandlning. Min søster var veldig nervøs
og engstelig. Vår hjemlige tannlege kunne ikke vært mer frustrert over
at vi valgte POLEN. Vi er ennå ikke ferdig med alt arbeidet. Min mor er
på andre trinn i implantprosessen, men så langt så bra. Vi har allerede
fortalt venner og familie om INDEXMEDICA, og anbefaler dere på det
varmeste!
Maria de Chiara (Storbritannia)
Meget korrekt behandling i en svært så hyggelig atmosfære.
Føler meg trygg på tannlegene. Prisoverslaget vi fikk ble fulgt hele tiden.
Klinikken kan anbefales på det sterkeste.
Vår pasient fra Drammen, Norge
Behandlingen var stor. Jeg ble behandlet med høflighet. Utmerket service. Jeg har anbefalt klinikken til venner og familie. Jeg kommer tilbake
for ytterligere behandling. Personalet var i stand til å kommunisere
godt. Prisene var bra. Resultatene er svært gode.
Neil (Ireland)
Jeg dro til Krakow for behandling på klinikken INDEXMEDICA og det er den beste beslutningen
jeg har tatt på lang tid!
Hele oppholdet var en meget positiv opplevelse. Et pluss er at jeg nå kan smile uten å føle
meg sjenert!
Kvinne, 44 år, Norge
Etter 20 år med forsømmelse av mine tenner
etter en dårlig erfaring med en tannlege hjemme, bestemte jeg meg for å få en “overhaling”.
Jeg besøkte min lokale tannlege som rådet meg til
en behandling jeg rett og slett ikke hadde råd til. Etter
å ha undersøkt litt på nettet og snakket med andre tannturister, skjønte jeg snart at mine behandlingskostnader kunne

www.krakowtannklinikk.no

bli kuttet ved å legge behandlingen til utlandet. Jeg
får ikke anbefalt denne klinikken høyt nok. Fra arrangering av hoteller, taxier venter på flyplassen
og den samlede profesjonalitet av alle medlemmer
av klinikkens team. Ingenting er oversett. De legger stor vekt på detaljer. Hvis du ønsker verdi for
pengene du bruker, så er det bare å ta kontakt med
INDEXMEDICA. Besparelsene er svimlende pluss at
du får et opphold i en av de mest historiske byene i
Europa.
Gerry Brown (Ireland)
Jeg er kjempefornøyd med INDEXMEDICA og har anbefalt klinikken til
mange. Jeg kommer tilbake neste år for min »chekup« med et stort smil
:) Takk for at dere tar så godt vare på oss.
Bratlie Elin (Norge)
Jeg har nylig kommet tilbake fra Polen etter en omfattende tannbehandling. Jeg vil bare si at behandlingen var helt fantastisk helt fra
starten av. Min tur var godt organisert og har vært en stor suksess. Den
behandlingen jeg ønsket var veldig rimelig (rundt en tredjedel av prisen
oppgitt til meg i Storbritannia). Klinikken i seg selv var meget moderne
og hygienisk av beste slag. De ansatte var vennlige og snakket perfekt
engelsk. Denne klinikken er perfekt for personer som er redde eller engstelige for tannbehandling. Alle tannlegene er høyt kvalifiserte som gjør
det så behagelig som mulig for deg som pasient. Alt dette pluss bonusen
av å være i et slikt vakkert land med så mye å se og oppleve.
Eleanor Gilmour (Storbritannia)
Den beste klinikken jeg har noen gang vart på. Et høyt teknologisk og
faglært personell. Anbefales på det sterkeste! Thank you INDEXMEDICA
team!
Vår pasient fra Larvik, Norge
Etter min første henvendelse fikk jeg et raskt og positivt svar og ble invitert til en konsultasjon. Mitt problem var avanserte paradontose til et
punkt der jeg var i ferd med å miste tennene mine. Ved mitt første besøk
ble jeg meget godt mottatt av svært vennlige og profesjonelle leger og
de øvrige ansatte. På grunn av at min sykdom hadde gått så langt som
den hadde, var jeg veldig redd. Dette har i ettertid vært helt ubegrunnet. Selve inngrepet gikk smertefritt. Det var over før jeg visste ordet av
det. Jeg er nå kommet hjem med gode midlertidige proteser og ingen
smerte! Jeg ser frem til neste besøk om et par måneder. Jeg får da mine
første implantater og etterhvert permanent protese. Gleder meg selvfølgelig til å se vakre Krakow igjen! Mange takk til INDEXMEDICA og spesielt til Legene Krzysztof, Marian og Agnieszka som gjorde dette mulig
for meget. Ser dere snart igjen!
Dave Shepley (Storbritannia)
Vi hadde vårt første besøk i Krakow og INDEXMEDICA mai 2008 etter å
ha brukt en tannlege i UK i over 20 år. Jeg hadde opplevd veldig dårlig
behandling i England, hovedsakelig på grunn av
uaktsomhet av tannlegen min. Min mann og
jeg dro til INDEXMEDICA og ble undersøkt
(gratis) og fikk en plan for behandling
og tidsskjema Nivået på tjenesten vi
fikk var utmerket, og følgende poeng var viktig for oss.
• Gratis forundersøkelse uten forpliktelser fra vår side for å få noe
arbeid gjort.

