léčbu nebo neumožní dosažení žádaného
výsledku.

Informovaný souhlas
s léčbou Invisalign
Alignery Invisalign vyvinuté Align Technology, Inc.
(„Align“) sestávají ze série plastových
snímatelných dlah, která pohybují zuby po malých
krůčcích. Invisalign jsou vyrobeny pro Vás na míru
na základě diagnózy a plánu léčby Vašeho
ortodontisty a počítačem zhotoveného modelu
pohybu zubů.
Průběh léčby
Na začátku zhotovíme rentgeny, fotografie zubů
a obličeje a otisky nebo skenování zubů, které
posíláme do laboratoře Align. Technici na základě
plánu ortodontisty připraví ClinCheck vizualizaci
pohybu zubů k detailní korekci lékařem. Poté Align
zhotoví a zašlou do ordinace sérii individuálních
alignerů označených pořadovými čísly, jejichž
počet se liší dle náročnosti léčby. Pacient je nosí
20-22 hodin denně a vyjímají se z úst pouze
na jídlo a čištění zubů. Za další v pořadí se mění
po 14 dnech nebo dle individuální dohody
s lékařem. Celková doba léčby závisí na její
komplikovanosti, t.j. na počtu alignerů. Kontroly
v ordinaci jsou pravidelně po 6-8 týdnech. Někteří
pacienti mají na zubech estetické attachmenty,
případně nosí mezičelistní tahy. V některých
případech je před koncem léčby ještě potřeba
zhotovit otisky pro individuální úpravu postavení
zubů, tzv. refinement.
Výhody
•

Invisalign nabízí estetickou alternativu
k běžným zámkům.

•

Alignery jsou minimálně viditelné a mnoho
lidí kolem Vás si léčby vůbec nevšimne.

•

Plán léčby je možné zobrazit na ClinCheck
softwaru.

•

Alignery umožní běžné čištění zubů
a použití zubní nitě na rozdíl od fixních
rovnátek.

•

Nošení alignerů může zlepšit návyky
při ústní hygieně a zlepšit stav dásní.

Rizika a nepříjemnosti

Zhotovení nových výplní Vaším stomatologem
v průbehu léčby znamená potřebu nových
alignerů, jejichž náklady nese pacient.
Zvýšený tlak na zuby se může vyskytnout
při výměně za další aligner v pořadí, jejich číslo
najdete na každé folii a sáčku.
Může dojít k podráždění dásní, tváří a jazyka.
V tomto případě informujte svého ortodontistu.
Po ortodontické léčbě je potřeba dodržet ještě
retenční fázi dle doporučení ortodontisty.
Nedodržení pravidelného čištění zubů před
nasazením alignerů po jídle nebo potravin
a nápojů obsahujících cukry mohou způsobit zubní
kaz, onemocnění dásní nebo skvrny na povrchu
zubů.
Attachmenty nalepené na zubech se po ukončení
léčby odstraní. Při jejich spadnutí v průběhu léčby
je potřeba co nejdříve informovat lékaře a nalepit
je zpět.
Alignery mohou přechodně ovlivnit výslovnost
a tvorbu slin.
Modrá krabička slouží na úschovu používaného
aligneru, červená na předchozího v pořadí.
Použité alignery pečlivě uschovejte v suchém
platovém sáčku pro případné další použití.
Informovaný souhlas
Podrobně jsem si přečetl(a) a byl(a) jsem
podrobně seznámen(a) s popsanou ortodontickou
léčbou, porozuměl(a) jsem výhodám, rizikům
a možným alternativám. Byl(a) jsem dostatečně
informována a byly mě zodpovězeny všechny
položené otázky související s léčbou Invisalign.
Porozuměl(a) jsem funkci a použití aparátů
Invisalign po poučení svým ošetřujícím
ortodontistou. Chápu, že ortodoncie není exaktní
věda, což znamená, že lékař nemůže
stoprocentně garantovat výsledek mojí léčby
a s ohledem na vnitřní i zevní vlivy.

Obdržel(a) jsem kopii „Informovaného souhlasu“

Ačkoli ortodontická léčba vede k zdravějšímu a
atraktivnějšímu úsměvu, má svá omezení a určitá
rizika, která byste měli znát.

Datum:
Podpis:

Nedostatečné nošení alignerů oproti
doporučenému vaším lékařem, nedodržování
termínů kontrol a ztráta rovnátek může prodloužit

MUDr. Jiří Baumruk

