CLEAR-ALIGNER
Elegáns fogszabályozás
– számos előnnyel az Ön számára!
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Egy jó érzés...
...nyugodtan nevethetek,
a sínek alig láthatóak!

nyugodtan mosolyoghat, beszélhet,
alig észrevehető

kényelmes érzet,
nincsenek fém alkotórészek

egyszerűen kivehető és
visszahelyezhető

könnyen tisztítható fogkrémmel
és fogkefével
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Telefon: 79/421-640
e-mail: info@prodentes.hu
www.prodentes.hu

CLEAR-ALIGNER
Láthatatlan
fogszabályozás

Clear-Aligner sínekkel
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számítógépes tervezés,
rövid idő alatt látványos eredmény
érhető el vele

CLEAR-ALIGNER

Kíméletes, lágy, korszerű
fogmozgatás

A Clear-Aligner sínekkel
szabadon nevethet

Az esztétikus Clear-Aligner sínekkel
történő fogmozgatás egy fontos ága a
modern fogszabályozásnak.

A kezelés alatt Ön nyugodtan nevethet,
beszélhet – a Clear-Aligner sínek alig
láthatóak, áttetsző anyagból készülnek.

Elsősorban a felnőttek számára
kifejlesztett kezelési mód sikerét számos
klinikai eset bizonyítja.

Garantáltan kellemes viselet, a sínek
teljesen simák, drótok, csavarok és fém
alkotórészek nélkül.
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A kezelési
lehetőségek a
Clear-Aligner
sínekkel nagyon
sokoldalúak.
Fogtorlódás,
részárás, mélyharapás bizonyos
formái egyaránt
kezelhetőek.

Étkezés és tisztítás idejére Ön egyszerűen,
gyorsan ki tudja venni, és vissza tudja
helyezni a szájába – amikor csak akarja.

...könnyedén nevethet
Az első fogorvosi találkozótól
a sikeres kezelésig
1.

Fogorvosi konzultáció
Fontos megjegyezni, hogy nem minden eset
oldható meg e kezelési móddal. A diagnózis felállítása után dől el, mit lehet elérni e rendszerrel.

2.

Lenyomatvétel
Precíz lenyomatvétel mindkét állcsontról
– ez az alapja a sínek pontos előállításának.

3.
Clear-Aligner sín
teljesen átlátszó

A sínek elkészítése
A sínek számítógépes tervezés után készülnek el
fogtechnikai laboratóriumunkban.

... a szájban is
4.

A kezelés
Ön egyszerre 3 db sínt kap: egy puhát, egy közepeset és egy keményet. Mindegyiket 1 hétig kell
viselnie legalább napi 16 órán keresztül! 3 hét
után jelentkeznie kell a rendelőben és a folyamat
kezdődik elölről új lenyomatvétellel az új státuszról – így haladunk lépésről-lépésre az optimális
eredmény eléréséig.

