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Invisalign.
Všetko, čo potrebujete vedieť o Invisaligne.
Krásny úsmev dokáže divy. Dokáže zmeniť váš pohľad na svet, pomôže vám
prekonať zábrany a dodá vám väčšiu dôveru – v pracovnom živote aj v spoločnosti.
Invisalign vám k takému úsmevu pomôže i bez nosenia tradičného trvalého zubného strojčeka.
V Informačnom letáku sú informácie o systéme Invisalign, ktoré vám pomôžu zistiť, či rovnanie
zubov priehľadnými, pohodlnými a praktickými vyrovnávačmi je ten správny postup pre vás.
Ak ste niekedy premýšľali o vylepšení svojho úsmevu, Invisalign môže byť tým správnym riešením.

Čo je to Invisalign?
Invisalign vyvinula spoločnosť Align Technology spoločne s poprednými ortodontistami v roku 1997.
Invisalign vyrovnáva zuby pomocou radu priehľadných vyrovnávačov vyrobených na mieru. Pohodlný,
priehľadný a snímateľný – Invisalign premení váš úsmev bez toho, aby zasahoval do vášho života. Objavilo
ho už viac ako 2,5 milióna ľudí na celom svete.

Vyrovnávače Invisalign...
• ... sú pohodlné a takmer neviditeľné,
• ... jemne a plynulo postupne pomaly posúvajú vaše
zuby,
• ... sa nosia približne dva týždne. Potom ich vymeníte
za nové,
• ... sú snímateľné, preto môžete čokoľvek jest a
pritom udrdžiavať správnu hygienu ústnej dutiny.

Liečiteľné nedostatky...
Vďaka použitej vyspelej technológii Invisalign dokáže
liečiť rôzne zubné a ortodontické nedostatky, ktoré sa
v minulosti liečili tradičným zubným strojčekom – od
mierne posunutých zubov až po zložitejšie prípady. Ide
napríklad o tieto nedostatky:
• zuby príliš natesno,
• veľké medzery medzi zubami,
• skrížený zhryz,
• hlboký zhryz,
• predhryz.
Poraďte sa s poskytovateľom Invisalignu o tom, či je
tento systém pre vás vhodný.

Ako prebieha liečba?
Tvarovanie nového úsmevu s Invisalignom trvá približne 9 až 18 mesiacov. Stačí dodržať len päť
jednoduchých krokov:
1. Stretnete sa s poskytovateľom Invisalignu, s ktorým sa poradíte o konkrétnej liečbe.
2. Na základe plánu liečby dohodnutého s poskytovateľom Invisalignu a vašich zubných záznamov sa vygeneruje
virtuálny 3D plán liečby, na ktorom uvidíte očakávané posunutie zubov zo súčasnej pozície do žiadanej konečnej
pozície.
3. Potom, ako spoločne so zubným lekárom odsúhlasíte plán liečby, vám budú na mieru vyrobené vyrovnávače presne
podľa vášho chrupu. Počet vyrovnávačov je rôzny u každej osoby.
4. Vyrovnávače budete nosiť približne 20 až 22 hodín každý deň, okrem času jedenia, umývania zubov a používania
dentálnej nite, či pri mimoriadnej príležitosti.
5. Každé dva týždne vyrovnávače vymeníte za nové. Vyrovnávače budú postupne posúvať vaše zuby do konečnej
určenej pozície.

Výhody.

Koľko stojí Invisalign?

Vyrovnávače Invisalign, vyrobené na mieru podľa vášho
chrupu a životného štýlu, prinášajú mnohé výhody nad
rámec vášho úplne nového úsmevu:

Rovnako ako v prípade iných typov ortodontickej
liečby, cena za Invisalign je závislá od zložitosti vášho
problému a priebehu liečby. A hoci cenu dokáže
presne určiť len poskytovateľ Invisalignu, cena liečby
Invisalignom je obyčajne v rozmedzí od 1 500 do 5 600
Euro. Ak je však vyžadované len drobné posunutie
zubov, cena môže začínať na úrovni 1 500 Euro.

• sú takmer neviditeľné a len ťažko si niekto všimne,
že ich nosíte.
• snímateľné vyrovnávače vám umožnia zachovať si
dentálnu hygienu, umývať zuby a používať dentálnu
niť ako obyčajne.
• vyrovnávače môžete aj nakrátko vybrať, aby
ste sa najedli alebo napili, či pri mimoriadnych
príležitostiach.
• ešte predtým, ako podstúpite samotnú liečbu, sa
dozviete, ako dlho môže vaša liečba trvať a ako asi
budú vaše zuby vyzerať po jej skončení.
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