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Descrierea dispozitivului 

Dispozitivul ClearCorrect este fabricat din plastic  poliureta- nic 
termoformat, subțire, transparent, într-o serie secvențială pentru 
a repoziționa progresiv dinții. Forța corectivă pentru îndreptarea 
dinților este exercitată prin modificări minore într-o poziție din 
fiecare gutieră ulterioară. 

Indicații de utilizare 

Sistemul ClearCorrect este indicat pentru tratarea malocluziei 
dentare în cazul pacienților cu dentiție definitivă (adică toți 
molarii definitivi). Sistemul ClearCorrect aliniază dinții acțio- nând 
asupra lor cu o forță delicată constantă. 

Avertismente 
În cazuri rare, unii pacienți pot fi alergici la materialul gutierei din 
plastic. Pacienții trebuie instruiți ca, în cazul apariției unei reacții 
alergice, să întrerupă utilizarea și să consulte imediat un medic. De 
asemenea, ClearCorrect trebuie notificat. 

Pacienții cu angioedem ereditar (HAE), o afecțiune genetică rară, 
pot prezenta o umflare locală rapidă către țesuturile subcuta- nate, 
inclusiv gâtul. HAE poate fi declanșat de traumele minore ale 
țesutului moale cauzate de procedurile stomatologice. Pacienții cu 
HAE trebuie instruiți că o criză HAE care afectează gâtul poate 
pune viața în pericol, deoarece poate împiedica respirația, și că 
trebuie să solicite asistență de urgență cât mai curând posibil. 

Aparatele ortodontice, în întregime sau parțial, pot fi înghițite sau 
aspirate accidental și pot fi dăunătoare. 

Măsuri de precauție pentru utilizarea ClearCorrect
• Durata tratamentului poate depăși durata estimată. Neres-

pectarea instrucțiunilor medicului, purtarea gutierelor mai
puțin de 22 de ore pe zi, neprezentarea la vizitele pro-
gramate, igiena orală precară și aparatele rupte pot crește
durata și costul tratamentului și pot afecta calitatea rezul-
tatelor finale.

• Pentru a evita deteriorarea accidentală a gutierelor, pacienții
trebuie instruiți să respecte recomandările din Instrucțiunile de
purtare și întreținere atunci când introduc și când înlă- tură
gutierele pentru a evita îndoirea sau fisurarea acestora.

• Nu supuneți gutierele la apă fierbinte, substanțe chimice 
puternice sau agenți de curățare.

• Gutierele nu trebuie lăsate niciodată la îndemâna copiilor sau a
animalelor de companie.

• Când nu sunt montate în gura pacientului, gutierele trebuie
depozitate într-un loc răcoros și uscat.

• Tratamentul malocluziilor severe (de exemplu, mușcătură
deschisă severă, overjet sever, maxilar îngust scheletal, etc.) 
poate necesita un tratament suplimentar pe lângă trata- 
mentul cu gutiere.

• În cazul tratamentelor mai complicate, în care doar gutie- rele
nu sunt suficiente pentru a obține rezultatul ortodontic dorit, 
poate fi necesară utilizarea unor dispozitive auxiliare (de ex.
expandoare scheletale, elastice, dispozitive ortodon- tice fixe 
și/sau mobile etc.).

• Poate fi necesară  o  intervenție  chirurgicală  orală  pentru  a
corecta aglomerația excesivă sau dezechilibrele severe 
preexistente ale maxilarului. Înainte de tratament, trebuie 
luate în considerare toate riscurile unei intervenții chirur- 
gicale orale, cum sunt cele asociate anesteziei și vindecării 
corespunzătoare.

• De asemenea, dinții cu forme neobișnuite pot prelungi durata
tratamentului și pot afecta rezultatele. De exemplu, coroanele
clinice scurte pot cauza probleme cu retenția guti- erelor și pot
încetini sau împiedica mișcarea dinților.

• Restaurările dentare existente, cum ar fi coroanele și punțile,
pot fi afectate de purtarea gutierelor. Restaurările pot fi dis-
locate și pot necesita recimentarea sau, în unele cazuri, înlo-
cuirea. Pacienții trebuie instruiți să se consulte cu medicul
curant înainte de înlocuirea sau adăugarea unor restaurări
dentare, deoarece acestea pot afecta potrivirea gutierelor.

• Gutierele Clear nu pot deplasa implanturile dentare.

• Pacienții trebuie instruiți că orice fel de medicamente pe care
le iau, precum și starea lor medicală generală, le pot afecta
tratamentul ortodontic.

• În timpul tratamentului pot apărea sensibilitatea dinților și
sensibilitatea gurii - în special atunci când se face trecerea de la
o gutieră la alta.

• Inițial, gutierele pot afecta temporar vorbirea pacientului și îl 
pot determina să vorbească cu un ușor sâsâit, până când limba 
se obișnuiește cu gutierele, lucru care de obicei se schimbă în 
câteva zile.

