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Przezroczysty.
Prosty.
Przyjazny aparat ortodontyczny.



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. W przeci-
wieństwie do tradycyjnych, metalowych aparatów 
ortodontycznych, nakładki:

ZDEJMOWANE

Nakładki doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych pacjentów, 
ponieważ są:

WYGODNE PRAKTYCZNIE 
NIEWIDOCZNE

• są prawie niewidoczne,
• nie narzucają ograniczeń dietetycznych, 
• są wygodne w noszeniu, 
• pozwalają na utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej-

-można je łatwo wyjąć, aby szczotkować i nitkować zęby, 
• umożliwiają kontrolowany ruch pojedynczego zęba.

Co więcej, dzięki cyfrowemu systemowi monitorowania, 
możliwa jest zdalna ocena postępów leczenia. 

Nic dziwnego, że nakładki korygujące zgryz są najszybciej rozwijającą się metodą leczenia 
w ortodoncji.

Dzięki niskim kosztom wejścia w system i szybkiemu zwrotowi z inwestycji, leczenie przy 
pomocy nakładek jest doskonałym sposobem na rozszerzenie działalności praktyki.

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.

Przypadki wad zgryzu

Przezroczyste nakładki wyrównujące mogą być stosowane 
w celu leczenia różnych wad zgryzu.

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.

ClearCorrect został założony w 2006 roku przez 
Dr Willisa Pumphrey’a- ortodontę, który pierwsze 
nakładki zaprojektował i wyprodukował dla swoich 
400 pacjentów. Nakładki szybko zyskały uznanie wśród 
kolejnych lekarzy, stając się atrakcyjną i przystępną 
metodą leczenia ortodontycznego. 

Dziś ClearCorrect współpracuje z dziesiątkami tysięcy 
lekarzy na całym świecie, dostarczając im miliony 
nakładek korygujących zgryz. Priorytetem jest dla nas 
słuchanie naszych klientów i stawianie ich potrzeb na 
pierwszym miejscu. 

Atrakcyjny i przejrzysty cennik.
Atrakcyjne ceny leczenia oraz efektywne 
metody szkolenia sprawiają, że system 
nakładkowy ClearCorrect jest dostępny 
dla coraz większej liczby pacjentów oraz 
lekarzy.

Wynaleziony przez dentystów.
Od blisko 20 lat ClearCorrect współpracuje 
z dentystami i wspiera ich w codziennej 
praktyce, tworząc rozwiązania, które 
kochają.

Elastyczne opcje leczenia.
ClearCorrect oferuje 3 opcje leczenia: 
Flex, One i Unlimited- wybierz tę, 
która najlepiej odpowie na potrzeby 
pacjenta.

Pomocna i miła obsługa klienta.
Możesz liczyć na pomoc i życzliwość ze 
strony naszych profesjonalnie przeszkolo-
nych konsultantów. Ich fachowa wiedza 
oraz zaangażowanie to nieodzowne 
wsparcie w drodze do Twojego sukcesu. 

Najwyższa jakość z USA.
Nakładki ClearCorrect zostały zaprojek-
towane w oparciu o najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne i są produko-
wane z materiału ClearQuartz™, który jest 
zoptymalizowany pod kątem zatrzymy-
wania naprężeń i przejrzystości, a jednocze-
śnie pozostaje odporny na plamy i pęknięcia. 

Łatwe skanowanie i przesyłanie.
Użyj dowolnego skanera, aby uzyskać plan 
leczenia 3D z możliwością śledzenia każdego 
etapu. Nie ponosisz żadnych kosztów, 
dopóki nie zatwierdzisz planu leczenia. 

Edukacja dopasowana do Twoich potrzeb. 
Wybierz sposób nauki, który Ci odpowiada: od 
warsztatów praktycznych, przez e-kursy, aż po 
setki bezpłatnych artykułów dostępnych online.

Wspierany przez Grupę Straumann.
Grupa Straumann-potęga w stomato-
logii, oferuje ponad 60 lat doświadczenia 
w badaniach naukowych. 

$



Miliony nakładek
dostarczane dziesiątkom 
tysięcy lekarzy

Niezmienna jakość
Każdego dnia wytwarzamy tysiące nowych 
nakładek. Na każdym etapie produkcji spraw-
dzamy ich jakość.

Zaufanie  
budowane  

od blisko 20 lat.
Prawie dwie dekady 
doświadczeń ortodontycznych & produkcyjnych.

Przez blisko 20 lat swojej działalności ClearCorrect 
pomógł setkom tysięcy pacjentów uzyskać lepsze 
uśmiechy.

Wszystkie metody diagnostyczne oraz  technologie produkcyjne 
oparte są na badaniach, opiniach i doświadczeniach lekarzy.

PRZED PO

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

INNOWACYJNY MATERIAŁ 
ClearQuartz™

MATERIAŁ 
ODPORNY NA 
ODBARWIENIA  
I PĘKNIĘCIA

RĘCZNIE SPRAWDZANA 
JAKOŚĆ

LASEROWE 
ZNAKOWANIE

aby zapewnić identyfikację
poddawany szczegó-
łowym testom

trójwarstwowy materiał 
ClearQuartz™ w połączeniu  
z gładką linią cięcia, sięgającą 
ponad linię dziąseł, pozwala na 
łatwiejsze przesuwanie zębów 
w bardziej skomplikowanych 
przypadkach.

