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Un zambet perfect
Iti ofera incredere
Incognito este un aparat ortodontic fix plasat pe
partea din spate a dintilor. Aparatul Incognito
este perfect invizibil din exterior.
Realizat printr-un proces computerizat aparatul
se muleaza perfect pe dinti asigurand un confort
maxim pacientilor.
Aparatul ortodontic Incognito odata aplicat
garanteaza rezultate remarcabile pentru majoritatea
anomaliilor dentare.
Fixarea aparatului pe partea din spate a dintilor
s-a dovedit a fi mai sigura deoarece dintii sunt
mai rezistenti la decalcifiere. Acesta este un
aspect foarte important mai ales in cazul
.
tratamentului la copii

Cum obtii
noul zambet perfect?
Impreuna cu medicul dumeavoastra ortodont
discutati si definiti planul de tratament. Se
vor amprenta maxilarul superior si apoi
cel inferior.

Incognito
Aparat Ortodontic Lingua

Amprentele sunt trimise la singurul laboratorul european
TOP-Service, ce va concepe computerizat aparatul
ortodontic perfect Individualizat pentru ca dumeavoastra

Incognito este cel mai folosit aparat ortodontic

.sa aveti un zambet perfect cu un confort maxim.

lingual din lume.

Aparatul ortodontic este realizat prin tehnica

Sistemul Incongnito a fost dezvoltat si testat
in cooperare cu renumiti medici ortodonti din

computerizata CAD/CAM cu o mare precizie

l

intreaga lume.
Bracket-urile sunt din aliaj de aur -antialergicefabricate folosind ultimele tehnologii de catre masini
iar arcurile sunt facute cu mare precizie de catre

Fiecare medic ortodont care lucreaza cu Incognito
a participat la numeroase cursuri organizate in
in Germania si este certificat de catre Incognito.

masini complet robtizate
Medicul ortodont va aplica aparatul pe dinti
cu un design individualizat si foarte subtiri bracketii

Incognito a revolutionat ortodontia linguala.

prin lipire cu un adeziv special si tratamentul poate
incepe.

Incognito garanteaza un confort maxim pacientilor
Bracketii sunt lipiti cu un adeziv special pe partea din spate a dintilor

Pas cu pas arcurile vor actiona
vor aduce dintii in pozitia corecta.Primele

(vezi foto ). Acestia se potrivesc perfect cu forma tridimensionala

imbunatatiri in pozitia dintilor au loc in scurt timp

a dintilor iar miscarile de pozitie a dintilor se fac prin arcurile
metalice individualizate care au fost fabricate de roboti speciali
ghidati de computer

www.sfantamaria.com
Va asteptam in:
Str. Romulus, Nr.62, 300203 Timişoara, Timiş
Programari la:

0728 927 383
0744 116 233

www.sfantamaria.com

aparat

