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No to jedziemy.

Dlaczego nakładki?

Piękny uśmiech jest zdrowszy, bardziej atrakcyjny 
i zwiększa pewność siebie.

Aby skorygować wadę zgryzu, coraz więcej pacjentów 
i lekarzy wybiera nakładki wyrównujące niż tradycyjne 
aparaty ortodontyczne ze względu na takie zalety, jak:

ZDEJMOWANE

W porównaniu z tradycyjnymi aparatami ortodontycznymi, nakładki są:

WYGODNE PRAKTYCZNIE 
NIEWIDOCZNE

• Prawie niewidoczna nakładka

• Brak ograniczeń dietetycznych 

• Brak przeszkód dla nitkowania lub szczotkowania 

• Kontrolowany ruch pojedynczego zęba 

• Opcje zdalnego monitorowania

Nic dziwnego, że nakładki korygujące zgryz są jednym z najszybciej rozwijających się 
sektorów w ortodoncji. 

Dzięki niskim kosztom wejścia w system i szybkiemu zwrotowi z inwestycji, przezroczyste 
nakładki wyrównujące są doskonałym sposobem na rozszerzenie działalności praktyki, 
oferując leczenie, którego pacjenci aktywnie poszukują.

Źródła: “Clear Aligners in Orthodontic Treatment” by T. Weir in Australian Dental Journal, 2017; “How Clear Aligners 
Can Bring in More Revenue for Your Practice” by Normand Bach, DMD, MS on Dentistrytoday.com, June 2, 2017
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Uśmiech jest 
dla wszystkich.

Typy leczenia

Przezroczyste, nakładki wyrównujące mogą być stosowane 
w celu rozwiązania różnych problemów zgryzowaych,  
a ze względu na ich estetyczny wygląd pacjenci częściej je 
wybierają.

ZGRYZ KRZYŻOWY ZGRYZ OTWARTY

PRZESUNIĘCIE LINII 
ŚRODKOWEJ

TYŁOZGRYZ Z 
PROTRUZJĄ

ZGRYZ GŁĘBOKI

ZGRYZ KRAWĘDZIOWY

STŁOCZENIA SZPAROWATOŚĆ

Źródła: “ClearCorrect Treatment Outcome Report” by Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. 
On file with ClearCorrect.

Uwaga: Typ leczenia i przypadku jest indywidualnie ustalany przez lekarza.
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Hej! Jesteśmy 
ClearCorrect.

Miło Cię poznać.

Cztery dobre powody, aby wybrać ClearCorrect

…i jeszcze cztery.

Ciężko pracujesz, aby Twoja praktyka funkcjonowała 
jak najlepiej i oferowała usługi, których potrzebują Twoi 
pacjenci. Wiemy, bo tam byliśmy. ClearCorrect™ został 
założony w 2006 roku przez stomatologa, prowadzą-
cego ponad 400 pacjentów, którzy musieli ukończyć 
leczenie z użyciem nakładek, ale nikt nie mógł wykonać 
ich dla nich. 

Dr Willis Pumphrey poszedł więc o krok dalej i dla 
swoich pacjentów założył własną firmę, która wyko-
nała dla nich nakładki ortodontyczne. Z tego rozwią-
zania wkrótce skorzystali kolejni stomatolodzy, zapi-
sując się jeden po drugim, aby wypróbować rozwiązanie 
Dr. Pumphreya, a ClearCorrect zaczął się rozwijać. 

Dziś ClearCorrect służy dziesiątkom tysięcy lekarzy na 
całym świecie i dostarcza ich pacjentom dosłownie 
miliony nakładek korygujących zgryz. Priorytetem 
jest dla nas słuchanie naszych klientów i stawianie 
ich potrzeb na pierwszym miejscu. To sprawia, iż 
jesteśmy obecni na rynku już 14 lat i wiemy, że zawsze 
tu będziemy.

Atrakcyjny i dostępny 
Dzięki silnemu stosunkowi ceny do 
wydajności i efektownym opcjom szko-
lenia ClearCorrect sprawia, że   nakładki 
orto są dostępne dla większej liczby 
dentystów i pacjentów.

Wynaleziony przez dentystów
Z natury przyjazny dla dentystów, 
ClearCorrect rozwija się dzięki bliskiej 
współpracy z nimi, aby tworzyć rozwią-
zania, które kochają od 2006 roku.