• Umiddelbart henvist til CT-skanning (skjer innenfor timen) og ikke masse papirarbeid eller uker å
vente.
• Plan for behandling gitt til oss med kostnadsoverslag. Dette inkluderer til sammen 14
kroner og implantater. I mitt tilfelle innebærer
dette tre besøk, Krakow er en herlig by og det er
mye å finne på. Vi tar ferien vår samtidig.
• Lavere kostnad enn UK.
• Stor ekspertise og høyt faglig arbeid. Orientering
på forhånd hva behandlingen går ut på.
• Du blir hentet med taxi fra flyplassen og kjørt tilbake til
flyplassen når du skal hjem igjen.
• Min mann ble invitert til å være med meg både under konsultasjonen
og selve behandlingen.
I november drar vi tilbake for montering av implantatene. Ja, - jeg kan
ærlig si at vi gleder oss til å gå til tannlegen!! Dr. Krzysztof og hans team
har gitt oss en utrolig tillit, omsorg og godhet ved våre to foregående
besøk.
Michaela og David Wright (Storbritannia)
Jeg er 100% fornøyd med INDEXMEDICA. Mitt ønske var å få et fint smil
før jeg giftet meg. Jeg hadde bare 5 måneder på meg og trodde ikke det
var mulig å få et så flott hvitt smil, men der tok jeg feil. INDEXMEDICA
greide det jeg trodde var umulig.
Så takket være dere kan jeg smile normalt og få fine bilder.
Tusen hjertelig takk for hjelpen INDEXMEDICA.
Mann, 30 år, Norge

Kjendisbesøk

Dominic Littlewood, fra fjernsynsprogrammet BBC
Holiday, har utført tannbehandling ved vår klinikk.
Programmet hvor han besøkte oss ble sent i beste
sendetid på BBC og hadde over seks millioner seere.
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Tannlegeklinikken INDEXMEDICA ble etablert for å gi våre pasienter en
god og komfortabel opplevelse samtidig som man kan være 100% trygg på å bli
fornøyd med resultatet.
Vårt medisinske personale er meget høyt kvalifisert og har mye erfaring med
behandling av pasienter fra forskjellige land.
Dette sammen med det mest moderne utstyr, og at vi alltid er oppdatert innen
moderne teknikker innen tannhelse, gjør at vi kan garantere at våre pasienter
opplever behandlingen ved vår klinikk både komfortabel og fri for angst/stress.
Samtidig garanterer vi lave priser og behandling på absolutt høyeste europeiske
nivå!

