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Περιγραφή της συσκευής

Οι συσκευές ClearCorrect είναι διαδοχικοί νάρθηκες που 
κατασκευάζονται από διαφανές, λεπτό θερμοπλαστικό υλικό 
διαμορφωμένο με θερμότητα, για την προοδευτική επανατο-
ποθέτηση των δοντιών. Η ευθυγράμμιση των δοντιών γίνεται 
με την παροχή διορθωτικής ισχύος μέσω μικρών αλλαγών στη 
θέση των δοντιών σε κάθε επακόλουθο νάρθηκα. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συγκρατητήρες για τη διατήρηση της θέσης 
του δοντιού μετά την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου σχεδίου 
θεραπείας ή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του σχεδίου θεραπείας, εάν υπάρχει ανάγκη διακοπής της 
θεραπείας. Οι συγκρατητήρες είναι ένα προαιρετικό μέρος της 
θεραπείας και η χρήση τους εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του γιατρού. Οι νάρθηκες και οι συγκρατητήρες αναφέρονται από 
κοινού ως συσκευές.

Ενδείξεις χρήσης

Το σύστημα ClearCorrect ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της 
κακής σύγκλεισης των δοντιών σε ασθενείς με μόνιμη οδοντο-
φυΐα (δηλαδή που έχουν όλους τους δεύτερους γομφίους). 
Το σύστημα ClearCorrect τοποθετεί τα δόντια μέσω άσκησης 
συνεχούς ήπιας δύναμης.

Προειδοποιήσεις
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να είναι 
αλλεργικοί στο πλαστικό υλικό της συσκευής. Οι ασθενείς 
θα πρέπει να συμβουλεύονται να διακόψουν τη χρήση και 
να συμβουλευτούν αμέσως έναν επαγγελματία υγείας σε 
περίπτωση που παρουσιάσουν αλλεργική αντίδραση. Πρέπει 
επίσης να ενημερωθεί η ClearCorrect.

Ασθενείς με κληρονομικό αγγειοοίδημα (hereditary 
angioedema, ΗΑΕ), μια σπάνια γενετική διαταραχή, μπορεί να 
εμφανίσουν ταχύ τοπικό οίδημα των υποδόριων ιστών, συμπε-
ριλαμβανομένου του λάρυγγα. Το HAE μπορεί να πυροδο-
τηθεί από ελάσσονα τραυματισμό των μαλακών ιστών που 
προκαλείται από οδοντιατρικές διαδικασίες. Οι ασθενείς με 
HAE θα πρέπει να ενημερώνονται ότι ένα επεισόδιο HAE που 
προσβάλλει το λάρυγγα είναι δυνητικά απειλητικό για τη ζωή, 
επειδή μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή, και θα πρέπει να 
ζητήσουν επείγουσα φροντίδα το συντομότερο δυνατό.

Οι ορθοδοντικές συσκευές, ολόκληρες ή τμήματα αυτών, μπορεί 
να καταποθούν ή να εισροφηθούν ακούσια και αυτό μπορεί να 
είναι επιβλαβές.

Προφυλάξεις των οδηγιών χρήσης του 
ClearCorrect
•  Οι χρόνοι θεραπείας μπορεί να υπερβούν τις εκτιμήσεις. Η

μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του γιατρού, η χρήση των
ναρθήκων για λιγότερες από 22 ώρες την ημέρα, η χρήση των
συγκρατητήρων για διάστημα μικρότερο από τις συστάσεις του
οδοντιάτρου, η μη τήρηση των ραντεβού, η κακή στοματική
υγιεινή και οι σπασμένες συσκευές μπορεί να παρατείνουν τον
χρόνο θεραπείας, να αυξήσουν το κόστος και να επηρεάσουν
την ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων.

• Για την αποτροπή τυχόν ακούσιας ζημιάς των συσκευών, οι
ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να ακολουθούν τις

οδηγίες χρήσης και φροντίδας κατά την εισαγωγή και την αφαί-
ρεση των συσκευών, για την αποτροπή τυχόν κάμψης ή ραγί-
σματός τους.

• Μην υποβάλλετε τους νάρθηκες ή τους συγκρατητήρες σε καυτό 
νερό ή ισχυρές χημικές ουσίες ή παράγοντες καθαρισμού.

