APRESENTAMOS
F22 ALIGNER,
O ALINHADOR INVISÍVEL

“Ninguém percebe que estou
a utilizar um dispositivo:
nunca pensei conseguir realizar
este sonho”.

A SOLUÇÃO INVISÍVEL
PARA UM SORRISO PERFEITO

SINTA-SE LIVRE PARA MOSTRAR
O SEU SORRISO
Poderá obter o sorriso que sempre quis com
um tratamento invisível e confortável.
Como o novo sistema F22 receberá um conjunto de moldeiras finas
removíveis, fabricados á medida num material exclusivo
Plástico e super trasparente para guiar a mudança gradual
e progressiva dos seus dentes até atingir a posição desejada,
Atingindo uma oclusão estética e funcionalmente ótima.

INVISÍVEL

NINGUÉM SE IRÁ APERCEBER QUE ESTÁ
A UTILIZAR UM ALINHADOR,
PORQUE O F22 É VERDADEIRAMENTE TRANSPARENTE.
Não só: as margens arredondadas do F22 são desenhadas
com um cuidado especial através de uma nova técnica.
Pode usá-lo com a segurança de não ter que mudar seus hábitos , sem
experimentar qualquer desconforto e com a tranquilidade de um resultado
previsível a 100%.
F22 é uma opção terapêutica não apenas invisível , alternativa a um aparelho
tradicional : o material altamente elástico com o qual é feito é capaz de
transmitir luz e forças constantes para um tratamento ainda mais rápido e
confortável .

CONFORTÁVEL

“Trago-o sempre mas não me causa
Qualquer incómodo: F22 é
verdadeiramente suave e agradável”.
Suave e agradável”

UMA ESCOLHA TRANSPARANTE PARA
UM SORRISO SEM EMBARAÇO.

“Depois do tratamento com o F22
posso finalmente mostrar o meu
sorriso a todos sem limitações.
Foi fácil e rápido!”

SIMPLES DE USAR,
EFICÁZ NOS RESULTADOS.

PRECISÃO DIGITAL PARA TODO O TRATAMENTO:
SIMPLES DE USAR, EFICÁZ NOS RISULTADOS.
Graças ao contacto directo entre o alinhador e a sua arcada.
O controlo dos movimentos dentários é muito preciso e os
resultados são totalmente previsíveis.
Na verdade, o alinhador F22 adapta-se de forma
excepcionalmente precisa à morfologia da sua arcada
Peça ao seu dentista para lhe mostrar o plano de tratamento
através da visualização do filme tridimensional , onde poderá
ver a progressão da mudança dos seus dentes até alcançar o
sorriso desejado

PRECISO

GRAÇAS À INVESTIGAÇÃO CIÊNTIFICA:
F22 É ESTUDADO, PROJETADO E PRODUZIDO EM
ITÁLIA COM AS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS22 anos de esperiencia clínica e 14 anos de pesquisa da Universidade
de Ferrara traduzem-se agora num produto inovador para
devolver um sorriso mais natural para todos os adolescentes e adultos
que sofram de uma má oclusão.
O planeamento de cada caso é estudado analiticamente pela mesma equipa que
desenvolveu o sistema de F22, enquanto a produção com tecnologias de ponta é
confiada ao mais importante multinacional italiana na área odontológica ,
reduzindo assim tempo e custos.

EFICÁZ

“Estamos muito contentes por ter escolhido o alinhador F22:
o nosso novo sorriso dá-nos muita confiança”.

ESTUDADO, PROJETADO
E PRODUZIDO EM ITÁLIA

PERGUNTAS FREQUENTOS
Quanto tempo dura o tratamento?
O tempo necessário para completar o tratamento é altamente
variável dependendo da complexidade de cada caso, mas ,
geralmente, dura entre 8 e 16 meses. Discuta as suas opções
com seu dentista e o plano de tratamento que pode lhe
oferecer.
Porque funciona?
Os alinhadores controlam a extensão e o tempo
do movimento dos dentes; o deslocamento dos
dentes tem lugar de uma maneira suave,
controlada e gradual .
Em cada passo apenas alguns dentes terão de
se mover, tal como definido no plano de
tratamento inicial . O resultado é um sistema de
forças suaves e constantes , muito eficaz para
mover os dentes até á posição prescrita.
Com que material é feito o F22?
O sistema F22 é produzido digitalmente com um
material termoplástico, resistente, elástico e
biocompatível, certificado para uso médico.

Quantas vezes tenho que voltar ao meu dentista durante
o tratamento?
As consultas dos pacientes que utilizam F22 são
rápida e ocorrem em média a cada 4-6 semanas , para
permitir aoo médico verificar o progresso do tratamento
e para entregar o próximo par de alinhadores .

O que devo fazer durante as refeições?
Os alinhadores são removíveis e é altamente recomendado comer
sem usá-los, para evitar o risco de pigmentação causada por
corantes alimentares. Ao nível da higiene oral, representa uma
grande vantagem em comparação com os aparelhos
convencionais com suportes e fios. Antes de voltar a colocar o seu
alinhador lembre-se de fazer uma limpeza correta e completa dos
seus dentes.
PEÇA AO SEU DENTISTA PARA LHE MOSTRAR O PLANO DE TRATAMENTO
ATRAVÉS DA VISUALIZAÇÃO DO VIDEO TRIDIMENSIONAL, PODERÁ VER
A PROGRESSÃO DO ALINHAMENTO DOS DENTOS ATÉ ATINGIR O
SORRISO DESEJADO.
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