Elastyczne opcje leczenia
Zapłać za nakładki za pomocą Flex lub 
wybierz Nieograniczony dla wszystkich 
nakładek i elementów retencyjnych, 
których potrzebujesz przez pięć 
pełnych lat.

Wsparcie na najwyższym poziomie 
Współpraca z nami jest łatwa i nieskom-
plikowana. Oferujemy prawdziwą, ludzką 
obsługę ze strony w pełni zaangażowa-
nych i wyszkolonych specjalistów , którzy 
dokładają wszelkich starań, aby pomóc 
dentystom odnieść sukces.

Jakość: stworzony w USA
Zaprojektowane z troską i dumą w USA  
w naszym centrum w Teksasie, nakładki 
ClearCorrect są wykonane z materiału 
zoptymalizowanego pod kątem zatrzymy-
wania naprężeń i przejrzystości, a jednocze-
śnie są odporne na plamy i pęknięcia.

Łatwe skanowanie i przesyłanie
Użyj wybranego skanera i otrzymaj konfi-
gurację leczenia 3D, przeglądając każdy 
krok zabiegu. Najlepsza część: nie pono-
sisz żadnych kosztów, dopóki tego nie 
zatwierdzisz. 

Edukacja, która Ci odpowiada 
Wybierz styl uczenia się, który Ci odpo-
wiada: od warsztatów na żywo, przez 
e-kursy, po setki bezpłatnych artykułów 
online.

Wspierany przez Grupę Straumann
Potęga w stomatologii,  
Grupa Straumann oferuje ponad sześć 
dekad badań naukowych wspierających 
ClearCorrect i jej produkty.

$



Skalowany do dostarczenia  
Obsługa największej na świecie ilości
drukarek 3D Stratasys

 Stała jakość 
Nasze maszyny wykonują tysiące nakładek 
każdego dnia, które są wielokrotnie sprawdzane 
pod kątem jakości w czasie całego procesu

Miliony nakładek
dostarczane dziesiątkom 
tysięcy lekarzy

Budowanie 
zaufania  

od 2006 r. 
Ponad dekada  
doświadczeń ortodontycznych & produkcyjnych

Po ponad 14 latach działalności ClearCorrect pomógł 
setkom tysięcy pacjentów uzyskać lepsze uśmiechy.

Każdy know-how w zakresie produkcji i diagnostyki, który Clear-
Correct wykorzystuje w tworzeniu nakładek ortodontycznych 
opiera się na naszym osobistym doświadczeniu i badaniach oraz 
rzeczywistych opiniach naszych lekarzy. Każda lekcja jest tą, której 
nauczyliśmy się z pierwszej ręki poprzez iteracyjny proces, który 
ulepszyliśmy kawałek po kawałku i ciągle poprawiamy każdego 
dnia.

PRZED PO

Źródło: “ClearCorrect Treatment Outcome Report” by Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. On file with ClearCorrect.
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Precyzyjna inżynieria

.030" 
POLIURETAN

MATERIAŁ 
ODPORNY NA 
ODBARWIENIA  
I PĘKNIĘCIA

RĘCZNIE SPRAWDZANA 
JAKOŚĆ

LASEROWE 
ZNAKOWANIE

aby zapewnić identyfikację

poddawany szczegó-
łowym testom

materiał wspiera cięcie ponad 
linią dziąsła, dzięki czemu łatwiej 
przesuwać skomplikowane 
przypadki

aby wszystkie nakładki speł-
niały najwyższe standardy

11

LINIA CIĘCIA RÓWNA  
Z LINIĄ DZIĄSŁA, 
W KSZTAŁCIE ZĘBÓW

PŁASKA LINIA CIĘCIA 
RÓWNA Z LINIĄ DZIĄSŁA

PŁASKA LINIA CIĘCIA 2MM 
PONAD LINIĘ ZENITU DZIĄSŁA

Jakość 
STWORZONA W USA

ClearCorrect powstał w USA i nieustannie dbamy  
o nasze systemy, procesy oraz protokoły w Center  
of Excellence w Round Rock, Texas. 

Wyniki badań | retencja uzyskana z linii przycinania

5.985

0

P O U N D S  P E R  S Q U A R E  I N C H

5 10 15 20

15.571

22.122

Sprawdzony w celu optymalizacji 
retencji.