 Hyggelig atmosfære
 Kvalifiserte tannleger
 Bredt tilbud av tjenester og behandlinger
 Moderne utstyr
 Alt på ett sted (inkludert laboratorium)
 Klare retningslinjer og rutiner for behandling
 De beste garantiordningene
 Rent og hygienisk
 Omfattende hygieneprogram
 Sandblåsing og ultralydbehandling

Diagnose









RVG (Røntgenbilder)
Panoramiske røntgenbilder
CT scan før implantatbehandling
Mikro-CT skanning av enkeltenner
3D rekonstruksjon før implantatbehandling
Intraoral kamera
Undersøkelse av bakterie - og betennelsesvev
Histopathologiske undersøkelser (biopsy)

Bleking av tenner
 Fem moderne og trygge systemer
for bleking av tenner
 Ferdig resultat på under en time
(Beyond USA System)

Etter
Før

Bedøvelse
 Behandling uten smerter
 Bedøvelsessystemer tilrettelagt for
hver enkelt pasient
 The WAND – Computerkontrollert
bedøvelsessystem
 Alle tannleger ved klinikken har
spesialistkurs for bruk av lokalbedøvelse
 Alle behandlinger utføres helt
smertefritt og uten stress!
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Konservativ tannbehandling
 Det nyeste av estetiske materialer
 Umiddelbar effekt
 Biologisk behandling for dype
betennelser

For barn
 Spesialprogram for førstegangsbesøkende
 Opplæringsprogrammer
 Spesialutdannet personell
 Bruk av materialer spesiallaget for barn
 Behandling uten smerter

Rotbehandling (Endodontics)
 Behandling ved bruk av mikroskop
(mikrokirurgisk og mikroendodontisk)
 Det nyeste av utstyr og de beste materialene
 Rotfylling på et besøk
 Fjerning av fremmedlegeme i røtter

Prosthetics
 Tradisjonelle broer og kroner
 Skallfasetter, kroner og broer i hellkeramikk PROCERA®
og LAVA®
 Broløsninger i glassfibermaterialer
 Spesiallagde fyllinger i glassfiber
 Proteseløsninger over implantater
 Hel - og delproteser i akryl
 Behandling av problemer/sykdommer knyttet til
endringer med kjevelåsen
Bro

Før		

Tannkjøttsykdommer
 Fjerning av plakk og tannstein
 Curettage
 Behandling av periodontitt og blødende gommer
 Periodontisk kirurgi - estetisk korreksjon av gommer
og tannkjøtt

Etter

Kirurgi
 Implantater
 Naturlig og kunstig beintransplantasjon.
 Sinus lift
 Trekking av tenner (Både normal og kirurgisk)
 Osteolasty
 Korrigering av frenulum
 Mikrokirurgiske inngrep
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Implantatbehandling
Nøyaktig diagnostikk og planlegging av behandling er de to viktigste faktorene for vellykket implantatbehandling.
Hos Indexmedica er ingenting utelatt til tilfeldighetene. Vi bruker det absolutt nyeste
av utstyr og kirurgiske teknikker når vi utfører behandling av denne typen for våre pasienter. Samtlige som er under slik behandling hos Indexmedica må gjennomgå en grundig
undersøkelse. Det blir blant annet tatt CT-bilder (bilder i tredimensjoner) av de områdene
som er aktuelle for slik behandling.
Basert på disse bildene vil våre spesialister på dette området lage en tredimensjonal modell av
pasientens kjevebein. De vil kunne lage en rekonstruksjon av hvor og hvordan implantatene kan
settes inn, og hvordan det blir seende ut med de ferdige kronene på plass.
Ved bruk av slik teknologi kan våre kirurger analysere pasientens kjevebein, både dybde, bredde og lengde, og derfor
helt nøyaktig kunne sette inn et korrekt type implantat på det best tenkelige stedet.
Denne teknikken optimaliserer kvaliteten og holdbarheten på behandlingen. Samtidig minimaliseres faren for komplikasjoner som for eksempel at kroppen frastøter seg selve implantatet og at man skader kjevens naturlige anatomi
under inngrepet.