• Οι νάρθηκες και οι συγκρατητήρες θα πρέπει να διατηρούνται
πάντοτε μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

• Όταν δεν είναι τοποθετημένοι στο στόμα του ασθενούς, οι
νάρθηκες και οι συγκρατήρες θα πρέπει να φυλάσσονται σε
δροσερό και στεγνό χώρο.

• Η θεραπεία κακής σύγκλεισης βαριάς μορφής (π.χ. χασμοδο-
ντίας βαριάς μορφής, οριζόντιας πρόταξης βαριάς μορφής,
σκελετικά στενής γνάθου, κ.λπ.) μπορεί να απαιτεί συμπληρω-
ματική θεραπεία, εκτός της θεραπείας με νάρθηκες μόνο.

• Για πιο πολύπλοκες θεραπείες, όπου οι νάρθηκες από μόνοι 
τους μπορεί να μην επαρκούν για την επίτευξη του επιθυμητού 
ορθοδοντικού αποτελέσματος, μπορεί να χρειαστούν βοηθη-
τικές συσκευές (π.χ. σκελετικοί διαστολείς, διαγναθικά ελαστικά, 
συνδετικές ή/και αφαιρούμενες ορθοδοντικές συσκευές, κ.λπ.).

• Μπορεί να είναι απαραίτητη στοματοχειρουργική επέμβαση 
για τη διόρθωση συνωστισμών ή προϋπαρχουσών, βαριάς 
μορφής, ανωμαλιών της γνάθου. Πριν από τη θεραπεία, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι των στοματοχειρουρ-
γικών επεμβάσεων, όπως αυτοί που σχετίζονται με την αναι-
σθησία και την κατάλληλη επούλωση.

• Δόντια που έχουν μη φυσιολογικό σχήμα μπορεί επίσης να
παρατείνουν τον χρόνο της θεραπείας και να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι μικρές κλινικές μύλες μπορεί 
να προκαλέσουν προβλήματα με τη συγκράτηση του νάρθηκα
και να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν τη μετακίνηση των
δοντιών.

• Οι υπάρχουσες οδοντικές αποκαταστάσεις, όπως στεφάνες και
γέφυρες, μπορεί να επηρεαστούν από τη χρήση ναρθήκων. Οι
αποκαταστάσεις μπορεί να αποκολληθούν και να απαιτήσουν
επανασυγκόλληση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικατά-
σταση. Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να συζητούν
με τον θεράποντα ιατρό τους πριν από την αντικατάσταση ή την 
προσθήκη οποιωνδήποτε οδοντικών αποκαταστάσεων, καθώς
μπορεί να επηρεάσουν την εφαρμογή των συσκευών.

• Οι διάφανοι νάρθηκες δεν μπορούν να μετακινήσουν τα
οδοντικά εμφυτεύματα.

• Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι τυχόν φαρμακευ-
τικές αγωγές που μπορεί να λαμβάνουν, καθώς επίσης και η
συνολική κατάσταση της υγείας τους, μπορεί να επηρεάσουν
την ορθοδοντική τους θεραπεία.

• Μπορεί να παρουσιαστεί ευαισθησία των δοντιών και του
στόματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας—ειδικά κατά τη μετά-
βαση από έναν νάρθηκα στον επόμενο.

• Αρχικά, οι συσκευές μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την
ομιλία του ασθενούς σας και μπορεί να τον κάνει να έχει ένα
μικρό ψεύδισμα κατά την ομιλία, κάτι που συνήθως βελτιώνεται 
μέσα σε λίγες ημέρες.
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• Μπορεί να εμφανιστεί σπάνια πόνος και ερεθισμός των 
μαλακών ιστών του στόματος (ούλα, παρειές, γλώσσα και χείλη) 
λόγω της χρήσης συσκευών.

• Μπορεί να είναι απαραίτητη η προσωρινή συγκόλληση συγκρα-
τητήρων (μικρά εξογκώματα συνθετικού υλικού) στα δόντια του 
ασθενούς σας, για την υποβοήθηση των δύσκολων κινήσεων 
των δοντιών. Όταν ο ασθενής σας δεν φορά τους νάρθηκές του, 
η παρουσία των συγκρατητήρων αυτών στο στόμα μπορεί να 
τον κάνει να αισθάνεται άβολα.

• Οι συγκρατητήρες μπορεί να πέσουν ή να χάσουν το σχήμα 
τους, απαιτώντας αξιολόγηση από τον γιατρό.

