
 DENTAL CARE FOR
ANXIOUS CHILDREN

خدمات أسنان
خالية من األلم لألطفال

MJOW.COM.DENT.13.0

UAE  •  SOUTH AFRICA  •  NAMIBIA  •  SWITZERLAND
www.mediclinic.ae

EXPERTISE YOU CAN TRUST.

AL AIN CITY, AL JIMI AREA
AL AIN, UNITED ARAB EMIRATES
P.O. BOX 222766

T: 800 2000 
F: +971 3 735 9675

aljowhara@mediclinic.ae aljowhara@mediclinic.ae 

مدينة العين، منطقة الجيمي
العين اإلمارات العربية المتحدة

ص.ب. 222766

ت:  2000 800
ف:  9675 735 3 971+

ميديكلينيك مستشفى الجوهرة

ميديكلينيك المدار

AL AIN - AL KHABISI
AL AIN, UNITED ARAB EMIRATES
P.O. BOX 68339

T: +971 3 704 1111
F: +971 3 762 2177

CLINIC TIMING
SATURDAY - THURSDAY: 8:00AM - 10:00PM
FRIDAY: CLOSED

العين - الخبيصي 
ص.ب.  68339 العين، 

اإلمارات العربية المتحدة

ت:
ف:

مواعيد العيادة                              
السبت - الخميس: 8 صباحًا حتى 10 مساًء

الجمعة: مغلقة

+971 3 762 2177
+971 3 704 1111

MEDICLINIC AL JOWHARA HOSPITAL

MEDICLINIC AL MADAR



Many young children suffer with severe pain and need dental 
treatment.  Our paediatric dentists do their best to make every visit 
as comfortable as possible.

To avoid anxieties, fear and stress, all dental procedures are done 
under general anaesthesia in one visit, in a hospital setting.  The 
popular aesthetic prefabricated white zirconia crowns are also 
available for perfect smiles. The patient is usually discharged within 
three hours of the dental treatment.

Our paediatric dentists work together with the anaesthesiologists 
to carry out the best dental care in a safe, controlled and pain-free 
manner.

Our new dental surgery room provides a smooth patient journey from 
admission to discharge, all on one floor. Post treatment recovery is 
undertaken in a child-friendly cubicle equipped with screens and 
entertainment channels. 

Freshly made kids’ meals from our kitchen will bring the strength 
back to our youngest patients.

• No shots, no drills, no fear
• Safety of hospital setting under the care of specialists
• All treatment in one sitting leading to fewer visits and fewer missed 

school/work days

قد يعاني العديد من األطفال الصغار من األلم الشديد واالنزعاج ويحتاجون إلى 
عالج األسنان بشكل سريع. يبذل أطباء أسنان األطفال قصارى جهدهم لجعل كل 

زيارة مريحة قدر اإلمكان للطفل.

لتجنب القلق والخوف والتوتر، يتم إجراء جميع إجراءات األسنان تحت التخدير العام 
في زيارة واحدة في المستشفى، إلى جانب وضع تيجان الزركون البيضاء الجاهزة 
للحصول على ابتسامة مثالية، عادة  يخرج المريض من المستشفى في غضون 3 

ساعات بعد عالج األسنان.

يعمل أطباء أسنان األطفال لدينا مع أطباء التخدير لتقديم أفضل رعاية ممكنة 
لألسنان بطريقة آمنة ودقيقة وخالية من األلم.

توفر غرفة جراحة األسنان الجديدة رحلة سلسة للمريض من مرحلة دخول 
المستشفى إلى المغادرة، وكل ذلك في طابق واحد ويتم التعافي في مقصورة 

صديقة للطفل مزودة بشاشات وقنوات ترفيهية تناسبهم.

كما يتم توفير وجبات أطفال طازجة من مطبخنا ستعيد القوة إلى مرضانا 
الصغار.

بدون حقن، بدون أصوات أجهزة، بدون خوف	 
السالمة والخضوع للمراقبة الطبية تحت إشراف المتخصصين داخل المستشفى 	 
جميع العالجات تتم في جلسة واحدة مما يؤدي إلى عدد أقل من الزيارات وأيام 	 

أقل للغياب عن المدرسة / العمل