Moderne behandling med implantater er en trygg og effektiv måte
å skape et tilnærmet perfekt mekanisk, medisinsk og estetisk resultat. Det er ikke så mange år siden at den eneste måten å dekke hull
i tanngarden var ved å sette på broer over de manglende tennene.
Nå finnes det alternativer til denne behandlingen. Alternativene er
gjerne både rimeligere, har lengre holdbarhet og ikke minst gir et
bedre medisinsk resultat. Vi foreslår implantatbehandling.
Hva er den beste måten å erstatte tapte tenner på?
Som en følge av ny teknologi, bedre utstyr og bredere erfaring med
slik behandling er det en stadig større andel som velger imlantatbehandling. Holdbarheten på behandlingen har gått drastisk opp,
og er i dag det vi tilnærmet kan kalle “på livstid”. Nye studier viser at

pasienter som gjennomfører implantatbehandling er, etter 10 år, i
større grad fornøyd med resultatet enn pasienter som velger diverse
løsninger med bro.
Kronen på implantatet ser ut like naturlig som en naturlig tannkrone.
I de fleste tilfeller velger pasientene en kunstig krone som både ser
bedre ut og som passer bedre sammen med de andre tennene.
Selve innsettingen av implantater er i utgangspunktet en relativt
enkel prosedyre. Spesielt gjelder dette hvis det er snakk om kun en
tann som mangler.
Først vil man gjøre diagnoseberegninger ut fra et standard panoramisk røntgenbilde. Om det er mulig å sette inn implantater, vil

Kvalitet på høyeste nivå
Vårt 3D apparatet – gir mulighet for markedets beste panoramabilder,
med den tydeligste panoramasensoren noensinne uttenkt, og viktigst
av alt, en helt ny generasjon av 3D bilder med hele syv forskjellige
feltstørrelser fra 5 x 5 cm og opptil 17 x 13,5 cm. Vi tilbyr den fulle
fleksibiliteten sammen med bilder som er svært tydelige og skarpe og
ha samtidig ro i sinnet over at du utsettes for markedets aller laveste
stråledose - flere ganger lavere enn de tidligere konkurrentene. Med
Kodak Carestream 9300 oppnår du den nøyaktige bildetypen du
ønsker av dine tenner.
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ytterligere diagnostisering bli gjort med hjelp av CT-bilder av kjevebeinet. Dette er tredimensjonale bilder av kjevebeinet som gjør
at våre kirurger kan finne ut nøyaktig hvor det er best å sette inn
selve implantatet og hvilken størrelse/type implantat som er mulig å
benytte seg av. Våre kirurger trenger mellom 20-40 minutter å sette
inn et vanlig implantat. Skruen, som er på mellom åtte til femten millimeter, settes inn i kjevebeinet. Når implantatet er på plass, vil det
bli tatt et røntgenbilde for å undersøke om implantatet er satt inn
slik det skal. Såret vil deretter bli lukket ved noen enkle sting. Hvis
det er en av de fremste tennene som mangler, vil pasienten få satt
inn midlertidige tenner som gjør at man kan smile å snakke normalt!
Selve inngrepet er smertefritt. Etter to til tre timer, når effekten fra
bedøvelsen gitt under inngrepet går ut av kroppen, vil pasienten få
smertestillende tabelletter som tas i henhold til nivået på smertene
som oppstår. Det vil bli lagt på kuldeomslag rundt området som er
behandlet. Det er anbefalt at disse blir brukt aktivt de første timene
etter selve inngrepet. Dette gjøres for å forhindre/begrense hevelse.
Etter at titaniumskruen er satt inn i kjevebeinet, trenger kroppen
tre til seks måneder på å få denne til å sette seg. Dette skjer ved at
den naturlige beinmassen vokser rundt og i selve implantatet. Etter
denne helningsperioden vil kirurgen igjen se pasienten, sette på en
helningshette som vil gjøre at tannkjøttet gror som normalt inn til
den endelige kronen.
Etter dette vil kroppen igjen trenge 20-25 dager før den endelige
kronen settes på.
Regelen er: Desto mer stabilt selve implantatet sitter, desto mer stabilt (og derfor bedre) vil den endelige kronen bli.
Etter selve inngrepet vil pasienten motta en pakke som inneholder
skyllemiddel, ultrasoft tannbørste samt antibakteriel tannpasta.

