Poznaj zalety
nakładek orthocaps

Informacje
dla Pacjentów

Zachwyć wszystkich naturalnym uśmiechem.
Poczuj się pewnie, pokaż swój piękny uśmiech
i ciesz się życiem!
Zastanawiasz się nad wykorzystaniem nakładek orthocaps?
Poproś swojego ortodontę o więcej informacji na temat
naszego innowacyjnego produktu.

Dorośli do niedawna rzadko decydowali się na leczenie
ortodontyczne. Tradycyjne aparaty stałe zazwyczaj
są mało estetyczne oraz nie można ich zdejmować
przez długi czas leczenia. Takie rozwiązanie zmniejsza
komfort pacjentów.
Dlaczego nakładki orthocaps są wyjątkowe?
Nasze aparaty są przezroczyste dzięki czemu są
praktycznie niewidoczne. Co więcej, w dowolnym
momencie i w zależności od potrzeb, możesz zdjąć
orthocaps bez konsekwencji. Sprawdź już dziś!

• bez metalowych elementów
• wizualizacja efektów leczenia przed jego rozpoczęciem
• łatwy proces leczenia
• niezrównany komfort
• idealne dopasowanie
• 100% biokompatybilne
• szybkie leczenie
• sztuka leczenie oparta na najnowszych technologiach
• wyprodukowane w Niemczech
• bardzo łatwa higiena

Ortho Caps GmbH
Adres:
An der Bewer 8
59069 Hamm
Niemcy
Tel.: +49 (0) 2385 92190
E-Mail: info@orthocaps.com
Strona internetowa: www.orthocaps.com

Kontakt:

Subtelna korekcja
ortodontyczna z orthocaps

Jak to
działa?

System orthocaps czerpie inspiracje
z natury. Skuteczność naszych
niewidocznych nakładek jest oparta
na wykorzystaniu fundamentalnych
praw przyrody.

Zęby ludzi różnią się na wiele sposobów – to oznacza,
że nie ma dwóch takich samych przypadków ich
niewłaściwego ustawienia.
Właśnie dlatego nakładki orthocaps są stworzone
specjalnie dla Ciebie, w oparciu o precyzyjną diagnozę
ortodontyczną Twoich zębów.

System TwinAligner®

Niewidoczna korekcja z orthocaps jest wygodna zwłaszcza
dzięki użyciu dwóch unikalnych typów nakładek.
Każda z nich jest wykonana ze specjalnego materiału.

Nasi eksperci – jeszcze przed rozpoczęciem leczenia
– przygotowują indywidualnie zaprojektowane nakładki
orthocaps pasujące tylko do Twoich zębów.

System orthocaps składa się z dwóch zestawów
przezroczystych nakładek. Każdy zestaw jest zrobiony
z innego tworzywa i spełnia inne zadania w korekcji.
To innowacyjne rozwiązanie nosi nazwę TwinAligner®.

W trakcie leczenia nasz zespół ściśle współpracuje
z Twoim lekarzem ortodontą. Dzięki temu Twoja nakładka
jest zaprojektowana specjalnie pod kątem korekcji
jakiej potrzebujesz.
Przezroczyste nakładki orthocaps nie mają metalowych
elementów, gwarantując niezrównany komfort noszenia
przez cały proces leczenia. To sprawdzony sposób
na piękne zęby. Uśmiechnij się – orthocaps zajmie się
resztą!

W trakcie dnia, w domu i w pracy, nakładki hardCAPS
pracują nieustannie nad Twoim doskonałym uśmiechem.
W nocy, gdy śpisz, nakładki softoCAPS odpowiadają
za kontynuację leczenia.
Używanie orthocaps jest wyjątkowo łatwe i proste,
niezależnie od tego czym się zajmujesz.

