
Pochwal się  
swoim nowym,  

pięknym  
uśmiechem!

Niewidoczne aparaty  
ortodontyczne.



Piękny uśmiech jest zdrowszy, 
bardziej atrakcyjny i zwiększa 
pewność siebie.1



Zgryz krzyżowy.

Stłoczenia. Szparowatość. 

Zgryz otwarty. Przesunięcie linii środkowej. Zgryz głęboki.

Zgryz idealny.

Tyłozgryz z protruzją.Zgryz krawędziowy.

Zęby pracują najlepiej, gdy pozycja 
stykania się zębów górnych z dolnymi 
(okluzja) jest idealna.  
 
Kiedy wzajemne ułożenie zębów jest 
nieprawidłowe, mówimy o zaburzeniach 
okluzji. Stan ten może utrudniać 
prawidłowe żucie pokarmu, a także 
powodować ścieranie się szkliwa  
i przyspieszać rozwój próchnicy.  
Co więcej, brak harmonii w ułożeniu 
zębów, zaburza estetykę twarzy, przez 
co wygląda ona na starszą. Nieleczone 
wady zgryzu mogą prowadzić do 
poważnych, długotrwałych uszkodzeń.2



Prostowanie zębów daje korzyści estetyczne, ale 
przede wszystkim zdrowotne-ale jak to osiągnąć? 
Tradycyjne aparaty ortodontyczne zbudowane są 
z metalowych zamków i drutów. 

To rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze, 
ale posiada też pewne wady: zamki nie mogą 
zostać usunięte przed zakończeniem leczenia, nie 
możesz spożywać niektórych produktów,  
i oczywiście, aparat jest widoczny dla innych.

Na szczęście,  
jest inne rozwiązanie.



Oto przeźroczysta nakładka ortodontyczna. 
To plastikowa forma zaprojektowana i wyprodukowana indywidualnie  
dla każdego pacjenta, aby korygować wady zgryzu. 



Nakładki są prawie niewidoczne.  
 

Większość ludzi nawet nie zauważy,  
że je nosisz.



Co tydzień - maksymalnie co 3 tygodnie4, będziesz wymieniać nakładki 
na nowe, stopniowo zbliżając się do osiągnięcia wymarzonego uśmiechu.6
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Możesz wyjąć nakładki, gdy chcesz coś 
zjeść bądź umyć zęby,  
ale nie zapomnij włożyć ich  
z powrotem.1



Bardzo ważne jest noszenie 
nakładek  przynajmniej przez 22 
godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, 
zwłaszcza przy każdej kolejnej, 
nowej parze.4

Noś nakładki
22 h dziennie

7 dni 
w tygodniu. 



Oczywiście, żadna metoda nie może 
zagwarantować uzyskania perfekcyjnego 
rezultatu.

Skonsultuj się ze swoim lekarzem 
stomatologiem i sprawdź, czy leczenie 
systemem nakładkowym ClearCorrect 
będzie dla Ciebie odpowiednie.

Poprzez regularne noszenie nakładek 
oraz stały kontakt z Twoim lekarzem 
stomatologiem, możesz zmaksymalizować 
szanse na powodzenie leczenia.6

Poniżej znajdziesz zdjęcia “przed i po” 
przedstawiające efekty leczenia nakładkami 
ClearCorrect.5
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Szparowatość Stłoczenia Stłoczenia
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Stłoczenia Stłoczenia Zgryz krzyżowy

UMIARKOWANYUMIARKOWANY UMIARKOWANY
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Stłoczenia,  
zgryz głęboki

Zgryz głęboki, 
szparowatość 

ZŁOŻONY UMIARKOWANY

Zgryz głęboki

ZŁOŻONY 



“How Clear Aligners Can Bring in More Revenue for Your 
Practice” by Normand Bach, DMD, MS on Dentistrytoday.
com, June 2, 2017

“Function —the Neglected Phase of Orthodontics” by JR 
Thompson on angle.org, The Angle Orthodontist, 1956

“Orthodontic tooth movement: The biology and clinical 
implications” by Yina Li, Laura A. Jacox, Shannyn H. Little, 
and Ching-Chang Ko from Department of Orthodontics, 
School of Dentistry, University of North Carolina, Chapel 
Hill,NC, USA on ScienceDirect.com, February 3, 2018
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“Orthodontic Treatment with Clear Aligners” and “How 
Orthodontic Treatment Works” by the American Association 
of Orthodontists on AAOinfo.org

“ClearCorrect Treatment Outcome Report” by Dr. Ken 
Fischer, Sarah Bircher, and Jamie Somers, 2019. On file with 
ClearCorrect.

The ClearCorrect System is indicated for the treatment of 
tooth malocclusion in patients with permanent dentition (ie 
all second molars). Case types and severity of malocclusion 
must be assessed by a treating doctor.
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Bądźmy w kontakcie:

            www.instagram.com/clearcorrectpl

            www.facebook.com/MojNowyUsmiech

            www.mojnowyusmiech.pl
 