• Durerea și iritarea țesuturilor moi ale gurii (gingii, obraji, limbă
și buze) sunt posibile, dar apar rareori din cauza pur- tării
gutierelor.

• Poate fi necesară adăugarea temporară a unor elemente de
retenție (mici denivelări de material compozit) pe dinții paci- 
entului pentru a ajuta la mișcările dificile ale dinților. Când 
pacientul nu poartă gutierele, aceste elemente de retenție pot
fi simțite într-un mod incomod în gură.

A Straumann Group Brand



ARHIVATE

Instrucțiuni de utilizare: sistemul ClearCorrect 

2/3 

• Elementele de retenție pot cădea sau se pot deforma, fiind 
necesară evaluarea de către medic.

• Elementele de retenție trebuie înlăturate la sfârșitul trata- 
mentului cu gutiere Clear efectuat de pacient.

• În cazurile de aglomerare, poate fi necesară IPR, cunoscută și 
sub denumirea de reducere interproximală (reducerea grosimii
smalțului unui dinte), pentru a crea suficient spațiu pentru a 
permite mișcarea dinților.

• Cariile dentare, bolile parodontale, decalcifierea (marcaje 
permanente pe dinți) sau inflamația gingiilor pot apărea dacă
nu se menține igiena orală corespunzătoare și întreți- nerea
preventivă, fie că se poartă , fie că nu se poartă gutiere. 

• Mușcătura pacientului se poate schimba pe parcursul trata- 
mentului și poate crea un disconfort temporar pentru paci- ent.

• La sfârșitul tratamentului cu gutiere Clear, contactele oclu- zale 
ale pacienților, morfologia dentară și țesutul gingival pot 
necesita ajustări suplimentare din partea medicului.

• Rezultatele pot recidiva dacă retainerele nu sunt purtate 
conform indicațiilor medicului.

• Dinții pot supra-erupe (ies din gingii mai mult decât alți dinți)
dacă nu sunt cel puțin parțial acoperiți de gutieră.

• În timpul purtării gutierelor, pacienții pot prezenta o creștere 
temporară a salivării sau uscăciunii gurii. Anumite medica- 
mente pot accentua acest lucru.

• Purtarea gutierelor poate agrava starea dinților - trauma- tizați 
anterior sau nu. Deși în cazuri rare, acești dinți pot necesita
tratament dentar suplimentar, cum ar fi tratamen- tul
endodontic sau un alt tratament de restaurare, durata de viață
a dinților poate fi scurtată sau dinții pot fi pierduți complet.

• Oasele și gingiile, ambele susținând dinții, pot fi afectate de 
purtarea unor gutiere. În unele cazuri, sănătatea lor poate fi 
afectată sau agravată.

• Resorbția (scurtarea) rădăcinilor poate apărea în timpul ori- 
cărui tip de tratament ortodontic, inclusiv cu gutiere Clear. 
Rădăcinile scurtate nu prezintă niciun dezavantaj în condiții de 
sănătate. În cazuri rare, resorbția rădăcinilor poate duce la
pierderea dinților.

• În cazuri rare, gutierele Clear pot agrava problemele preexis- 
tente în articulația temporo-mandibulară (ATM) și pot duce la
disconfort articular, dureri de cap sau alte probleme.

• În cazurile de aglomerație severă sau de mai mulți dinți lipsă,
este mai probabil ca gutiera să se rupă sau să nu se potrivească
complet peste dinți. Într-un astfel de caz, pacien- ții trebuie 
instruiți să se adreseze imediat medicului curant.

• Gutierele purtate în afara secvenței lor intenționate pot întârzia
rezultatele tratamentului și pot duce la complicații, inclusiv
(fără a se limita la) disconfortul pacientului. Pacienții trebuie
instruiți să poarte întotdeauna gutierele în ordinea specificată
de medicul curant.

• În unele cazuri, un „triunghi negru” de țesut gingival lipsă
poate fi vizibil sub contactul interproximal atunci când dinții
sunt aliniați după ce s-au suprapus o perioadă lungă de timp.

• Nu se poate garanta un rezultat favorabil al tratamentului.
După ce gutierele planificate finale au fost livrate, unele cazuri
pot necesita perfecționare cu ajutorul unor gutiere Clear 
suplimentare, tehnici ortodontice tradiționale și/sau proceduri
cosmetice cum sunt coroanele sau fațetele pentru a obține 
rezultate ideale. Astfel de proceduri pot duce la cos- turi
suplimentare pentru pacient și/sau medicul curant.

Indicații de utilizare 
• Clătiți gutierele când le scoateți pentru prima dată din ambalaj.

• Introduceți gutierele și aplicați-le începând prin acoperirea
dinților din față, apoi aplicați-le în mod delicat pe restul din- 
ților, sau chiar presând deasupra molarilor, până când guti- 
erele se fixează pe întreaga dantură. Nu mușcați gutierele 
pentru a le fixa.

