
Twój uśmiech
ma znaczenie.



Proste 
zęby 
to coś 
więcej 
niż ładny 
uśmiech.

Twoje zęby mają Ci służyć 
całe życie.

Załóżmy, że bierzesz na poważnie zdrowie swoich zębów 
i pamiętasz o szczotkowaniu i nitkowaniu ich dwa razy 
dziennie. Czy aby na pewno to oznacza, że Twoje zęby 
są zdrowe?

Niekoniecznie. Nawet jeśli dbasz o swoje zęby, nadal 
możesz być narażony na próchnicę czy choroby przy-
zębia. Możesz także zetrzeć zęby, złamać lub mieć 
problemy ze szczęką.

Krzywe zęby czy wady zgryzu mogą narazić Cię  
na powyższe sytuacje. 1,2

Prostowanie zębów to nie tylko ładny uśmiech 
i ich estetyka. Proste zęby mogą znacznie 
przyczynić się do przedłużenia życia i zdrowia 
zębów. 1,2



Moje zęby 
są trochę 
krzywe. 
To nic 
takiego! 
O co tyle 
szumu? 

W idealnym przypadku, Twoje zęby pasowałyby do 
siebie tak, jak koła zębate w maszynie. Jeśli nie są 
ustawione prawidłowo, maszyna (w tym przypadku Ty) 
może naprawdę zrobić sobie krzywdę.

Złamania zębów mogą powstawać w wyniku 
powtarzających się, nierównomiernych sił 
wywieranych na zęby. 1

Zapalenie przyzębia może wystąpić, gdy zęby są 
zbyt stłoczone aby prawidłowo je wyczyścić. 2

Abfrakcje często przypisuje się zgrzytaniu zębów, 
ale jeśli Twoje zęby są krzywe, możesz nimi 
zgrzytać nawet nie zdając sobie z tego sprawy.1

Próchnica Kiedy Twoje zęby są stłoczone, jedzenie 
łatwiej dostaje się w przestrzenie międzyzębowe 
i  pozostaje tam na dłużej. Wówczas Twoje zęby 
po prostu trudniej doczyścić. Taka sytuacja może 
doprowadzić do próchnicy czy nawet do poważ-
niejszej formy - zgorzeli zęba.2

Pęknięte wypełnienia zębów (lub korony lub 
jakiekolwiek odbudowy protetyczne) mogą 
być wynikiem wad zgryzu i powodować dalsze 
uszkodzenia zęba. 1

Wiele z tych problemów może się na siebie 
nakładać, a małe problemy bardzo rzadko 
pozostają małymi przez długi czas.
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Wady zgryzu zdarzają się z różnych powodów i na 
różne sposoby, a każda z nich niesie za sobą inne zagro-
żenia. Ludzie często mają więcej niż jedną wadę zgryzu,  
a ponieważ zęby ciągle się przesuwają, problemy mogą 
ewoluować z czasem. Oto niektóre z najczęstszych 
rodzajów zaburzeń - rozpoznajesz któreś?

ABFR AKCJA ŚCIER ANIE USZKODZENIA 
PODNIEBIENIA4

POWIKŁ ANIA 
FUNKCYJNE3

Wady zgryzu
PROBLEMY

STŁOCZENIA

CHOROBY  
PRZYZĘBIA

UR AZ TRUDNOŚCI  
W CZYSZCZENIU

ZGRY Z KR Z Y ŻOW Y

ZGRY Z KR AWĘDZIOW Y
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Hollywoodzki uśmiech nie dla wszystkich jest 
priorytetem. Jednak nie chodzi tylko o perfekcyjny 
wygląd. Tu chodzi o zdrowie. Istnieje mnóstwo 
czynników zdrowotnych, które można przypisać 
krzywym zębom. Gdy poznasz zagrożenia, ostatecznie 
na pewno będziesz chciał się zająć wyprostowaniem 
swoich zębów. 

Czekanie, aż nie będzie innego wyjścia jak  korona, 
most, implant, proteza lub inny zabieg - nie jest dobrym 
pomysłem pod względem finansowym. Takie problemy 
mogą okazać się bardzo kosztowne.

Co gorsza - załóżmy, że masz już wykonane jakieś 
odbudowy protetyczne. Jeśli Twoje zęby są krzywe, 
możesz narazić na szwank efekt, na który Ty i Twój 
lekarz tak ciężko pracowaliście.

KORONA

$$

MOST

$$$

IMPLANT

$$$$

Krzywe 
zęby 
- droższe 
niż myślisz.



Współpracując z Twoim lekarzem, ClearCorrect wypro-
dukuje przezroczyste nakładki, które wyprostują Twoje 
zęby i dadzą Ci szansę uniknąć poważnych komplikacji 
zdrowotnych w przyszłości.

W porównaniu z tradycyjnym aparatem ortodontycznym, 
nakładki są wygodniejsze, ponieważ dobrze dopasowują 
się do zębów. Dodatkowo, można je zdjąć co znacznie 
ułatwia spożywanie posiłków czy szczotkowanie zębów. 
Nakładki są prawie niewidoczne, więc większość ludzi 
nawet ich nie zauważy.

Daj swoim zębom szansę  
na dłuższe życie.

Zapytaj swojego lekarza czy 
ClearCorrect będzie dla Ciebie 

odpowiedni.

WYGODNE5 ZDEJMOWANE PRAWIE 
NIEWIDOCZNE

ClearCorrect może Ci pomóc.

Moje zęby  
są krzywe. 
Co mogę 
z tym zrobić?



Possible role of tensile stress in the etiology of cervical erosive 
lesions of teeth · Lee WC, Eakle WS ·  J Prosthet Dent. 1984

Comparison of microbial composition in the subgingival 
plaque of adult crowded versus noncrowded dental regions. 
Chun-Hsi Chung, DMD, MS/Robert L. Vanarsdall, DDS/Elis-
abetta Ada Cavalcanti, DMD/Jill S. Baldinger, DMD/ Chern-
Hsiung Lai, DMD, PhD. Int’l Journal of Adult Orthodontics and 
Orthognathic Surgery. (2000)

Function—the neglected phase of orthodontics · JR Thompson 
· The Angle Orthodontist, 1956 · angle.org

The deep overbite: prevention of trauma · PF Wragg, WM 
Jenkins, IB Watson, DR Stirrups - British dental journal, 1990

Clear Aligners in Orthodontic Treatment · T. Weir · Australian 
Dental Journal · 2017

48
0.

02
8/

en
/A

/0
0 

  0
3/

19

1 

2 
 
 
 
 

3 

4 

5

Twój uśmiech ma znaczenie.  
Dbaj o niego.
clearcorrect.com

System ClearCorrect wskazany jest w leczeniu wad zgryzu u pacjentów  
z uzębieniem stałym. System ClearCorrect pozycjonuje zęby za pomocą 
ciągłej, delikatnej siły.