• Οι συγκρατητήρες θα πρέπει να αφαιρούνται μετά την ολοκλή-
ρωση της θεραπείας του ασθενούς με διάφανους νάρθηκες.

• Σε περιπτώσεις συνωστισμών, μπορεί να απαιτηθεί IPR, που 
είναι επίσης γνωστή ως μείωση όμορων επαφών (μείωση του 
πάχους του σμάλτου του δοντιού), για τη δημιουργία αρκετού 
χώρου, ώστε να επιτρέπεται η κίνηση των δοντιών.

• Μπορεί να παρουσιαστεί οδοντική τερηδόνα, περιοδοντική 
νόσος, απασβέστωση (μόνιμα σημάδια στα δόντια) ή φλεγμονή 
των ούλων εάν δεν τηρηθεί η σωστή στοματική υγιεινή και η 
προληπτική συντήρηση, είτε κατά τη χρήση των ναρθήκων είτε 
σε διαφορετική περίπτωση.

• Η σύγκλειση των δοντιών του ασθενούς μπορεί να αλλάξει κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας και μπορεί να προκαλέσει παροδική 
δυσφορία του ασθενούς.

• Κατά το τέλος της θεραπείας με διάφανους νάρθηκες, οι επαφές 
σύγκλεισης του ασθενούς, η μορφολογία των δοντιών και ο 
ιστός των ούλων μπορεί να χρειάζονται πρόσθετες προσαρ-
μογές από τον γιατρό.

• Τα αποτελέσματα μπορεί να υποχωρήσουν εάν δεν φοράτε τους 
συγκρατητήρες σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

• Μπορεί να προκληθεί υπερέκφυση των δοντιών (να προεξέ-
χουν από τα ούλα περισσότερο από άλλα δόντια) εάν δεν καλύ-
πτονται, τουλάχιστον εν μέρει, από τη συσκευή.

• Για όσο διάστημα φορούν τις συσκευές, οι ασθενείς μπορεί να 
παρουσιάσουν προσωρινή αύξηση της σιελόρροιας ή ξηρότητα 
του στόματος. Ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να 
αυξήσουν αυτές τις καταστάσεις.

• Η χρήση συσκευών μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση των 
δοντιών, είτε έχουν υποστεί προηγούμενο τραυματισμό είτε 
όχι. Παρότι εμφανίζεται σπάνια, σε αυτά τα δόντια μπορεί να 
απαιτηθεί πρόσθετη οδοντιατρική θεραπεία, όπως ενδοδοντική 
θεραπεία ή άλλη θεραπεία αποκατάστασης, μπορεί να μειωθεί 
η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των δοντιών ή να χαθούν πλήρως τα 
δόντια.

• Τα οστά και τα ούλα, που και τα δύο υποστηρίζουν τα δόντια, 
μπορεί να επηρεαστούν από τη χρήση συσκευών. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η υγεία τους μπορεί να διακυβευτεί ή να 
επιδεινωθεί.

• Μπορεί να παρουσιαστεί επαναρρόφηση (βράχυνση) της ρίζας 
κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τύπου ορθοδοντικής θερα-
πείας, συμπεριλαμβανομένων των διαφανών ναρθήκων. Οι 
πιο βραχείες ρίζες δεν αποτελούν μειονέκτημα σε φυσιολογικές 
καταστάσεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαναρρόφηση της 
ρίζας μπορεί να προκαλέσει απώλεια του δοντιού.

• Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι διάφανοι νάρθηκες μπορεί να 
επιδεινώσουν προϋπάρχοντα προβλήματα στην κροταφογνα-
θική διάρθρωση (ΚΦΓ) και μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία 
στην άρθρωση, πονοκεφάλους ή άλλα προβλήματα.

• Σε περιπτώσεις συνωστισμών βαριάς μορφής ή πολλών 
δοντιών που λείπουν, είναι πιο πιθανή η θραύση της συσκευής 
ή η ατελής εφαρμογή επάνω στα δόντια. Εάν παρουσιαστεί 
αυτό, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να επικοινω-
νούν με τον θεράποντα ιατρό τους το συντομότερο δυνατόν.

