
FHES Centre Dental 
 Atenció privada

El teu Centre Dental 
és aquí



Soluciona els teus problemes 
dentals aquí
 | Amb un equip d’odontòlegs d’experiència reconeguda.
 | Amb totes les especialitats i l’última tecnologia en equipaments.
 | Consulta amb tots els especialistes al mateix Centre.
 | Preus competitius i facilitats de finançament.

FHES Centre Dental 
 Atenció privada 



93 634 79 50

Consells per 
gaudir d’una 
boca sana

Descobreix el  
que els nostres 
professionals 
poden fer 
per la salut 
de la teva boca
 | Odontologia General
 | Pròtesis
 | Endodòncia
 | Periodòncia
 | Ortodòncia
 | Odontopediatria
 | Implantologia
 | Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
 | Estètica Dental

1. Vés al dentista dues vegades a 
l’any: l’opinió d’un professional és 
molt important a l’hora d’avaluar 
l’estat de salut de la teva boca. 

2. Cada problema dental ha de 
ser tractat per l’especialitat 
corresponent.

3. Fes-te com a mínim una 
neteja a l’any: una neteja més 
profunda permet l’eliminació 
de taques (per te, cafè o tabac) 
i de tosca a les dents, així pots 
prevenir malalties periodontals 
que ocasionen mobilitat i 
pèrdua de la peça dental.  

4. Raspalla’t, almenys, dues 
vegades cada dia: acostuma’t a 
raspallar-te les dents després de 
cada àpat. Al matí i a la nit, amb 
moviments curts, suaus i circulars.

5. Una boca sana, amb unes dents 
netes i cuidades, no solament és 
la nostra carta de presentació, 
sinó un termòmetre que mesura la 
nostra salut.



Localització a 
Googlemaps
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Accessos i comunicacions
Accés amb automòbil

Autopista C-31 
Sortida Badalona sud

Carrer Santander  
des de Barcelona

Ronda Litoral. Sortida 30
Bon Pastor - Potosí - Sta. Coloma

Accés amb transport públic

 Metro
	 ■		 Línia 2.  Artigues - Sant Adrià
	 ■		 Línia 10. Llefià
	 ■		 Línia 9. Can Peixauet

 Bus
B2, B5, B14, B20, B24, B30, 
B31, B81, N2, N6 

Taxi

Hi ha una parada de taxis a l’entrada 
principal de l’Hospital

Fundació Hospital de l’Esperit Sant

Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n. 
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel.  93 386 96 48 - 93 386 02 02
Fax  93 385 01 00 
www.hospitalesperitsant.com

www.hospitalesperitsant.com

Tel. 93 634 79 50

Truca’ns  
i demana  
la teva cita

Centre Dental

Planta 0
Horari: dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 h
Tel. 93 634 79 50
Fax 93 634 79 51
centredental@hes.scs.es

http://maps.google.es/maps/ms?oe=UTF8&client=firefox-a&ie=UTF8&msa=0&msid=214356834616030606342.00049df8ea35256d208ca



