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PIĘKNE, PROSTE ZĘBY
PROFESJONALNE I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
DO KAŻDEGO PACJENTA
TO PRIORYTET ZESPOŁU ORTODONCJI BECKER

przezroczysta alternatywa

dla stałych aparatów ortodontycznych

DOROŚLI PACJENCI CORAZ CZĘŚCIEJ DECYDUJĄ SIĘ NA LECZENIE ORTODONTYCZNE. POWODY BYWAJĄ RÓŻNE – ZNACZNIE
WIĘKSZĄ UWAGĘ PRZYKŁADAMY DO ESTETYKI I PIĘKNEGO UŚMIECHU. JEDNAK NIE TYLKO. KOREKTA WAD ZGRYZU MOŻE
POZYTYWNIE WPŁYWAĆ NA POPRAWĘ STANU PRZYZĘBIA, POMAGAĆ W ZAPROJEKTOWANIU PRAC PROTETYCZNYCH, REDUKOWAĆ NADMIERNE ŚCIERANIE SIĘ ZĘBÓW, POLEPSZAĆ KOMFORT GRYZIENIA I WSPOMAGAĆ LECZENIE WAD WYMOWY.
DLACZEGO ODKŁADAMY DECYZJĘ O LECZENIU
ORTODONTYCZNYM?
Większość dorosłych nie wyobraża sobie prowadzenia życia
zawodowego i towarzyskiego ze stałym aparatem na zębach.
Obawiamy się codziennego funkcjonowania z aparatem
stałym – niewyraźnej wymowy, utrudnionego czyszczenia
zębów, trudności w jedzeniu i tego, czy zęby nie będą „za
słabe” na przyklejenie zamków. No i oczywiście czasu, który
trzeba poświęcić na comiesięczne wizyty u ortodonty.
A GDYBY UCIĄŻLIWY APARAT STAŁY ZASTĄPIĆ
APARATEM NIEWIDOCZNYM, PRZEZROCZYSTYM,
ZDEJMOWANYM I ŁATWYM W UŻYTKOWANIU?
Metoda leczenia Invisalign® (od angielskiego invisible – niewidoczny) jest odpowiedzią na potrzebę estetycznej i wygodnej alternatywy dla aparatów stałych. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1999 roku liczba wyleczonych pacjentów
co roku powiększa się i przekroczyła już 3 miliony. Zgryz jest
korygowany przy użyciu przezroczystych nakładek na zęby.
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Aparaty
są rewelacyjną
alternatywą
dla stałych
zamków
na zęby
Proces produkcji oparty jest o komputerowo wspomagane
projektowanie i wytwarzanie aparatu (system CAD-CAM).
W połączeniu z planem leczenia ustalanym przez specjalistę ortodontę i zaawansowanymi technikami laboratoryjny-
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APARATY INVISALIGN NAKŁADA SIĘ W PROSTY SPOSÓB, BEZ RYZYKA URAZÓW CZY STARCIA ZĘBÓW

mi, produkuje się zestaw szyn (nakładek), które przesuwają
zęby o niewielki zakres (ok. 0,25mm/szynę). Poszczególne
nakładki nosi się przez 2 tygodnie, 22 godziny na dobę, po
czym wymienia na kolejny zestaw. Wyjątkowy komfort i łatwość użytkowania powoduje, że Invisalign® perfekcyjnie
sprawdza się w leczeniu niewielkich i średnich wad zgryzu.

ZALETY PROSTOWANIA ZĘBÓW:
Zdrowe zęby – prawidłowo ustawione zęby są łatwiejsze
w szczotkowaniu i nitkowaniu niż zęby stłoczone, zrotowane lub ze szparami;
Zdrowe dziąsła – przy prostych zębach jest mniejsza tendencja do odkładania się płytki nazębnej;
Lepsze gryzienie, wyraźniejsza wymowa – niektóre wady
zgryzu utrudniają mowę i gryzienie. Wyleczenie wady zgryzu eliminuje te problemy;
Mniejsze ryzyko starcia zębów i urazów;
Piękny uśmiech – sprawia, że czujesz się pewniej i bardziej
atrakcyjnie.
Zapytaj nas o Invisalign® i zacznij się więcej uśmiechać!

CO NAS WYRÓŻNIA:

METODA INVISALIGN JEST ODPOWIEDNIA DLA NASTOLATKÓW, A PRZEDE
WSZYSTKIM NIE JEST TAK UCIĄŻLIWA JAK ZAMKI ORTODONTYCZNE

ZALETY LECZENIA NIEWIDOCZNYMI
APARATAMI Invisalign®:
Aparat jest zdejmowany – możesz bez problemu chronić
swoje zęby przed próchnicą i chorobami dziąseł dzięki łatwym zabiegom higienicznym;
Poprawa stanu dziąseł – uszeregowanie zębów poprawia
stan dziąseł wokół nich;
Nadal możesz jeść to, na co masz ochotę – szyny ściąga się
do jedzenia, więc nie przejmujesz się tym, co jesz;
Łatwe czyszczenie zębów – jest znacznie łatwiejsze niż
w aparatach stałych, po prostu ściągasz aparat i myjesz zęby
jak dotąd.

TEL.

• jesteśmy jedną z pierwszych certy�kowanych placówek
w Polsce, co przekłada się na doświadczenie kliniczne
• nasz personel: 3 specjalistów* w dziedzinie ortodoncji oraz
3 lekarzy w trakcie specjalizacji
• natychmiastowe i bezpośrednie wsparcie specjalistów innych dziedzin stomatologicznych (implantologii, protetyki,
periodontologii) – u osób dorosłych problemy stomatologiczne mogą być złożone i wymagać leczenia wielospecjalistycznego.
* dlaczego warto leczyć się u specjalisty ortodonty?
Różnice w kwali�kacjach ortodonta – lekarz dentysta:

ORTODONTA

LEKARZ
DENTYSTA

4-letni staż specjalizacyjny
pod okiem doświadczonego
ortodonty specjalisty
kwali�kacje potwierdzone
egzaminem państwowym
doświadczenie oparte
na znacznej ilości
wyleczonych przypadków

33 815 15 15 | KOM. 697 15 15 15

www.ortodoncjabecker.pl
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