Manglende tenner som ikke blir erstattet kan føre til:
 Tydeliggjøring av aldringstegn (hengende ansikt)
 Flere og tydeligere rynker rundt kjevepartiet
 Kortere distanse mellom nese og kinn som gir
ansiktet et kunstig trekk
 Problemer med å tygge mat
 Fordøyelsesproblemer som en følge av at man
tygger maten feil
 Tiltakende redusering av beinmasse i både øvre og
nedre kjevebein som en følge av for liten motstand
Ved å benytte Implantater kan man oppnå:
 Løsninger som er 100 prosent naturtro
 Gi et mer naturlig
ansiktsuttrykk
 Redusere tap av
kjevebein
 Få en mer
komfortabel og
mer riktig tygging
av mat
 Stabile proteser
 Økt livskvalitet

Hvis pasienten har redusert beinmasse, eller dårlig kvalitet på eksisterende kjevebein, er det to måter dette kan
gjøres bedre:
 Innsetting av kunstig beinmasse som blander seg
med pasientens egne ben og som gjør kjevebeinet
sterkere og større
 Transplantasjon av egen beinmasse
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tannlegen din vil kunne fortelle deg hvor lenge.

„Spørsmål og svar” ?
Hvorfor trenger jeg en krone?

Hvordan festes kronen til tannen?

Når passform og utseende på kronen er kontrollert - og godkjent av
deg - vil den bli sementert på plass med spesiell dental sement som
også danner en forsegling for å holde den fast.

Det kan være flere grunner til dette. Noen eksempler kan være:
1. Tannkjernen i din naturlige tann er ødelagt/svekket etter den har
hatt en stor fylling.
2. Du kan ha en gammel fylling som er missfarget og som du ønsker
å skifte ut.
3. Du har vært nødt til å gjennomføre rotbehandling.
4. Du har vært i en ulykke og skadet tannen.
5. Du ønsker å fylle hullet etter en mistet tann ved en bro.

Hva er en krone laget av?

Kronene kan være laget av flere forskjellige materialer, inkludert:
1. Porselen brent over konvensjonelt metall. Dette er den mest vanlige teknikken ved vår klinikk. En metall base er laget og lag av
porselen er deretter brent over det. God mekanisk motstand og
god estetisk løsning (metallet er ikke synlig).
2. Rent porselen (zirconium krone – for eksempel procera eller LAVA):
Disse kronene er veldig sterke, og de ser veldig naturlige ut. Dette
er topp kvalitet som kombinerer de beste mekaniske egenskaper
med god estetikk.
3. Konvensjonell fullporselen og kompositt: Konvensjonell porselen (f.eks Empress) og kompositt harpiksmaterialer kan i enkelte
tilfeller være det materialet som ser mest naturlig ut. Men disse
kronene er ikke så sterke som bundet metallkroner eller Zirkoniumkroner.
4. Porselen brent over titan: Disse kronene
ser veldig naturlig ut, har god holdbarhet
og er de som vi vanligvis bruker over implantater.
5. Edelt metall (gull og palladium): Disse
kronene er veldig sterke, men er vanligvis brukt bakerst i munnen, der de ikke er
synlige. Estetisk ikke er like god som de
ovennevnte.

Hvordan behandles en tann før en
krone settes på?

Tannlegen vil gi tannen en ideelle form for
kronen. Dette vil bety at man fjerner det
meste av den ytre overflaten, og etterlater
seg en sterk indre “kjerne”. Mengden av tannen som fjernes vil være den samme som
tykkelsen på kronen som skal monteres.
Når tannen er utformet, vil tannlegen ta et
avtrykk av den behandlede tannen og av
de tennene som sitter i motsatt kjeve. Disse
avtrykkene vil deretter bli sent til vårt laboratorium hvor en tanntekniker vil produsere
den endelige kronen.

Hvor lenge vil en krone vare?

Livet til en krone vil avhenge av hvor godt
den er tatt vare på. Kronen i seg selv vil ikke
forringes men forfallet kan starte der kanten
av kronen møter tannkjøttet. Det er svært
viktig å holde dette området så rent som
mulig. Hvis hygienen ikke tas på alvor, kan
det sette seg bakterier og tannkjernen kan
fortsatt få skader som en følge av dette. Med
riktig omsorg kan en krone vare i mange år -
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implant
Vil kronen føles annerledes?

Ettersom formen på kronen vil være litt forskjellig fra formen på tannen din før den ble kronet, kan den føles unaturlig og uvant til å begynne med. Innen et par dager så vil du venne deg til dette, og du vil
ikke merke din nye krone. Kronen kan trenge noen justering om den
føles som om den er for stor. Dette gjør vi selvfølgelig ved vår klinikk.