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

Najwyższa jakość zobowiązuje, dlatego nieustannie 
rozwijamy nasze systemy, procesy i protokoły. 

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 linię cięcia, która znajduje się 2 mm ponad 
zenitem dziąsła. Badania pokazują, że nakładki przycięte tą techniką wyka-
zują większą retencyjność niż nakładki z linią cięcia w kształcie koron zębów. 
Dzięki temu rozwiązaniu w ClearCorrect nie trzeba stosować tak dużej ilości 
zaczepów (attachmentów). Mniej zamocowań powoduje,że nakładki  przyle-
gają 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 i nie 
zlecisz nakładek do produkcji.

Wolność

Jeśli chodzi o skanery, 
nie mamy swojego ulubionego. 

Carestream
D E N T A L

Każdy przypadek zawiera wizualizację 3D 
planu leczenia dostosowaną do urządzeń 
mobilnych.  
 
Nie potrzebujesz dodatkowego oprogramowania. Co najlepsze, nic nie zapłacisz, dopóki 
nie będziesz w pełni zadowolony z zaproponowanego leczenia.

Uwielbiamy skany 
wenątrzustne i przyjmujemy je 
z większości skanerów. Są dla 
nas łatwe do przetworzenia, 
co oznacza, że możesz szybciej 
przeprowadzić leczenie swoich 
pacjentów.
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Uwaga: Zdejmij nakładki przed jedzeniem, paleniem lub piciem czegokolwiek innego niż zimna woda.

FLEX
À la carte

OPŁATA ZA PŁYTKI  
+  PLAN LECZENIA

Do rewizji, nawrotów 
oraz prostych niewielkich 
ruchów. Zapłać tylko za to, 
z czego skorzystasz.

Jeden kęs

MINI
CENA ZA PAKIET 

Do bardzo prostych przypadków, 
do 12 par nakładek i 1 rewizja.

ONE
 Mały głód 

CENA ZA PAKIET 

Do prostych przypadków, 
do 24 kompletów nakładek,
1 rewizja oraz 1 komplet 
retainerów.

Podwójna radość

TWO
CENA ZA PAKIET 

Do umiarkowanie skomplikowanych 
przypadków, do 48 kompletów 
nakładek, do 2 rewizji oraz 2 komplety 
retainerów.

Tyle ile zmieścisz

UNLIMITED
CENA ZA PAKIET 

Do wszystkich przypadków, tyle 
nakładek ile potrzebujesz przez 
5 pełnych lat leczenia z nieograniczoną 
liczbą nakładek i rewizji i 2 komplety 
retainerów co pół roku.   

Opcje leczenia 
DDooppaassoowwaannee  ddoo  TTwwooiicchh  ppoottrrzzeebb
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Od samego początku, staramy się zapewnić najlepszą 
obsługę klienta, opartą na mocy osobistego i uważnego 
wsparcia. To nasza mocna strona. Bez względu na to, czy 
dzwonisz, czatujesz czy wysyłasz do nas e-mail, skontak-
tujesz się z prawdziwym człowiekiem i szybko otrzymasz 
odpowiedzi na wszystkie pytania.

Obsługa klienta, która naprawdę 

się wyróżnia. 94.5%
zadowolonych 

klientów 

39 sekund
Średni czas oczeki-
wania na połączenie 
telefoniczne.

34 minuty
Średni czas komplek-
sowego rozwiązania 
problemu. 

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

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz pracę z systemem 
nakładkowym ClearCorrect czy szukasz pomysłów i wska-
zówek, aby rozwijać swoją praktykę, możesz korzystać  
z różnych form edukacji.

Warsztaty 
Seria lokalnych warsztatów zaprojektowanych 
pod kątem  maksymalnego wykorzystania czasu 
i energii na praktyczną naukę.

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

Webinary na żywo zawierające sesje pytań 
i odpowiedzi 
Dla wszystkich, którzy lubią zadawać pytania, ale 
nie lubią podróżować.

Centrum wsparcia z setkami bezpłatnych 
artykułów i filmów 
Dla najbardziej niezależnych słuchaczy, 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 Straumann jest aktywną organizacją, której holi-
styczne podejście do biznesu wykracza poza zwykłe 
dostarczanie produktów, ustanawianie standardów 
branżowych, wsparcie, szkolenia i edukację.

Chcemy być partnerem pierwszego wyboru w biznesie, 
do którego ludzie zwracają się, aby wspólnie tworzyć 
innowacyjne rozwiązania, aby zmieniać idee w rzeczy-
wistość, aby uczyć się, rozwijać i dążyć do doskonałości, 
aby odnosić sukcesy i podnosić standard życia. 

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.comAtrakcyjny i przystępny

Dzięki najlepszemu stosunkowi ceny do jakości oraz 
skutecznym opcjom szkoleń, nakładki ClearCorrect 
są dostępne dla coraz większej liczby dentystów  
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.

Pomocna i miła obsługa klienta
Możesz liczyć na pomoc i życzliwość ze strony naszych 
profesjonalnie przeszkolonych konsultantów. Ich fachowa 
wiedza oraz zaangażowanie to nieodzowne wsparcie  
w drodze do Twojego sukcesu.

Najwyższa jakość z USA
Nakładki ClearCorrect zostały zaprojektowane w oparciu o 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i są produ-
kowane z materiału ClearQuartz, który jest zoptymalizo-
wany pod kątem zatrzymywania naprężeń i przejrzystości, 
a jednocześnie pozostaje odporny na plamy i pęknięcia. 
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