
Czym jest
aparat
MOTION 3D ?
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Zobacz film z pacjentami i rezultaty
leczenia z użyciem aparatu

Motion 3D Motion 3D 
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Uzyskanie pięknego 
uśmiechu to inwestycja 
procentująca przez całe życie.
Pozwól nam już dziś pokazać Ci,
jak Carriere Motion 3D może uprościć
Twoją drogę do pięknego uśmiechu!

Carriere Motion 3D

Zmiana sposobu myślenia o ortodoncjiZmiana sposobu myślenia o ortodoncji

Motion 3D Class III  jest minimalnie inwazyjnym 
aparatem przeznaczonym do leczenia wad zgryzu 
klasy III: - bez ekstrakcji, - bolesnego zabiegu 
chirurgicznego, - tradycyjnych, niewygodnych 
i irytujących masek twarzowych.

Aparat Carriere Motion 3D wykorzystuje najnowsze 
osiągnięcia zaawansowanej technologii 
ortodontycznej gwarantując szybkie i efektywne 
przeprowadzenie pierwszej fazy leczenia. Zapewnia 
jednocześnie pełną estetykę w trakcie jego trwania. 
Dodatkowo dzięki skokowemu przyspieszeniu terapii 
ortodontycznej na jej początku, całkowity czas 
leczenia ulega skróceniu, co oznacza krótszy okres 
noszenia zamków. Zazwyczaj czas leczenia 
za pomocą tego aparatu wynosi od 3 do 6 miesięcy, 
ale może się on różnić w zależności od konkretnego 
przypadku. Gdy osiągnięte zostanie pożądane 
przemieszczenie zębów Twój lekarz zdejmie aparat, 
przyklejając następnie zamki lub stosując szyny 
typu aligner dla dokończenia leczenia.
 

Polorto
Zawsze dobre rozwiązania
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APARAT DO KOREKTY WAD KLASY III

Leczenie przyjazne dla pacjenta ”Leczenie przyjazne dla pacjenta ”””



Z aparatem Carriere Motion 3D 

do klasy III masz minimalnie 

inwazyjną alternatywę dla leczenia. 

Osiągnięcie pięknego uśmiechu 

w możliwie najkrótszym czasie 

nigdy nie było tak łatwe. 

Ten elegancki i wygodny aparat 

do korekcji zgryzu został 

zaprojektowany z myślą 

o Tobie pacjencie.

Aparat zakładany jest przed naklejeniem aparatu
stałego. Pozwala to przyspieszyć przemieszczanie 
zębów i skrócić okres noszenia zamków.

Krótszy czas leczenia

Wyciągi są stosowane już na początku leczenia,
gdy jesteś podekscytowany podjęciem terapii
ortodontycznej, a nie na jej końcu, gdy chciałbyś
już zdjąć zamki.

Wszesne włączenie wyciągów 
elastycznych  

Wyśmienita estetyka
Unikalny sposób zaprojektowania aparatu
sprawia, że jest on niemal niewidoczny
w Twoich ustach.

Brak problemów z wymową
Twoja wymowa nie jest zaburzona, co zdarza 
się podczas noszenia innych tradycyjnych 
aparatów ortodontycznych.

Brak konieczności stosowania
aparatów zewnątrzustnych
Unikniesz używania niewygodnych, bardziej
inwazyjnych aparatów zewnątrzustnych,
jak np. headgear.

Gładki, niskoproprofilowy kształt
Niskoprofilowy kształt i gładka powierzchnia
sprawiają, że aparat jest bardzo wygodny
w noszeniu i nie powoduje dyskomfortu
dla warg i policzków.

Utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej
Aparat jest łatwy do utrzymania w czystości,
nie przeszkadza też w myciu zębów. 
W Twoich ustach nie pozostają resztki 
pokarmowe, co pozwala na łatwe 
utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej.
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Korzyści dla Ciebie !Korzyści dla Ciebie !

Mocowanie
adhezyjne

Stan po 
leczeniu
z zamkami
lub alignerami

Przemieszczenie zębów następuje 
szybciej, niż w przypadku innych
aparatów stosowanych tradycyjnie 
do korekty wad klasy III, nie zaburzając
przy tym wyglądu i estetyki.

Osiągniesz swój wymarzony, piękny 
uśmiech w krótkim czasie i z mniejszym 
dyskomfortem. Krócej będziesz też nosił 
zamki lub alignery.

Stan przed
leczeniem 
z zamkami 
lub alignerami

Przyjazny dla pacjenta aparat 
Carriere Motion 3D zakładany 
jest na zęby w pierwszej fazie leczenia
ortodontycznego.

PRZEDPRZED POPO

Leczenie ortodontyczne to nie tylko 
prostowanie zębów. Jeszcze ważniejsze 
jest skorygowanie zgryzu, aby zapewnić 
długotrwałe, stabilne efekty leczenia.