Nakładki ClearCorrect mają gładką, nieskalowaną linię wykończenia, która 
rozciąga się poza brzeg dziąseł. Badania pokazują, że nakładki  przycięte tą tech-
niką są znacznie bardziej trwałe niż nakładki zapiekane, co może zmniejszyć 
potrzebę użycia engagerów. Mniej zamocowań oznacza, że   nakładki pasują do 
zębów ściślej, a to oznacza lepszą estetykę i szczęśliwych pacjentów.

Źródło:  “The effect of gingival-margin design on the retention of thermoformed aligners” by Daniel P. Cowley, James Mah, 
and Brendan O’Toole in the Journal of Clinical Orthodontics: JCO 11/2012; 46(11):697-702.

poprzez doświadczenie i badania

8.860

9.947

16.276

Z EN G AGER A MI

Z EN G AGER A MI

Z EN G AGER A MI

B EZ EN G AGERÓW

B EZ EN G AGERÓW

B EZ EN G AGERÓW
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pracuj tak, jak chcesz

Nic nie płacisz dopóki nie będziesz 
zadowolony z planu leczenia.

Wolność

Jeśli chodzi o skanery, 
nie mamy swojego ulubionego. 

Carestream
D E N T A L

Każde leczenie zawiera konfigurację 
3D dostosowaną do urządzeń mobilnych. 
 
Otrzymasz interaktywny podgląd 3D leczenia, w tym przewidywany wynik końcowy  
i postęp na każdym etapie, w tym zalecane procedury, takie jak IPR i attachmenty. Plan 
leczenia można udostępnić, aby ułatwić akceptację, i nie ma żadnego dodatkowego  
oprogramowania do pobrania. Co najlepsze, nic nie zapłacisz, dopóki nie będziesz zado-
wolony z zaplanowanego leczenia.

Uwielbiamy skany 
wewnątrzustne i przyjmujemy 
je z każdego większego skanera 
dostępnego na rynku. Są dla 
nas szybkie i łatwe do przetwo-
rzenia, co oznacza, że   możesz 
szybciej przeprowadzić leczenie 
swoich pacjentów, unikając 
bałaganu.
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UNLIMITED
Zmartwień brak przez 
kolejnych pięć lat

Dzięki ClearCorrect możesz bezpłatnie przesłać projekt i zobaczyć dokładną 
liczbę planowanych kroków, poruszając się po naszej przyjaznej dla urzą-
dzeń mobilnych konfiguracji 3D. Następnie możesz wybrać Flex i zapłacić 
za każdą nakładkę lub wybrać nieograniczony dostęp: jedna stawka ryczał-
towa za pięć pełnych lat, nakładki i elementy retencyjne. Tak czy inaczej, dla 
dowolnej liczby kroków, to Twój wybór.

Uwaga: nakładki należy zdejmować przed jedzeniem, paleniem i piciem wszystkiego innego 
                niż zimna woda.

Zapłać jedną cenę za dowolną ilość nakładek  
i elementów retencyjnych, tyle ile potrzebujesz  
w ciągu pięciu pełnych lat. Cena zawiera wszelkie  
zmiany i wymianę nakładek podczas leczenia.

Opcja Unlimited jest doskonała do kompleksowego 
leczenia, długoterminowej retencji i minimalizacji nieocze-
kiwanych wydatków. Jeśli jesteś lekarzem, który nie ma 
zbyt dużego doświadczenia w leczeniu nakładkami orto,  
ta opcja jest zawsze bezpiecznym wyborem.

Leczenie ClearCorrect: tak wiele jak zechcesz, 
tak mało jak tylko potrzeba.

Wybór jest słodki.

FLEX
Tylko to, co zamówił lekarz

Otrzymasz dokładnie to co zaplanowałeś - nie więcej, 
nie mniej - i zapłacisz tylko za to, co zostanie zużyte.

