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Czym się wyróżnia?
Metoda Invisalign znacząco róż-

ni się od tradycyjnych sposobów 
prostowania zębów. Rozwiązanie 
Invisalign jest oparte na autorskiej 
i wciąż rozwijanej technologii. Firma 
Align Technology jest kreatorem 
innowacyjnych rozwiązań w  dzie-
dzinie stomatologii i  protetyki. 
16 czerwca w Sztokholmie zorgani-
zowała międzynarodową debatę na 
temat rozwoju stomatologii wirtu-
alnej. Jedynym specjalistą z  Polski, 
zaproszonym do wzięcia udziału 
w  dyskusji, był dr Tomasz Śmigiel, 
właściciel Implant Master Clinic 
Śmigiel, redaktor naczelny magazy-
nu „DIGITAL-International Magazin 
of Digital Dentistry”. 

„Celem spotkania była ekspercka 
dyskusja na temat przyszłości sze-
roko rozumianej stomatologii cy-
frowej. Jestem bardzo zadowolony, 
gdyż pierwszy raz zdarza się w mojej 
karierze, że firma będąca kreatorem 
nowatorskich rozwiązań zaprasza 
11  ekspertów z  kilkunastu krajów 
świata, aby zapytać nas – prakty-
ków o  to, czego nam potrzeba do 
lepszej pracy, co nam przeszkadza, 
czego brakuje. Całodniowa „burza 
mózgów” zaowocowała nowymi spo-
strzeżeniami i potrzebami. Myślę, że 
wyznaczyliśmy nowy precyzyjny kie-
runek rozwoju stomatologii wirtual-
nej, i  co cenne: to spotkanie ponad 
podziałami – praktyków, profeso-
rów, naukowców zostało zorganizo-
wane przez komercyjną firmę, która 
chce tworzyć produkty w odpowiedzi 
na potrzeby rynku, a nie odwrotnie.” 
– mówi dr Tomasz Śmigiel.

Uśmiech może poprawić pewność 
siebie, poczucie własnej wartości 
czy poziom zadowolenia. Nie na dar-
mo mówi się, że śmiech to zdrowie. 
Uśmiechając się, nabieramy 3  razy 
więcej powietrza niż normalnie. 
Śmiech hamuje również wydziela-
nie hormonu stresu, co z kolei prze-
kłada się na mniejsze bóle głowy 
i  mięśni. Dzięki metodzie Invisalign 
posiadanie wymarzonego uśmiechu 
nigdy nie było prostsze.

Każdy z nas stara się iść przez życie z 
uśmiechem. Dorosły człowiek uśmiecha się 
dziennie średnio 15 razy, dziecko ponad 400! 
Z czego wynika ta różnica? 

zmienia wszystko
Uśmiech 

Dzięki Invisalign posiadanie wymarzonego uśmiechu nie jest 
już problemem. Co więcej, nie wymaga to prawie żadnych 
poświęceń w codziennym życiu. Alignery Invisalign – wygodne, 
przezroczyste i łatwe do zdjęcia aparaty prostujące zęby. 
Ponad 3 miliony osób na całym świecie skorzystało z metody 
Invisalign. Każdego dnia przybywa coraz więcej uśmiechów 
Invisalign.

Trzy miliony pacjentów. Trzy miliony uśmiechów.
JEDEN PROSTY WYBÓR.

Wejdź na www.invisalign.pl i dowiedz się więcej!

Bardzo prawdopodobne, że przed uśmiechaniem się hamują 
nas kompleksy, których dzieci nie mają. Dzięki innowacyjnej 
metodzie korekty ortodontycznej Invisalign wyzbycie się 
kompleksów jest - nomen omen - dziecinnie proste. Invisalign 
prostuje zęby za pomocą kompletu przezroczystych, 
wymiennych alignerów, które są wykonywane na zamówienie 
– indywidualnie dla każdego pacjenta.

Przed opracowaniem planu lecze-
nia niezbędne jest wykonanie wy-
cisku zębów lub trójwymiarowego 
skanu wewnątrzustnego, na pod-
stawie którego zostaje opracowany 
szczegółowy plan leczenia z wyko-
rzystaniem ClinCheck®, narzędzia 
do tworzenia wirtualnego, trójwy-
miarowego projektu terapii. Opro-
gramowanie ClinCheck prezentuje 
sekwencję ruchów zębów, które 
następują w trakcie leczenia – dzięki 
temu jeszcze przed rozpoczęciem 
terapii można zobaczyć, jak powinny 
wyglądać zęby na koniec leczenia. 

Po rozpoczęciu terapii Invisa-
lign każdy zestaw wykonanych 
dedykowanych dla pacjenta ali-
gnerów należy nosić przez dwa 
tygodnie. Wraz ze zmianą kolej-
nych kompletów alignerów zęby 
rozpoczynają swą podróż, by 
stopniowo, milimetr po milime-
trze, przesunąć się na planowa-
ne ostateczne miejsce. W  tym 
czasie niezbędne są wizyty kon-
trolne u Lekarza Invisalign, który 
będzie monitorować postęp le-
czenia i dbać o komfort pacjenta 
w jego trakcie.
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Invisalign



Dzięki Invisalign posiadanie wymarzonego uśmiechu nie jest 
już problemem. Co więcej, nie wymaga to prawie żadnych 
poświęceń w codziennym życiu. Alignery Invisalign – wygodne, 
przezroczyste i łatwe do zdjęcia aparaty prostujące zęby. 
Ponad 3 miliony osób na całym świecie skorzystało z metody 
Invisalign. Każdego dnia przybywa coraz więcej uśmiechów 
Invisalign.

Trzy miliony pacjentów. Trzy miliony uśmiechów.
JEDEN PROSTY WYBÓR.

Wejdź na www.invisalign.pl i dowiedz się więcej!


