
Ciesz się wygodą użytkowania!

DOTYK MAGII DLA

LECZENIE ORTODONTYCZNE 
BEZ UŻYCIA STAŁEGO APARATU 
Z METALOWYMI ELEMENTAMI
TERAZ JEST JUŻ MOŻLIWE!

TWOICH ZĘBÓW

ORTHERO to dyskretna metoda leczenia ortodontycznego, 
która zapewni Ci idealny uśmiech. Wraz ze swoim lekarzem 
możesz stworzyć plan leczenia odpowiadający Twoim 
potrzebom. Nakładki ORTHERO mogą być zdejmowane 
i zakładane w dowolnym momencie co pozostawia 
całkowitą kontrolę Tobie i Twojemu ortodoncie. Jeśli chcesz 
podjąć leczenie ortodontyczne tak, aby był niezauważalny 
przez innych, nie zwlekaj i poznaj ofertę ORTHERO.

Możesz sprawdzić czy leczenie Orthero jest dla Ciebie 
odpowiednie, konsultując się ze swoim stomatologiem. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, skorzystaj  
z danych kontaktowych poniżej:

Tutaj postaw pieczątkę.

KONTAKT

Grand Ortho Sp. z o.o.
ul. Annopol 24 | 03-236 Warszawa
tel.: 22 675 24 94

www.orthero.pl
facebook.com/ortheropoland
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CZYM JEST ORTHERO? ZALETY OKRES LECZENIA

Nie chcesz stosować
stałego aparatu ortodontycznego  
i szukasz alternatywy?

Leczenie ORTHERO to rozwiązanie w zakresie ortodoncji 
estetycznej, które pozwoli na uzyskanie idealnego uzębienia 
w krótkim czasie. Terapia przy zastosowaniu nakładek, które 
nie są widoczne, nie wymaga używania stałego aparatu  
z metalowymi elementami i jest w stanie zapobiec wadzie 
stłoczonych zębów. ORTHERO współpracuje z prestiżowymi 
klinikami stomatologicznymi w Polsce.

8 miesięcy

W porównaniu do stałych aparatów 
ortodontycznych ta metoda leczenia 
ortodontycznego jest mniej bolesna  
i wygodniejsza. W ciągu dnia zapomnisz, 
że nosisz nakładki Orthero.

Możliwość korekty wad uzębienia przy 
zastosowaniu technologii OTHERO 
odgrywa istotną rolę w ortodoncji 
współczesnej. Wykorzystujemy 
potencjał technologii 3D, nasz 
profesjonalizm oraz zaawansowaną 
inżynierię w zakresie ortodoncji, 
aby pozwolić ludziom cieszyć się 
pewnością siebie, na którą zasługują.

Nakładki Orthero nie szkodzą 
zdrowiu, są produkowane z najwyższą 
dokładnością oraz są higieniczne  
w użytkowaniu. W pracy, w domu,  
w zgiełku miejskiego życia i podczas 
codziennych czynności będziesz  
w pełnej harmonii z ORTHERO.

Nakładki ORTHERO są produkowane 
przy użyciu najnowocześniejszych 
technologii druku i skanu 3D oraz 
z wykorzystaniem materiałów 
najwyższej jakości.

Nakładki ORTHERO są proste  
w obsłudze. Po konsultacji z lekarzem 
możesz uniknąć ich stosowania  
w wyjątkowe dni czy w ciągu nocy.  
Z każdym kolejnym zestawem 
nakładek bedziesz o krok bliżej  
do zdrowego i pięknego uśmiechu.

Nakładki ORTHERO to  
najbardziej estetyczne 
i dyskretne rozwiązanie 
dostępne w ortodoncji 
estetycznej, które zapewnia 
korektę uzębienia. Nawet 
najbliżsi nie zauważą, że 
jesteś w trakcie leczenia 
ortodontycznego.
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Wygoda Przystępna cena

Higiena

Dostosowane do Twoich potrzeb

Prostota

Dyskrecja

1
Lekarz stomatologii, który 
poprowadzi Twoje leczenie metodą 
Orthero sprawdzi, czy nie istnieją 
żadne przeciwwskazania związane ze 
stanem uzębienia.

Badanie

2
W przypadku pozytywnej opinii, 
lekarz pobierze pomiary Twoich 
zębów i skontaktuje się z Orthero.

Pomiar

3
Wraz ze swoim ortodontą możesz 
prześledzić plan leczenia wraz z 
symulacjami 3D przygotowanymi 
na podstawie pomiarów Twojego 
uzębienia.

Analiza 3D

4
Po zatwierdzeniu analizy następuje 
produkcja dedykowanych danemu 
pacjentowi nakładek przy użyciu 
druku 3D. Nakładki są następnie 
dostarczane Twojemu ortodoncie.

Produkcja

JAKI JEST 
TWÓJ WYBÓR?


