
Teraz widzisz...

A Straumann Group Brand

Niewidoczne 
aparaty ortodontyczne.



Teraz nie.

Życie jest piękne, 
uśmiechnij się!

Aby skorygować wadę zgryzu, coraz 
więcej pacjentów i lekarzy wybiera 
nakładki wyrównujące.

W przeciwieństwie do tradycyjnych, 
metalowych aparatów ortodontycz-
nych, nakładki są:

✓   prawie niewidoczne,

✓   wygodne w noszeniu,

✓   łatwo wyjmowane i co najlepsze  
        - nie narzucają ograniczeń    
        dietetycznych!

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

ClearCorrect.  
I wszystko staje się proste.



Ulepszona 
przejrzystość

Zadziwiająco 
elastyczne

Wyjątkowo 
wygodne

Niezwykle trwałe 
utrzymanie siły

Fantastyczna adap-
tacja do uzębienia 

Wysoka odporność 
na przebarwienia.

Wybitna odporność 
na pęknięcia

Innowacyjna technologia, która tworzy 
prawdziwą rewolucję w ortodoncji.

Nakładki ClearCorrect zostały zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne 
i są produkowane z trójwarstwowego materiału ClearQuartz™, który jest zoptymalizowany pod kątem 
zatrzymywania naprężeń i przejrzystości, a jednocześnie pozostaje odporny na plamy i pęknięcia. Nakładki 
są gładkie i komfortowe w noszeniu.

Badania kliniczne wykazały, że innowacyjna 
budowa nakładki, z linią cięcia ponad zenit 
dziąseł, pozwala na lepsze dopasowanie do 
zębów i bardziej skuteczne ich przesuwanie.

Elastyczne i wytrzymałe.Wygodne i estetyczne.

Bezpieczne. Testowane 
klinicznie. 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne 
umożliwiają bezpieczne i szybkie działanie 
korekcyjne, dzięki czemu Twój nowy 
uśmiech jest bliżej niż myślisz.

ClearQuartz™



3 kroki do pięknego uśmiechu:

1. Umów się na konsultację z lekarzem stomatologiem i sprawdź, czy leczenie systemem 
nakładkowym ClearCorrect będzie dla Ciebie odpowiednie. W przypadku braku przeciwwskazań, 
lekarz wykona zdjęcie rentgenowskie, skan cyfrowy lub wycisk Twoich zębów i opracuje 
indywidualny plan leczenia. 

2. Na podstawie powyższych zaleceń, ClearCorrect wykona specjalnie dla Ciebie nakładki, które 
odbierzesz w gabinecie lekarza.  Aby zmaksymalizować skuteczność leczenia, bardzo ważne jest 
noszenie nakładek przynajmniej 22 godzinny dziennie, 7 dni w tygodniu. W zależności od potrzeby, 
będziesz wymieniać nakładki co tydzień, maksymalnie co 3 tygodnie.

3. Aby sprawdzić postępy leczenia i odebrać nowy zestaw nakładek, umów się na wizytę kontrolną 
co 2-3 miesiące.

ZDEJMOWANEWYGODNE PRAKTYCZNIE 
NIEWIDOCZNE

Lekarz prześle Ci Twój plan leczenia w formie wizualizacji 
3D, którą będziesz mógł otworzyć na swoim smartfonie 
bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Plan leczenia 
będzie zawierał poszczególne etapy oraz oczekiwany efekt 
końcowy. Czas leczenia jest kwestią indywidualną i zależy od 
rodzaju posiadanej wady zgryzu. W większości przypadków 
proces ten trwa kilka miesięcy, ale pierwsze efekty można 
zauważyć już po kilku tygodniach. 

Przygotuj się na przyjemną  
i bezpieczną podróż. Dołącz do 
miliona szczęśliwych pacjentów, 
którzy uśmiechają się do życia.



A Straumann Group Brand

Bądźmy w kontakcie:

            www.instagram.com/clearcorrectpl

            www.facebook.com/MojNowyUsmiech

            www.mojnowyusmiech.pl
 

ClearCorrect.
I wszystko staje się proste.