Hvorfor skal jeg erstatte manglende tenner?

Bortsett fra rent estetiske hensyn, så vil et tomrom i tanngarden/en
manglende tann bety større belastning for dine øvrige tenner. En
manglende tann kan også bety at ditt bitt er berørt. Dette kan over
tid endre seg fordi tennene ved siden av tomrommet kan lene seg
inn mot denne åpningen, og deretter endre måten dine øvrige tenner møtes når du biter. Igjen kan dette føre til en rekke problemer
som asymetri i ansiktet, tiltagende aldringstendenser, redusert beinkvalitet og også andre medisinske problemer.

Hvordan kan manglende tenner erstattes?

Dette avhenger av antallet tenner som mangler og hvor i munnen
de mangler. Tilstanden til de andre tennene påvirker også hva som
er den beste løsningen. Det er tre hovedmåter å erstatte manglende
tenner. Det første er med en protese bestående av falske tann/tenner - en delvis protese. Den andre er med en fast bro. En bro brukes
vanligvis der det er færre tenner å erstatte, eller når de manglende
tennene bare er på én side av munnen. Alternativ tre er ved å sette
inn implantater i titanium for deretter å montere kroner på disse via
en distanse.

Hva er skallfasetter?

Prinsippet om skallfasetter er som med falske negler. Skallfasetter er
produsert i laboratorium, spesialtilpassede fasetter, som er mekanisk
festet til tannoverflaten.

Hvordan vil tennene se ut med skallfasetter?

Fasetter gir et utmerket estetikk utrykk. Laboratoriet kan innlemme
alle de egenskaper som større dekkevne og spesielle fargenyanser
som gir de en perfekt match til dine preferanser for ditt perfekte
smil.

Hva er fordelene ved såkalte innlays,
sammenlignet med fyllinger?

En av de mest spennende teknikker i kosmetisk
tannbehandling i dag innebærer binding en
tynn “film” laget av porselen til etset emalje i
tannoverflaten. De primære fordelene er det
estetiske utrykket, holdbarhet og fleksibiliteten
i materialet.

www.index-medica.pl/no

Garantiordninger
Vi tar fullt ansvar for arbeidet som blir gjort ved
vår klinikk. Vi tilbyr derfor det vi tror er markedets
beste garantiordninger til våre pasienter.
 Tre års garanti på vanlige fyllinger

 Tre års garanti på protetisk arbeid, (broer, kroner, proteser)
 Ett års garanti for biteskinner og proteser i akryl


Garanti for implantatbehandling: ANKYLOS, Biomet 3i, DIO
Implants, SGS, Osstem, AB Dental, Osseolink, ERA Zimmer

Vårt norske team.
Vi kan nås på mail: anne.larsen@index-medica.pl
eller på telefon i Norge: 47 710 817 (08.00 - 20.00)
Anne M. Larsen er en meget fornøyd pasient ved vår klinikk INDEXMEDICA. Hun vet hva klinikken står for og hvilket nøyaktig
og solid arbeid som utføres. Vi har valgt Anne med i vårt team
som representant for klinikken i Norge. Anne er født og oppvokst i Fredrikstad. Hun er utdannet Markedsøkonom og har
studert i Regensburg og Colchester. I over 20 år har hun jobbet
i Oslo innen ”Reiselivsbransjen”. Først som salgssjef i hotellkjede i Norge gjennom flere år med det tysktalende Europa som
arbeidsfelt, deretter serviceleder i NOR-WAY Bussekspress AS

som hun var med å bygge opp. Der jobbet hun i 9 år. ¨Hun har
også vært ansatt som salgskonsulent i SAS. Anne hadde sin
første tur som reiseleder med buss i Europa allerede i 1980 og
siden den gang har det blitt utallige turer.
Hun kjenner Europa godt og vet hva som skal til når man skal
reise utenlands. Hun snakker både tysk og engelsk. I tillegg til
å orientere deg om INDEXMEDICA, reservere tid for deg på klinikken vil hun også være behjelpelig med anbefaling av hoteller, utflukter, sightseeing, shopping o.l. Hun kjenner Krakow, som dessuten er en av hennes favorittbyer! Anne vil gjøre sitt
beste for at du i tillegg til å bli en fornøyd pasient hos INDEXMEDICA også får et fint opphold i Krakow! Ta kontakt med
henne i dag!

