Przezroczyste
nakładki to
prostsze
zęby bez
kompromisów.

Cyfrowa podróż
w stronę nowego
uśmiechu.
Przezroczyste nakładki są wykonywane na
zamówienie i są zdejmowane, dzięki czemu
proces leczenia nie zakłóci Twojego życia.

Przymierz swój nowy uśmiech.
Dzięki przydatnemu narzędziu
SmileView możesz uzyskać podgląd
możliwego wyglądu Twojego
uśmiechu po wyprostowaniu zębów.
Zobacz symulację 3D Twojego
nowego uśmiechu.
Podczas wstępnej konsultacji lekarz
może utworzyć cyfrowy wycisk 3D
Twoich zębów. Dzięki temu zobaczysz,
jak może wyglądać Twój uśmiech po
zakończeniu leczenia.
Zapoznaj się ze swoim
spersonalizowanym planem leczenia.
Twój lekarz wykona cyfrowe symulację
przemieszczenia Twoich zębów,
aby przedstawić uśmiech, którego
oczekujesz. Taki spersonalizowany plan
jest wykorzystywany do stworzenia
Twoich indywidualnych nakładek.
Sprawdzaj postępy swojego leczenia
ze swoim lekarzem.
Monitoruj postępy i realizuj cele
dzięki profesjonalnemu wsparciu od
pierwszego skanu do ostatecznego
uśmiechu.

Dlaczego warto
prostować zęby
przy użyciu
przezroczystych
nakładek?
Ponieważ każdy element konstrukcji nakładek
służy jednemu celowi – uzyskaniu Twojego
wymarzonego uśmiechu.
Przezroczystym nakładkom zaufały
miliony pacjentów na całym świecie.

Leczenie dostosowane do
indywidualnych potrzeb
z profesjonalnym wsparciem
przy użyciu cyfrowych symulacji
3D uzębienia odwzorowujących
indywidualne przemieszczanie zębów.

Innowacyjne planowanie leczenia
w oparciu o wieloletnie badania i dane.

Przezroczyste nakładki wykorzystują
zaawansowaną technologię
prostowania zębów, która pomaga
zyskać piękniejszy uśmiech.

Są one wykonane specjalnie dla
konkretnego pacjenta, gładkie
w dotyku, bez zamków i drutów,
dzięki czemu nie przeszkadzają
w codziennym funkcjonowaniu.

Prostowanie
zębów przy użyciu
zaawansowanej
technologii.
Przezroczystym nakładkom ufają
stomatolodzy i ortodonci na całym świecie.

Klinicznie udowodniona
większa kontrola
przemieszczeń zębów.
Zaprojektowane, aby
prostować zęby
z przewidywalnymi
rezultatami

Bardzo elastyczne
dla lepszego
dopasowania.

Przycinane laserowo,
aby dopasować się do
linii dziąseł i zapewniać
wygodę.

3 kroki przybliżające
Cię do Twojego
nowego uśmiechu.
Proces leczenia jest prosty, a jednocześnie
zaawansowany technologicznie.

Krok pierwszy.
Umów się na wizytę
u lekarza, aby omówić
możliwości leczenia. Może
zostać wykonany szybki
i precyzyjny skan cyfrowy
Twoich zębów, który
pozwoli opracować plan
leczenia przeznaczony
specjalnie dla Ciebie.

Krok drugi.
Podczas pierwszej próby
dopasowania nakładek
lekarz dopilnuje, by idealnie
pasowały, i odpowie na
wszelkie Twoje pytania.
Będziesz regularnie
odwiedzać swojego lekarza,
aby monitorować postępy
leczenia oraz otrzymywać
nowe nakładki.

Krok trzeci.
Gdy Twój uśmiech już się
zmieni, aparaty retencyjne
pomogą Ci utrzymać jego
właściwy kształt. Są one
wykonane na zamówienie, aby
pasowały do Ciebie i pozwoliły
zachować Twój nowy uśmiech.

Chcesz poznać moc
przezroczystych
nakładek?
Teraz jest najlepszy moment, aby dołączyć do milionów
osób, które z uśmiechem patrzą w przyszłość.

 orozmawiaj ze swoim
P
lekarzem już dziś.
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