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Описание на изделието

Изделията ClearCorrect са последователни алайнери, произве-
дени от прозрачна тънка термоформована термопластмаса за 
прогресивно репозициониране на зъбите. Корективната сила 
за изправяне на зъбите се осигурява чрез малки промени в 
позицията на зъба във всеки последващ алайнер. Може да се 
използват ритейнъри за поддържане на позицията на зъбите 
след приключване на одобрения план за лечение или по 
всяко време на изпълнение на лечебния план, ако се наложи 
прекъсване на лечението. Ритейнърите са опционална част от 
лечението и се предписват по преценка на лекуващия. Алайне-
рите и ритейнърите са наричани общо „апарати“.

Показания за употреба

Системата ClearCorrect е предназначена за лечение на зъбна 
малоклузия при пациенти с постоянно съзъбие (т.е. всички 
втори кътници). Системата ClearCorrect позиционира зъбите 
чрез постоянен лек натиск.

Предупреждения
В редки случаи някои пациенти може да са алергични към 
пластмасовия материал на апарата. Пациентите трябва да 
знаят, че ако проявяват алергична реакция, трябва да прекратят 
употребата и да се консултират незабавно със здравен специа-
лист. Производителят на ClearCorrect също трябва да бъде 
уведомен.

Пациентите с наследствен ангиоедем (НАЕ), рядко генетично 
заболяване, може да усетят бързо локално подуване на подкож-
ните тъкани, включително гърлото. HAE може да се задейства 
от дребни травми на меките тъкани, които се получават в 
резултат на денталните процедури. Пациентите с HAE трябва 
да бъдат информирани, че пристъпи от HAE, засягаща гърлото, 
носи потенциален риск за живота, тъй като може да повлияе 
на дишането, поради което тези пациенти трябва да потърсят 
спешна помощ възможно най-бързо.

Ортодонтските апарати, като цяло или на части, може да 
бъдат случайно глътнати или вдишани, поради което може да 
причинят вреди.

Предпазни мерки в ИЗУ за ClearCorrect
•  Времето на лечение може да надвиши очакваното. Нестрикт-

ното спазване на инструкциите на лекаря, носенето на алай-
нерите за по-малко от 22 часа на ден, носенето на ритейнъри 
за по-малко от препоръчаното от лекаря, пропускането
на насрочени часове, лошата орална хигиена и счупените
апарати могат да удължат времето за лечение, да повишат
разходите и да влошат качеството на крайния резултат.

• За да избегнат неумишлена повреда на апаратите, пациен-
тите трябва да бъдат инструктирани да следват насоките от
инструкциите за носене и грижа, когато поставят и свалят
апаратите, за да се избегне огъването или счупването им.

• Не слагайте алайнерите и ритейнърите в топла вода и не ги
излагайте на силни химикали или почистващи агенти.

• Алайнерите и ритейнърите винаги трябва да се пазят далеч
от деца и домашни любимци.

• Когато не са в устата на пациента, алайнерите и ритейнърите 
трябва да се съхраняват на хладно и сухо място.

• Лечението на тежки малоклузии (например прекомерно
отворена захапка, голям овърджет, скелетно тясна челюст и
т.н.) може да изисква допълнително лечение в допълнение
към самото лечение с алайнерите.

• За по-сложните лечения, където алайнерите сами по себе 
си може да не са достатъчни за постигане на желания орто-
донтски резултат, може да е нужно използването на спомага-
телни устройства (например скелетни експандери, ластици, 
бондирани и/или премахваеми ортодонтски устройства 
и т.н.).

• Може да е нужна орална хирургическа намеса, за да се кори-
гира прекомерно сбиване на зъбите или сериозен, предва-
рително съществуващ челюстен дисбаланс. Всички рискове 
от орална хирургическа намеса, като например тези, свър-
зани с анестезия и подходящо лечение, трябва да се вземат 
под внимание преди лечението.

• Зъби с необичайна форма също могат да удължат времето
на лечение и да повлияят върху резултатите. Например
временни корони могат да причинят проблеми със задържа-
нето на алайнера и да забавят или предотвратят движението 
на зъбите.

• Съществуващи дентални възстановявания, като например
корони и мостове, може да бъдат засегнати от носенето на
алайнерите. Възстановяванията може да се разместят и
да изискват повторно циментиране или в някои случаи –
подмяна. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да
се консултират със своя лекуващ лекар, преди каквито и да
било дентални възстановявания да бъдат подменяни или
добавяни, тъй като те могат да повлияят на начина, по който
се напасват апаратите.

• Прозрачните алайнери не могат да мърдат дентални
импланти.

• Пациентите трябва да бъдат информирани, че всякакви
лекарства, които може да вземат, както и цялостното им
медицинско състояние, може да повлияят на тяхното орто-
донтско лечение.

• Чувствителност на зъбите и болезненост в устата могат да
настъпят по време на лечението – особено когато се минава
от един алайнер към следващия.

• Първоначално апаратите може временно да засегнат речта
на пациента и могат да предизвикат леко фъфлене, което
обикновено се подобрява в рамките на няколко дни.
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• В редки случаи носенето на апарати е възможно да предиз-
вика рани и раздразване на меката тъкан на устата (венци, 
бузи, език и устни).

• Може да е необходимо временно да се сложат подложки 
(малки издатини от композитен материал - пънчета) към 
зъбите на пациента, за да се подпомогне трудното движение 
на зъбите. Когато вашият пациент не носи алайнерите си, 
тези подложки (пънчета) може да създават усещане за 
неудобство.