Med vennlig hilsen
Anne M. Larsen
anne.larsen@index-medica.pl

Vår daglig leder Jadwiga Szymeczko i Stavanger
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Laboratorium
INDEXMEDICA samarbeider med utvalgte laboratorier
som består av erfarne fagfolk med et bredt spekter av
ekspertise. Disse deltar jevnlig på oppdateringskurs og
seminarer både i Polen og i utlandet.
De bruker bare det aller nyeste av teknologi og materialer
når vi produserer prostetiske løsninger for våre pasienter.
Fokuset er kvalitet, og som et folge av samarbeidet kan vi
produsere prostetiske løsninger på meget kort tid.
Disse omfatter alle typer moderne prostetisk behandling.
Restaureringer:
• Metall-keramiske kroner / broer
• Titan-keramiske kroner / broer
• Gull-keramiske kroner / broer
• Full-keramiske kroner / broer (helt uten metall) laget av
Zirconoxide
• Kompositt og keramiske “innlays”
• Keramiske skallfasetter
• Radix innlegg
• Reproduksjon og justeringer for proteser
• Proteser i akryl
• Klassisk rammeproteser
• Rammeprotese på pilarer
• Ferdige løsninger for implantatbehandling
Vi tilbyr våre pasienter besøk i vårt laboratorium hvis
dette er ønskelig. Her vil en tekniker sammen med din
tannlege velge de beste fargene/fargenyansene for dine
tenner.
På forespørsel lager vi også en individuell karakteristikk
av protese, kroner og broer, inkludert f.eks. kunstige misfarging og “naturlige sprekkdannelser”. Det skal i utgangspunktet være umulig å se at du har fått nye falske tenner
når du har fått en krone, fasett, en bro eller en protese fra
vårt laboratorium.

Fullceramic Zirconium framework

Fullceramic Zirconium crowns and bridges

Ingeniør Adam Majewski
Adam har vært ansatt i Collegium Medicum Jagiellonian University siden 1992 og drevet eget prostetisk laboratorium siden 1994.
Han er uteksaminert fra Medical College i Krakow
og Academy of Dental Engineering i Ustron, Polen.
Han har tatt videreutdanning til spesialist innen
en rekke evmer i utlandet (Tyskland, Østerrike og
Liechtenstein). Han holder flere forelesningsrekker
for studenter ved Collegium Medicum ved det Jagiellonske Universitet.
Majewski leder i dag et team bestående av seks høyt kvalifiserte medarbeidere som alle har spesialisert seg på ulike grener innen tannteknikk og
protese restaureringer.
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Prissammenligning
For fullstendig prisliste. Besøk vår hjemmeside: www.krakowtannklinikk.no

Prosedyre

Gjennomsnittspris i Norge.
(priser basert
fra et utvalg av
klinikker og deres
prislister)

Våre priser

Din

besparelse

Diagnose

500 kr

gratis

500 kr

Lokal bedøvelse

300 kr

gratis

300 kr

Implantater 3-4 dager

Lite røntgenbilde

200 kr

gratis

200 kr

Sinus lift 7-9 dager

Ikke vanlig

gratis

---

Beintransplant 4-5 dager

Vanlig fylling

1000 kr

593 kr

407 kr

Helprotese 5 dager

Tannbleking 2 uker

2500 kr

1118 kr

1382 kr

Proteser i akryl 5 dager

Tannbleking 1 time

4000 kr

2054 kr

1946 kr

Broer 5-6 dager

Inlay av keramikk

4000 kr

2108 kr

1892 kr

Kroner 4-5 dager

Fasetter

4500 kr

2819 kr

1681 kr

Standard tannbehandling 1 dag

Krone (Porselen over
metall)

5000 kr

2054 kr

2946 kr

Rotbehandling 1 dag

Krone (Helkeramisk
Zirconium)