• Η χρήση συσκευών χωρίς τη σειρά με την οποία προορίζεται να 
χρησιμοποιηθούν μπορεί να καθυστερήσει τα αποτελέσματα 
της θεραπείας και να προκαλέσει επιπλοκές, συμπεριλαμβανο-
μένης (μεταξύ άλλων) της δυσφορίας του ασθενούς. Θα πρέπει 
να δίνονται οδηγίες στους ασθενείς να φορούν πάντοτε τις 
συσκευές τους με τη σειρά που καθορίζεται από τον θεράποντα 
ιατρό τους. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρουσιαστεί ένα «μαύρο 
τρίγωνο» από ιστό ούλων που λείπει κάτω από τις όμορες 
επαφές, όταν τα δόντια ευθυγραμμίζονται αφού έχουν παρα-
μείνει αλληλεπικαλυμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η επιτυχής έκβαση της θεραπείας. 
Μετά την τελική αποστολή των προγραμματισμένων ναρθήκων, 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν τελειοποίηση με 
πρόσθετους διάφανους νάρθηκες, παραδοσιακές ορθοδοντικές 
τεχνικές ή/και αισθητικές επεμβάσεις, όπως στεφάνες ή όψεις, 
για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Αυτές οι διαδι-
κασίες μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετα κόστη για τον ασθενή 
ή/και τον θεράποντα κλινικό ιατρό.

Οδηγίες χρήσης
• Ξεπλύνετε τις συσκευές σας όταν τις αφαιρέσετε για πρώτη 

φορά από τη συσκευασία.

• Εισάγετε τις συσκευές σας, τοποθετώντας τις πάνω στα μπρο-
στινά σας δόντια αρχικά, κατόπιν συνεχίστε προς τα πίσω, 
ασκώντας ήπια, ομοιόμορφη πίεση στους γομφίους σας, μέχρι 
να εφαρμόσει η συσκευή στη θέση της. Μη δαγκώνετε τις 
συσκευές σας για να τοποθετηθούν στη θέση τους.

• Είναι φυσιολογικό οι νάρθηκες να εφαρμόζουν σφικτά και 
να ασκούν πίεση στα δόντια σας. Είναι λιγότερο πιθανό να 
συμβαίνει με τους συγκρατητήρες. Η πίεση αυτή θα πρέπει να 
μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς τους φοράτε.

• Για να αφαιρέσετε τις συσκευές, ξεκινήστε χρησιμοποιώντας 
την άκρη του δακτύλου σας στον πίσω γομφίο σας στη μία 
πλευρά. Τραβήξτε προσεκτικά τη συσκευή μακριά από το δόντι. 
Επαναλάβετε αυτήν την κίνηση στην αντίθετη πλευρά, προτού 
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε εντελώς τη συσκευή. Μόλις 
απελευθερωθούν και οι δύο πλευρές, θα πρέπει να μπορείτε 
να αρχίσετε να την μετακινείτε προς τα εμπρός για να σύρετε 
με ήπιες κινήσεις τη συσκευή μακριά από τα μπροστινά δόντια 
σας.

• Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κάμψης ή περιστροφής για να 
αφαιρέσετε μια συσκευή.

• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις 
συσκευές.
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• Ενημερώστε τον γιατρό σας αν διαπιστώσετε ότι οι συσκευές 
σας είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν.

• Φοράτε τους νάρθηκές σας τουλάχιστον 22 ώρες την ημέρα. 
Φοράτε τους συγκρατητήρες σας σύμφωνα με τις οδηγίες του 
θεράποντος οδοντιάτρου.

• Κάθε φορά που τοποθετείτε τις συσκευές σας, ελέγχετέ τις για 
τυχόν ρωγμές και παραμορφώσεις. Εάν ανακαλύψετε τέτοιες 
βλάβες, αναφέρετέ τις στον γιατρό σας αμέσως.

• Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τις συσκευές που σας έχει συστήσει να 
χρησιμοποιείτε ο γιατρός σας! Επισημαίνονται με έναν αριθμό 
σταδίου, καθώς επίσης και με την ένδειξη «U» για τα πάνω 
δόντια και με την ένδειξη «L» για τα κάτω δόντια.

• Μπορεί να μιλάτε με ένα ελαφρύ ψεύδισμα για όσο διάστημα 
η γλώσσα σας προσαρμόζεται στις συσκευές, αυτό συνήθως 
εξαφανίζεται σε λίγες ημέρες.

• Μπορεί να παρουσιάσετε ξηροστομία, οπότε πίνετε αρκετό 
νερό.

Καθημερινή φροντίδα και συντήρηση
• Να αφαιρείτε πάντοτε τις συσκευές για να φάτε.

