
Nowa, innowacyjna generacja 
przezroczystych nakładek
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Czym są przezroczyste nakładki? 
Nakładki są szybszą i wygodniejszą alternatywą dla aparatów 
ortodontycznych, pod warunkiem, że pacjent nosi je według zaleceń. 
Wywierają one nacisk na zęby powodując kontrolowane ruchy                          
i skutecznie korygując wadę. 

Pacjenci wolą nakładki, ponieważ zapewniają lepszą estetykę, wysoki 
komfort i skracają czas leczenia. 

CO WYRÓŻNIA ALIGNERY 
REVEAL? 
• Wykonane z krystalicznie czystego materiału, który jest niewidoczny        

i gwarantuje brak przebarwień.  

• W odróżnieniu do konkurencji nie ma konieczności zakładania tak dużej 
liczby attachmentów,  skrócony jest czas gabinetowy oraz ilość wizyt. 
Nakładki są przycięte na zoptymalizowanej wysokości zapewniając 
kontakt z tkankami miękkimi oraz lepszą przyczepność. 

•  Podczas tworzenia planu leczenia współpracujesz z wykwalifikowanymi 
technikami ortodontycznymi. Pamiętaj, że pracownicy Marrodent                 
A Henry Schein Company są zawsze do Twojej dyspozycji. 

NIEZBĘDNY PRZEWODNIK WIDEO:

Przykładowe przypadki 
kliniczne z nakładkami 
Reveal 

Brak konieczności 
attachmentów 

Estetyka materiału              
vs konkurencja
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OPINIE PACJENTÓW 
" Powierzyłbym swój uśmiech         

tylko profesjonalnemu ortodoncie      
i nie rozważałabym leczenia, 
gdybym miał coś przyklejone           
do zębów. Dr. Fortney poprowadził 
tak leczenie, że czułem się pewnie 
od początku do końca"

" Nigdy nie czułam się komfortowo 
uśmiechając się, ponieważ 
mój zgryz zawsze był krzywy, 
przesunięty w prawo. Wzdychałam 
za „hollywoodzkim” uśmiechem                 
i kiedyś rozważałam licówki, jednak 
nie rozwiązałyby one mojego 
problemu; jedynie go zakryły. Brałam 
pod uwagę również  nakładki, lecz 
te które mi proponowano, miały 
widoczne guziki i attachmenty. 
Wypróbowałam nakładki Reveal 
Clear Aligners i już po 8 miesiącach 
mój zgryz jest wyrównany, a uśmiech 
zjawiskowy."

" W pracy bardzo dużo mówię                      
i nakładki mi w tym zupełnie nie 
przeszkadzają. W jamie ustnej są 
bardzo wygodne i nie podrażniają 
moich policzków ani dziąseł.   
Również są bardzo dyskretne, często 
ludzie naprzeciw mnie nie wiedzą,   
że noszę alignery."
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Jak przebiega cały proces? 

1

4
Odwzorowanie zgryzu 
przemieszcza się krok 
po kroku według planu 
leczenia, a nakładki są 
tworzone w technice 

termoformowania.

5
     Nakładki są  przycinane

na zoptymalizowanej wysokości, 
aby dopasować się do zębów 
oraz tkanek miękkich. Dzięki 

idealnemu dopasowaniu,                
w większości przypadków nie 

ma konieczności używania 
attachmentów.

   Pobierz wycisk lub 
skan pacjenta i załącz                         

go w portalu DDX. 
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Wykwalifikowani technicy 

zaprojektują plan 
leczenia i wyślą Tobie                                  

do zatwierdzenia. 

7
Nakładki wysyłamy                

bezpośrednio do Ciebie, 
będziesz mógł w dowolnym 

czasie przekazać pacjentowi 
alignery i mięć pełną kontrolę                        

nad leczeniem.
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Nakładki są formowane 

termicznie na precyzyjnych 
modelach zębowych.                     

Nie drukujemy  modeli 3D, 
zwiększając wydajność                        

i dbając o zdrowie planety.  

Ręcznie wyprofilowane 
gładkie krawędzie zapewnią 

odpowiedni komfort 
pacjentowi. 
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Poznaj Luis Carriere, 
twórcę aparatów 
Carriere 3D Motion* 

“ W dzisiejszych czasach ortodoncja to znacznie 
więcej niż tylko przesuwanie zębów – to stawy, 
drogi oddechowe, profil, okluzja, nos i linia 
szczęki. Rozważamy ewolucję twarzy. System 
Carriere jest biomimetyczny, minimalistyczny 
i nieinwazyjny w swoim podejściu. Naszym celem 
jest zminimalizowanie inwazyjnego leczenia przy 
jednoczesnym tworzeniu harmonii twarzy poprzez 
pozytywny wpływ na wymiary kostne, postularne, 
funkcjonalne i dentystyczne pacjenta.” 
DR LUIS CARRIÈRE

*Reveal Plus z aparatem Carrier 3D Motion 
   to doskonałe rozwiązanie w trudnych 
  przypadkach klinicznych.
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Rozpocznij leczenie 
z nakładkami Reveal Plus 
już dziś 

Specjalista ds. Alignerów Reveal 
Szymon Przewoźniak

tel. +48 539 932 579

szymon.przewozniak@marrodent.pl

Wsparcie techniczne Reveal
tel: +48 735 930 074

reveal@marrodent.pl

Odwiedź stronę www.revealclearaligners.pl


