Ένα σύστημα θεραπείας
με πολλά πλεονεκτήματα.

Πληροφορίες για τους
ασθενείς

Φωτίστε το πρόσωπο σας με ένα ωραίο, φυσικό χαμόγελο
για να νιώθετε ελεύθεροι να χαμογελάσετε!
Ο δρόμος για μια νέα αρχή είναι η θεραπεία με orthocaps®.
Εάν η θεραπεία με orthocaps® σας ενδιαφέρει, ρωτήστε τον
γιατρό σας για την καινοτόμα ορθοδοντική θεραπεία δοντιών
με orthocaps®.

Μέχρι τώρα η ορθοδοντική θεραπεία δοντιών στους
ενήλικες ήταν σπάνια. Τα συνηθισμένα προβλήματα ήταν
η κακή αισθητική και η μεγάλη διάρκεια της θεραπείας
με τα παραδοσιακά σιδεράκια. Η θεραπεία με τους
αφαιρούμενους διαφανείς νάρθηκες orthocaps® είναι
ευχάριστα διαφορετική. Ανακαλύψτε τα οφέλη!

Ortho Caps GmbH
An der Bewer 8
59069 Hamm
Germany
Tel.: +49 (0) 2385 92190
E-Mail: info@orthocaps.com
Internet: www.orthocaps.com
O Orthocaps® Σύμβουλός σας:

• Χωρίς μεταλλικά στοιχεία
• Προβλέψιμο αποτέλεσμα
• Ανώδυνη θεραπεία
• Μέγιστη άνεση
• Ακριβής εφαρμογή
• 100% βιοσυμβατότητα
• Μικρή διάρκεια θεραπείας
• Σύγχρονη τεχνολογία
• Made in Germany.

Αόρατη Ορθοδοντική με
Orthocaps®

Η αρχή λειτουργείας

Έμπνευσή μας για το σύστημα orthocaps είναι η ίδια η φύση. Οι αόρατοι
νάρθηκες orthocaps® αντλούν την
αποτελεσματικότητά τους από τους
νόμους της φύσης.

Το σύστημα διπλού νάρθηκα

Από την φύση κάθε στόμα είναι διαφορετικό με αποτέλεσμα
καμία περίπτωση να μην είναι ακριβώς ίδια με κάποια άλλη.
Οι ειδικοί μας κατασκευάζουν τους νάρθηκες orthocaps ειδικά
για εσάς με βάση την ακριβή διάγνωση του ορθοδοντικού
σας προβλήματος που προκύπτει από τα στοιχεία που μας
στέλνει ο θεράπων ιατρός σας.

Η πρωτοπόρος εφαρμογή των δύο διαφορετικών ναρθήκων από
δύο διαφορετικά υλικά, κάνουν τη αόρατη διόρθωση δοντιών με
orthocaps® ιδιαίτερα άνετη.
Η θεραπεία με orthocaps®, συνδυάζει δύο σετ από διαφανείς
νάρθηκες κατασκευασμένους από δύο διαφορετικά υλικά που
ασκούν διαφορετικές δυνάμεις. Το σύστημα αυτό είναι το καινοτόμο
σύστημα TwinAligner® (σύστημα διπλού νάρθηκα).

Αυτό γίνεται βέβαια, σε στενή συνεννόηση με τον ιατρό
σας, για τον ακριβή σχεδιασμό της θεραπείας που
χρειάζεστε.
Οι αόρατοι νάρθηκες orthocaps δεν περιέχουν κανένα
μεταλλικό στοιχείο και προσφέρουν κατά τη διάρκεια της
θεραπείας την μεγαλύτερη δυνατή άνεση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην καθημερινή σας ζωή, στον
ελεύθερο χρόνο και φυσικά στην εργασία σας, χρησιμοποιούνται
οι νάρθηκες hardCaps (σκληροί νάρθηκες) και χάρη στην άνεση
που προσφέρουν, σας συνοδεύουν παντού ευχάριστα.
Τη νύχτα, όταν χαλαρώνετε και κατά την διάρκεια του ύπνου σας,
χρησιμοποιούνται οι νάρθηκες softoCaps (μαλακοί νάρθηκες)
και διαχειρίζονται τις δυνάμεις του στόματος σας, ώστε να σας
παρέχουν συνεχή ορθοδοντική διόρθωση κατά τη διάρκεια όλου
του 24ώρου.
Τα Orthocaps® μπορούν να προσαρμοστούν ιδιαίτερα ομαλά στην
καθημερινότητά σας παραμένοντας αόρατα.