Flex doskonale nadaje się do prostych  
poprawek estetycznych, leczenia pojedynczego  

łuku i niewielkich wad zgryzu. Jest idealną opcją dla 
lekarzy, którzy mają już doświadczenie w leczeniu 

nakładkami orto i dobrze znają ruchy zębów.
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Od samego początku budujemy ClearCorrect na mocy 
osobistego i uważnego wsparcia. To nasza mocna strona. 
Bez względu na to, czy dzwonisz, czatujesz, czy wysyłasz 
do nas e-mail, porozmawiasz z prawdziwym człowiekiem 
i szybko otrzymasz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Usługa, która naprawdę

się wyróżnia. 94.5%
zadowolonych 

klientów 

39 sekund
Średni czas pierwszej 
reakcji na wsparcie 
telefoniczne

34 minuty
Pełne rozwiązanie 
problemu

"Nasze doświadczenie  
z ClearCorrect było niezwykle 
pozytywne...za każdym razem, 
gdy wchodzę na czat lub 
telefon, obsługa klienta jest po 
prostu perfekcyjna."
—Dr Jeff Briney

"Wszyscy pracują jako zespół...
łącząc się dla lekarzy, aby 
upewnić się, że otrzymują
oni potrzebną im pomoc  
i abyśmy mogli być przy 
naszych pacjentach.."
—Dr Melissa Shotell

Wszystkie dane pochodzą z 2018 roku z U.S.
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Nie idź sam.
ClearCorrect to Twój partner w drodze do 
Twojego sukcesu i edukacji.

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz używać nakładki 
ortodontyczne, czy szukasz pomysłów i wskazówek, które 
pozwolą Ci usprawnić swoją praktykę, oferujemy kilka 
opcji i dopasowujemy je do Ciebie.

Warsztaty na żywo 
Seria regionalnych 1 i 2 dniowych kursów zapro-
jektowanych pod kątem maksymalnego wykorzy-
stania Twojego czasu i praktycznego uczenia się

Kursy online we własnym tempie 
Dowiedz się więcej o interesujących Cię tematach 
w zaciszu własnego domu lub biura

Szkolenia internetowe na żywo, sesje 
pytań i odpowiedzi 
Dla lekarzy i personelu, którzy uwielbiają zadawać 
pytania, ale nie lubią podróżować

Centrum wsparcia z setkami bezpłatnych 
artykułów i filmów 
Dla najbardziej niezależnych, którzy dokładnie 
wiedzą, czego szukają

Grupa Straumann jest światowym liderem w dziedzinie 
implantologii i aspiruje do zostania wiodącym świa-
towym dostawcą w dziedzinie stomatologii estetycznej. 
Grupa Straumann łączy globalny zasięg, doświadczenie 
i innowacje z pasją i zobowiązaniem do bezkompro-
misowej jakości, dzięki czemu opieka dentystyczna 
na najwyższym poziomie jest dostępna dla klientów  
i pacjentów na całym świecie. 

Grupa dostarcza produkty, ustanawia standardy bran-
żowe w zakresie usług, holistycznego wsparcia, szkoleń 
i edukacji. 

Chcemy być pierwszym partnerem, do którego ludzie 
zwracają się w celu prowadzenia działalności bizne-
sowej, aby wspólnie znajdować oryginalne rozwią-
zania, wcielać w życie pomysły, uczyć się i ulepszać życie 
naszych klientów. 

Zjednoczeni
By tworzyć doskonały 
świat stomatologii.

ClearCorrect jest dumnym  
członkiem Straumann Group.

Cokolwiek Ci odpowiada.
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Rejestracja.
clearcorrect.com/doctors 

Po więcej informacji.
support.clearcorrect.com

Zatwierdź plan/projekt.
dr.clearcorrect.com

clearcorrect.com · (888) 331-3323

Atrakcyjny i dostępny
Dzięki silnemu stosunkowi ceny do wydajności  
i różnorodnym opcjom szkoleń, ClearCorrect sprawia, 
że   nakładki orto są dostępne dla większej liczby denty-
stów i pacjentów.

Wynaleziony przez dentystów
Z natury przyjazny dla dentystów, ClearCorrect rozwija się 
dzięki bliskiej współpracy z nimi, aby tworzyć rozwiązania, 
które kochają od 2006 roku.

Wsparcie na najwyższym poziomie 
Współpraca z nami jest łatwa i nieskomplikowana. Oferu-
jemy prawdziwą, ludzką obsługę ze strony w pełni zaanga-
żowanych i wyszkolonych specjalistów, którzy dokładają 
wszelkich starań, aby pomóc dentystom odnieść sukces.

Jakość: stworzony w USA
Zaprojektowane z troską i dumą w USA w naszym 
centrum w Teksasie, nakładki ClearCorrect są wykonane 
z materiału zoptymalizowanego pod kątem zatrzy-
mywania naprężeń i przejrzystości, a jednocześnie są 
odporne na plamy i pęknięcia.
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