
LECZENIE ORTODONTYCZNE

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ APARAT ORTODONTYCZNY?

 gwarancja pięknego i estetycznego uśmiechu,

 lepsze samopoczucie, a w konsekwencji większa pewność siebie,

 poprawa wymowy,

 młodszy wygląd twarzy,

 poprawa jakości żucia, co wpływa na prawidłową pracę 

 przewodu pokarmowego,

 prawidłowe ustawienie zębów minimalizuje ryzyko:

  - wystąpienia próchnicy

  - chorób dziąseł

  - nieprawidłowego ścierania zębów

  - chorób stawu skroniowo-żuchwowego

  - bólów głowy

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY?

 dla dzieci ze stałymi zębami,

 dla dorosłych - leczenie można rozpocząć w dowolnym momencie. Warunkiem jest obecność wystarczającej

 ilości i jakości zębów, brak ostrych stanów zapalnych przyzębia, zęby wyleczone i pozbawione osadu i kamienia.

OFEROWANE RODZAJE APARATÓW ORTODONTYCZNYCH:

 aparat ruchomy – aparat wyjmowalny dla dzieci. Do noszenia kilka godzin w ciągu dnia oraz podczas snu.

 Aparat stosuje się do usuwania wad zgryzu w okresie rozwojowym.

 aparat ligaturowy – klasyczny aparat z zamkami mocowanymi do zębów. Zamki ustabilizowane

 metalowym drucikiem przymocowanym do aparatu ligaturami gumowymi (różne kolory), który wywierając

 nacisk powoduje stopniowe i kontrolowane przemieszczanie się zębów. Zamki mogą być metalowe, 

 przeźroczyste-krystaliczne i ceramiczne.

 aparat bezligaturowy – aparat bez gumowych ligatur, których nie trzeba regulować. Ma delikatniejsze działanie,

 jest dedykowany dla osób z chorobami przyzębia i z dużymi wadami zgryzu. Zaletą jest brak konieczności

 częstych wizyt u ortodonty.

 aparat Invisalign – ruchomy i przeźroczysty aparat nakładkowy. Nowoczesna terapia niewielkich wad zgryzu.

ILE TO KOSZTUJE?

Koszt uzależniony jest od wady zgryzu oraz technologii wybranego aparatu. Dodatkowym kryterium wpływającym

na cenę, jest kwestia czy pacjentowi zależy na czasie oraz dyskrecji. 

Oferujemy aparaty w atrakcyjnych cenach oraz oferty specjalne.

CZAS TRWANIA LECZENIA

Leczenie ortodontycznie przeciętnie trwa 2 lata. Długość leczenia uzależniona jest od wieku pacjenta oraz rodzaju

wady zgryzu. Podczas leczenia pacjent nie może jeść twardych produktów np. surowe warzywa, orzechy, suchary.



LECZENIE ORTODONTYCZNE W 6 KROKACH:

1. PLANOWANIE – precyzyjnie zaplanowane leczenie jest

kluczowe w osiągnięciu najlepszych rezultatów. Podczas

pierwszej konsultacji ortodonta przeprowadza wywiad z

pacjentem poznając jego oczekiwania, weryfikuje

przeciwskazania do leczenia, bada pozycję zębów w celu

doboru najlepszego rodzaju aparatu ortodontycznego.

Badanie składa się z:

 badania zgryzu i czynności mięśni,

 pobrania wycisków do gipsowych modeli diagnostycznych uzębienia,

 wykonania zdjęć uzębienia: panoramicznego i cefalometrycznego.

Przed rozpoczęciem leczenia zęby muszą być wyleczone, bez osadu i kamienia nazębnego, a dziąsła nie mogą posiadać oznak stanu zapalnego.

2. UZGADNIANIE – podczas drugiej konsultacji omawiane są z pacjentem wyniki badań i plan leczenia. W zależności od warunków lekarz 

proponuje założenie aparatu ruchomego lub stałego: metalowy lub kosmetyczny (mniej widoczny). Następnie zostaje ustalony termin założenia 

aparatu.

3. ZAŁOŻENIE APARATU – proces zakładania aparatu stałego trwa około godziny i jest bezbolesny. Następnie pacjent otrzymuje informacje 

dotyczące zasad higieny jamy ustnej wraz z zestawem specjalistycznych przyborów.

4. WIZYTY KONTROLNE – w zależności od zastosowanej metody leczenia, jego fazy oraz indywidualnych potrzeb pacjenta ustalane są terminy 

wizyt. Ich celem jest kontrola przebiegu leczenia i aktywacja aparatów. Częstotliwość wizyt:

 aparat ruchomy wizyta co 6 - 8 tygodni,

 aparat stały wizyta co 4 - 6 tygodni,

 aparat z zamkami samoligaturującymi wizyta co 6 - 8 tygodni.

Leczenie aparatami stałymi trwa średnio 18 - 24 miesięcy. Długość leczenia uzależniona jest od systemu aparatu oraz stopnia nasilenia wady 

zgryzu.

5. ZDJĘCIE APARATU – w momencie uzyskania prawidłowego zgryzu i pożądanego ustawienia zębów aparat zostaje zdjęty. 

Zabieg polega na usunięciu zamków oraz kleju z powierzchni szkliwa. Ważne jest, aby po zdjęciu aparatu wykonać przegląd stomatologiczny 

zębów oraz zabieg profilaktyczny typu skaling, piaskowanie.

6. UTRZYMANIE EFEKTU – retencja jest ostatnim i bardzo istotnym etapem leczenia. W przypadku retencji stałej pacjentowi zakładany jest 

retainer - cieniutki drucik przyklejony do wewnętrznej powierzchni dolnych, czasami również górnych zębów. Zaletą tego rozwiązania jest jego 

niewidoczność. W przypadku retencji ruchomej pacjent otrzymuje ruchomą płytkę retencyjną, która wyglądem przypomina aparat ruchomy 

lub pozycjoner wyglądem przypominający przeźroczyste nakładki do wybielania zębów. Celem powyższych rozwiązań jest stabilizacja zębów 

i utrzymanie wypracowanej podczas leczenia pozycji.

Gwarancją sukcesu leczenia ortodontycznego jest stała współpraca pacjenta z lekarzem, 

regularne wizyty kontrolne oraz utrzymywanie wysokiej higieny jamy ustnej. Ponadto podczas 

leczenia pacjent co pół roku powinien zgłaszać się na przegląd stomatologiczny.

KWALIFIKACJA PACJENTA DO LECZENIA ORAZ SUGEROWANY DOBÓR RODZAJU APARATU 

ORTODONTYCZNEGO ODBYWA SIĘ PODCZAS KONSULTACJI Z LEKARZEM ORTODONTĄ

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

Więcej na www.eurodent.gda.pl
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