7500 kr

3074 kr

4426 kr

Rotfylling

2500 kr

917 kr

1583 kr

Trekking (ikke
kirurgisk)

950 kr

693 kr

257 kr

Protese i akryl

5700 kr

3669 kr

2031 kr

Helprotese

7500 kr

4690 kr

2810 kr

Implantatskrue

15000 kr

3414 kr

11586 kr

Panoramisk røntgen

Tidseksempler:

Tannbleking 1 time
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Krakow
Når du kommer til Krakow så er det ikke bare for å sitte i tannlegestolen. Byen med en historie på over 1000 år har mye å tilby reisende
fra Norge, og det er ingenting som står i veien for å kombinere tannbehandling sammen med en byferie og en flott opplevelse i vakre
Krakow og omgivelsene rundt.
De fleste som kommer til Krakow vil bli fasinert av “gamlebyen”.
Dette er selve hjertet i Krakow og inneholder alt det en turistdestinasjon trenger. Storslåtte byggverk og fantastisk arkitektur sammen med utallige restauranter, barer og klubber gjør sentrum til et
naturlig trekkplaster for både turister og fastboende.
Krakow er kjent som Polens kulturelle hovedstad. Du vil finne flere
teater - og konsertscener, gallerier og museum, kirkekonserter og
filharmonier, opera og ballethus. For den som foretrekker det litt
mørke er også Krakow kjent for å være Polens Jazz hovedstad med
flere kjente jazzscener.

Saltgruvene
For de som ønsker ytterligere severdigheter så anbefaler vi
på det varmeste en tur til saltgruvene i Wieliczka. Dette er
Polens mest besøkte turistattraksjon med over 3 millioner
besøkende i året. Høres det kjedelig ut å besøke en gammel
nedlagt gruve, så kan vi bare si en ting: Vi har enda ikke hørt
om noen som har vært skuffet etter å ha tatt turen 135 meter under jordoverflaten. Der kan man se store under- jordiske sjøer, vandre i enormt lange ganger, eller se flere underjordiske katedraler. Alt hugget ut i salt de siste 800 årene.
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For de som ønsker seg litt sightseeing og gjerne ønsker å ta med seg
noen minner hjem, så er det slottet Wawel og den flotte Mariakirken
som gjerne er de mest besøkte attraksjonene i byen.
Vi kan også anbefale det gamle jødekvartalet, Kazimierz. Etter andre
verdenskrig (hvor nesten alle av Krakows 60.000 jøder ble deportert
vekk fra byen) er dette området igjen blitt befolket og et rikt urbant
miljø møter den besøkende. I dag er dette området mest kjent for å
være Krakows Bohem-område.

www.index-medica.pl/no

Fly direkte til Krakow fra Norge
Det går daglige avganger til Krakow fra flere av de største norske
flyplassene.
Norwegian flyr fra Gardermoen (7 ganger i uken), Flesland,
Sola og Trondheim (2-3 ganger i uken), mens Ryanair flyr
fra Rygge (7 ganger i uken) til Krakow og Wizzair flyr fra Torp
(2-3 ganger i uken) til Katowice.
Se flyselskapenes egne hjemmesider for mer detaljer og eventuell
booking av billetter. Avganger og tider varierer avhengig av
hvilken tid på året man ønsker å reise til Krakow.

Auschwitz
Krakow har ikke bare en lang historie, men også en voldsom historie. Det mest skrekkelige skjedde for drøye 75 år
siden og vil for alltid bli husket. Da Nazi-Tyskland angrep
Polen la de flere av sine konsentrasjonsleire her, og den
aller verste, Auschwitz Birkenhau, ligger like utenfor Krakow.
En guidet tur ut til denne leiren tar omtrent seks timer og
bortimot obligatorisk for den historieinteresserte.
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• Høy kvalitet
• Rimelig og trygt
• Intensiv behandling
Garanti
Hyggelig atmosfære
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Kontakt i Norge:
Mail: anne.larsen@index-medica.pl
Tel: 47 477 10 817
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Urzędnicza

ul. Czapińskiego 2
30-048 Kraków • Poland
Tel: +48 514 686 828
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GPS: N 50°04’10.96 E 19°55’10.89