• Este normal ca o gutieră nouă să se fixeze strâns și să aplice o
presiune asupra dinților dumneavoastră. Această presiune ar
trebui să scadă pe măsură ce urmați fiecare etapă.

• Pentru a vă îndepărta gutierele, începeți prin împingerea
aparatelor cu vârful degetului, din lateral, presând pe spa- tele
molarului. Îndepărtați cu grijă gutiera de pe dantură. Repetați 
această mișcare și în partea opusă, înainte de a încerca să
îndepărtați complet gutierele. Odată ce gutiera este detașată
din ambele laterale, ar trebui să puteți începe să o îndepărtați 
ușor de pe dinții din față.

• Nu aplicați o forță excesivă pentru a îndoi sau a răsuci gutie- 
rele înainte de a le îndepărta.

• Nu încercați să folosiți obiecte ascuțite pentru a înlătura 
gutierele.

• Dacă vi se pare că gutierele dumneavoastră sunt foarte greu de
înlăturat, informați-vă medicul despre acest inconveni- ent.

• Purtați gutierele pentru cel puțin 22 de ore zilnic.

• De fiecare dată când aplicați gutierele, verificați-le să nu aibă
crăpături sau deformări. Dacă depistați vreuna, informați-vă
imediat medicul despre acest aspect.
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• Asigurați-vă că purtați setul de gutiere recomandat de către 
doctor! Acestea sunt marcate cu numărul etapei, precum și 
literele „U” pentru dinții superiori și „L” pentru dinții de jos.

• Puteți vorbi ușor sâsâit până vi se obișnuiește limba cu guti- 
erele - acest lucru se remediază de obicei în câteva zile.

• Vă puteți simți gura uscată, așadar beți apă din belșug.

Îngrijirea și întreținerea zilnică 
• Îndepărtați gutierele pentru a mânca.

• Clătiți gutierele cu apă rece și depozitați-le într-un loc sigur. 

• Nu lăsați gutierele să intre în contact cu alcoolul, lichidele
calde, dulci sau colorate.

• Periați-vă și folosiți ața dentară după fiecare masă pentru a
preveni pătrunderea resturilor de mâncare și a băuturii sub
gutieră.

• Curățați-vă gutierele folosind o periuță de dinți și apă rece.
Pentru o curățare profundă, puteți folosi pastă de dinți sau
detergenți speciali pentru gutiere, dar nu folosiți soluții de
curățare dentară sau apă de gură.

• Nu lăsați gutierele la îndemâna copiilor sau animalelor de 
companie.

Igiena orală adecvată 
Gutierele trebuie îndepărtate pentru a mânca și a bea. Totuși, 
pacienții pot păstra gutierele atunci când beau doar apă rece. 

Pacienții trebuie să-și perieze dinții sau să folosească ața dentară 
după fiecare masă sau gustare înainte de a-și reintro- duce 
gutierele. Dacă nu au acces la o perie de dinți, pacienții își pot 
clăti pur și simplu gura și apoi pot curăța gutierele cu apă rece. 
Gutierele trebuie apoi curățate cu atenție cu prima ocazie. 

Dacă pacienții au întrebări referitoare la tehnicile de igienă, 
trebuie instruiți să se consulte cu medicul curant. 

Controalele stomatologice frecvente și periajul regulat sunt 
recomandate pentru menținerea sănătății dentare și gingivale a 
pacientului. 

Cum se livrează 
Fiecare gutieră este curățată și ambalată înainte de livrare. 

Fiecare gutieră este gravată cu logo-ul ClearCorrect, numărul de 
caz al pacientului, alături de un număr care reprezintă stadiul 
tratamentului și o literă care desemnează maxilarul superior „U” 
sau inferior „L”. 

Dispozitiv personalizat, exclusiv pentru utilizare stomatologică 
profesională - radiologie. 

© 2019 ClearCorrect 
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Avertisment: Legea federală restricționează acest aparat să fie vândut doar de către sau 
la prescripția unui dentist autorizat. 

Rx Only 
Codul de reglementări federale al SUA, Titlul 21, Partea 801.15(c)(1)(i)(F) Rx 

Indică reprezentantul autorizat în Comunitatea Europeană 

Avertisment 
EN ISO 15223-1; 5.4.4 

Indică nevoia utilizatorului de a consulta instrucțiunile de utilizare pentru informații 
importante privind precauția, precum avertismente și prevenții care nu pot fi, din 
diferite motive, prezentate direct pe aparatul medical. 

Consultați instrucțiunile de utilizare 
EN ISO 15223-11; 5.4.3 

Indică nevoia utilizatorului de a consulta instrucțiunile de utilizare. 

Non-steril 
EN ISO 15223-1; 5.2.7 

Indică un aparat medical care nu a fost supus unui proces de sterilizare. 

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană 
EN ISO 15223-1; 5.1.2 

EC    REP 

Producător 
EN ISO 15223-1; 5.1.1 

Indică producătorul de dispozitive medicale, conform Directivei UE 93/42/CEE 
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