• Ξεπλένετε τις συσκευές με δροσερό νερό και φυλάσσετέ τις σε 
ασφαλές μέρος.

• Προσέχετε ιδιαίτερα να διατηρείτε τις συσκευές μακριά από 
οινόπνευμα και καυτά, γλυκά ή χρωματιστά υγρά.

• Βουρτσίστε και χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα μετά από κάθε 
γεύμα, για να αποτρέψετε την παγίδευση φαγητών και ποτών 
κάτω από τις συσκευές.

• Καθαρίζετε τις συσκευές με οδοντόβουρτσα και δροσερό νερό. 
Για πιο σχολαστικό καθαρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
μη λειαντική οδοντόκρεμα, αλλά μη χρησιμοποιείτε καθαρι-
στικά οδοντοστοιχιών ή στοματικά διαλύματα.

• Διατηρείτε τις συσκευές μακριά από κατοικίδια ζώα και παιδιά.

Σωστή στοματική υγιεινή
Οι συσκευές θα πρέπει να αφαιρούνται πάντοτε όταν τρώτε και 
πίνετε. Δεν χρειάζεται να τις αφαιρείτε όταν πίνετε δροσερό νερό. 

Οι ασθενείς θα πρέπει να βουρτσίζουν τα δόντια τους ή να χρησι-
μοποιούν οδοντικό νήμα μετά από κάθε γεύμα και σνακ, πριν 
από την επανατοποθέτηση των συσκευών τους. Εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη οδοντόβουρτσα, οι ασθενείς μπορούν απλώς να 
ξεπλύνουν το στόμα τους και να καθαρίσουν τις συσκευές κάτω 
από δροσερό νερό. Ο ασθενής θα πρέπει κατόπιν να καθαρίσει 
τις συσκευές σχολαστικά, το συντομότερο δυνατόν.

Εάν οι ασθενείς έχουν ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές υγιεινής, 
θα πρέπει να τους δοθούν οδηγίες να συμβουλευτούν τον 
θεράποντα κλινικό ιατρό τους.

Συνιστώνται τακτικές οδοντιατρικές εξετάσεις και καθαρισμοί 
για τη διατήρηση της υγείας των δοντιών και των ούλων των 
ασθενών.

CC-0027-2.0 (el)

REPEC

Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στην 
οδηγία της ΕΕ 93/42/ΕΟΚ.

Υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης.

Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν έχει υποβληθεί 
σε διαδικασία αποστείρωσης.

Υποδεικνύει την ημερομηνία μετά από την οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Προσοχή: Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Νομοθεσία, η πώληση ή η παραγγελία 
της συσκευής αυτής περιορίζεται αποκλειστικά σε αδειούχους επαγγελματίες της 
οδοντιατρικής.

Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτεί ο χρήστης τις οδηγίες χρήσης για σημαντικές 
πληροφορίες προειδοποίησης, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που δεν μπορούν, 
για διάφορους λόγους, να παρουσιαστούν πάνω στο ίδιο το ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

ClearCorrect
EN ISO 15223-1; 5.1.1

ΣΥΜΒΟΛΑ

Προσοχή
EN ISO 15223-1; 5.4.4

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
EN ISO 15223-11; 5.4.3

Μη αποστειρωμένο
EN ISO 15223-1; 5.2.7

Ημερομηνία λήξης
EN ISO 15223-1; 5.1.4

Rx Only
Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών των Η.Π.Α., Τίτλος 21, 
Μέρος 801.15(c)(1)(i)(F)

Emergo Europe
EN ISO 15223-1; 5.1.2

Rx

REPEC Prinsessegracht 20, 2514 AP,
The Hague, Κάτω Χώρες

21 Cypress Blvd. Suite 1010, Round Rock, TX 78665, Η.Π.Α.
www.clearcorrect.com

ClearCorrect

Emergo Europe

Τρόπος διάθεσης

Κάθε συσκευή καθαρίζεται και συσκευάζεται πριν από την 
παράδοση.

Κάθε συσκευή φέρει χαραγμένο το λογότυπο της ClearCorrect, 
τον αριθμό περίπτωσης ασθενούς, μαζί με έναν αριθμό που 
αντιπροσωπεύει το στάδιο της θεραπείας και ένα γράμμα που 
υποδεικνύει την άνω («U») ή κάτω («L») γνάθο.

Μόνο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση - διατίθεται μόνο με 
ιατρική συνταγή (Rx only), κατά παραγγελία συσκευή.
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