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Det begynder med navnet. De 
fleste tandlægeklinikker er opkaldt 
efter tandlægen eller byen, men 
tandlæge Dan Besjakov vælger 
sjældent som de fleste:
“Jeg ville gerne have et kliniknavn, 
som var nemt at huske og kunne 
kombineres med en hjemmeside-
adresse,” forklarer han om klinik-
kens navn.

Lige så imødekommende venlig 
som navnet er klinikkens indret-
ning. Venteværelset minder i et og 
alt om en dagligstue. I centrum er 
en blød sofalounge med et stort tv 
på endevæggen. At det er alvorligt 
ment, understreges af, at klinikken 
har investeret i en rum-diffusor, 
der tilfører beroligende duft til ven-
teværelset og begrænser de sæd-
vanlige tandlægelugte. Væggene 
på tandklinikken er beklædt med 
lyddæmpende bly for at dæmpe 
lydene fra tandlægebor. Patien-
tens velvære er i den grad i fokus. 

Næste stop - det ved vi jo - er 
tandlæge-stolen, men også her 
formår Besjakov og Co. at gøre 
tandlægebesøget til en rar oplev-
else. Stolene er specialdesignet 
af B&O designeren Jacob Jen-
sen, tandlægeudstyret er det mest 
moderne, og personalet har en 
enestående tilgang til pleje, hvor 
tandbehandlingen f. eks. sup-
pleres med lidt TV, afspændende 
nakkemassage eller musik.

Specialist i håndtering 
af tandlægeskræk

Tandklinikken smil.nu har særlig 
fokus på smertevenlig behandling 
og tilbyder derudover afslappende 
TV, film, musik eller et lunt tæppe 
under behandlingen. 

Hvis tandlægeangsten er særlig 
udtalt, kan klinikken tilbyde lat-
tergas og andre former for beroli-
gende midler.

På Tandklinikken smil.nu har 
vi investeret i særligt udstyr til 
håndtering af tandlægeskræk, 
såsom smertefri laser og tand-
stensrensere, lyd- og tryksvage 
boremaskiner, samt smertefri ”tryl-
lecreme” og bedøvelseskanyler. Vi 
har udarbejdet en angstprotokol, 
som er vores tilgang til behandlin-
gen, der tilgodeser patienter med 
tidligere dårlige tandlægeople-
velser. 

Tandklinikken smil.nu modtager 
henvisninger af tandlægeangste 
patienter fra andre tandlæger og 
psykologer.

Stærkt team og  
glad atmosfære

Tandklinikken smil.nu er en ar-
bejdsplads med en positiv og 
glad stemning, og det smit-
ter selvfølgelig af på patientens 
oplevelse.  Klinikejer, tandlæge 
Dan V. Besjakov har suppleret 
sin uddannelse fra Københavns 
Tandlægehøjskole (1985) med en 
to-årig videreuddannelse på Co-
lumbia University, New York. Han 
overtog klinikken i Nivå i 2007 og 
valgte som sin første ændring at 
sætte priserne ned. Sidste år var 
tandlægen to uger på Filippinerne 
som frivillig tandlæge. Tandlæge 
Christian Mølgaard er tandlæge 
fra Københavns Tandlægehøjskole 
2007. Han tager sig især af børn og 
unge og er afholdt for sit rolige og 
blide gemyt. Klinikassistent Pinar 

har kurdisk familiebaggrund og er 
født og opvokset i Nivå. Klinikas-
sistent Sofie er den sidst ankomne 
i klinikken og har for nylig bosat sig 
i Nivå med sin familie. 

Her får du smilet igen
Tandklinikken smil.nu er en sjælden blanding af traditionel tandklinik for 

hele familien, og kirurgisk tandklinik med fokus på implantater, til tand-

protese arbejde udført på kommunens plejehjem - komplet service   

- tandpleje fra vugge til grav.

Nem at komme til:

·  306 gratis parkeringspladser udenfor døren. 

·  50 meter til Nivå Station, hvor kystbanen og flere busser  

stopper.

·  Tæt på motorvej E 47 (afkørsel 6).

·  Jobvenlige åbningstider med ydertider klokken 7.30 -18.00.

·  Konkurrencedygtige priser.

·  Afdragsordning og kreditkortbeta-ling (VISA Electron, LIC, 

Forbrugsforeningen).

·  Højt informationsniveau og e-mail konsultation.

·  Tidbestilling 24 timer i døgnet via hjemmesiden.

·  Indkaldekort med nyhedsbreve i. 

Den bredeste vifte 

af behandlinger:

· Forebyggelse 

· Caries 

· Plastfyldninger 

· Paradentose 

· Porcelænsfacader 

· Rodbehandlinger 

· Kroner og broer 

· Implantater 

· Kirurgi 

· Delproteser 

· Helproteser 

· Blegning 

· Bidskinner 

·  Usynlige skinner til 

tandretning 

· Tandbeskytter 

· Snorkeskinner 

· Laserbehandling 

· Hollywoodsmil

SÆRTILBUD 
TIL UGE-NYT’S LÆSERE: 

Medbring artiklen og få 

1.000,- kr i rabat 
på en metalkeramikkrone 

(normal pris er 4.500,- kr).

Tandklinikken smil.nu
v/Tandlæge Dan V. Besjakov

info@smil.nu

 www.smil.nu
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