• Подложките може да паднат или да загубят формата си, 
което изисква да бъдат контролирани от лекаря.

• Подложките трябва да бъдат премахнати при приключва-
нето на лечението с прозрачните алайнери на пациента.

• В случаи на сбиване, IPR, също така известно като интерпро-
ксимална редукция (намаляване на дебелината на зъбния 
емайл), може да е нужно да се създаде достатъчно простран-
ство, за да се позволи движението на зъбите.

• Може да възникнат кариеси, периодонтално заболяване, 
декалцификация (перманентни следи върху зъбите) или 
възпаление на венците, ако не се поддържат правилна 
орална хигиена и превантивна поддръжка – независимо 
дали алайнерите се носят, или не.

• Захапката на пациента може да се промени в курса на 
лечение, което може да доведе до временен дискомфорт у 
пациента.

• В края на лечението с прозрачните алайнери оклузалните 
контакти, денталната морфология и гингвиналната тъкан на 
пациента може да изискват допълнително дооправяне от 
лекаря.

• Резултатите може да рецидивират, ако не се носят ритейнъри 
според насоките на лекаря.

• Някои зъби може да супра-еруптират (да излязат от венците 
повече от други зъби), ако не са поне частично покрити от 
апаратите.

• Докато носят апарати, пациентите може да изпитват 
временно увеличение в слюнкоотделянето или сухота в 
устата. Някои лекарства може да повишат това.

• Носенето на апарати може да агравира зъбите – независимо 
дали са били по-рано травмирани, или не. Въпреки че се 
случва рядко, такива зъби може да изискват допълнително 
дентално лечение, като например ендодонтско лечение или 
друго възстановително лечение, полезният живот на зъбите 
може да бъде скъсен или зъбите може да бъдат загубени 
напълно.

• Костите и венците, които поддържат зъбите, може да бъдат 
повлияни от носенето на апарати. В някои случаи тяхното 
здраве може да бъде нарушено или агравирано.

• Резорбция на корените (скъсяване) може да възникне по 
време на какъвто и да било тип ортодонтско лечение, вклю-

чително носене на прозрачни алайнери. Скъсените корени 
не носят проблеми при добро здраве. В редки случаи резор-
бцията на корените може да доведе до загуба на зъби.

• В редки случаи прозрачните алайнери може да агравират 
съществуващи от по-рано проблеми в темпоро-мандибу-
ларната става (TMJ) и да доведат до дискомфорт в ставата, 
главоболия или други проблеми.

• В случаи на силно сбиване или при множество липсващи 
зъби е по-вероятно апаратът да се счупи или да не пасне 
изцяло върху зъбите. Пациентите трябва да бъдат инструкти-
рани да се свържат с техния лекуващ лекар веднага, ако това 
се случи.

• Апарати, които вече са носени по-дълго от предвиденото в 
конкретния етап от последователността на носене, може да 
забавят резултатите от лечението и да доведат до услож-
нения, включително (но без ограничение до) дискомфорт 
на пациента. Пациентите трябва да бъдат инструктирани 
винаги да носят апаратите си в реда, който е указан от леку-
ващия лекар. 

• В някои случаи "черен триъгълник" от липсваща гингвинална 
тъкан може да бъде видим под интерпроксималния контакт, 
когато зъбите са подравнени, след като са били застъпени за 
продължителен период от време.

• Успешен изход от лечението не може да бъде гарантиран. 
След като последните планирани алайнери са изпратени, 
някои случаи може да изискват прецизиране с допълнителни 
прозрачни алайнери, традиционни ортодонтски техники и/
или козметични процедури, като корони или облицовки, за 
да се постигне идеален резултат. Такива процедури може да 
доведат до допълнителни разходи за пациента и/или леку-
ващия лекар.

Насоки за употреба
• Изплакнете апаратите, когато ги извадите за пръв път от 

опаковката.

• Вкарайте апаратите, като ги поставите първо върху пред-
ните си зъби, след това продължете назад, прилагайки лек и 
равномерен натиск над кътниците, докато апаратът щракне 
на място. Не донамествайте апаратите чрез захапване.

• Нормално е алайнерите да прилягат плътно и да прилагат 
натиск върху зъбите; при ритейнърите това се случва 
по-рядко. Този натиск трябва да намалява с времето, докато 
ги носите.

• За да свалите апаратите, започнете, като избутате с върха на 
пръста от горната страна на единия си заден кътник. Издър-
пайте внимателно апарата от зъба. Повторете това действие 
за срещуположната страна, преди да опитате да извадите 
апарата изцяло. След като освободите и двете страни, трябва 
да можете да продължите да отделите внимателно напред 
апарата от предните зъби.
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• Не прилагайте прекомерна сила на огъване или усукване 
при свалянето на апарата.

• Не използвайте остри предмети за сваляне на апаратите.

• Уведомете лекаря си, ако апаратите се свалят прекалено 
трудно.

• Носете алайнерите най-малко 22 часа всеки ден; носете 
ритейнърите според инструкциите от лекуващия лекар.

• При всяко поставяне на апаратите ги оглеждайте за напук-
вания или деформации. Ако установите наличието на такива, 
незабавно уведомете своя стоматолог.

• Носете само апаратите, препоръчани от вашия стоматолог! 
Те са маркирани с номера на етапа, както и с „U“ за горните 
зъби и „L“ за долните.

• Може да говорите с леко фъфлене, докато езикът се приспо-
соби към апаратите – това обикновено отшумява за няколко 
дни.

• Може да усещате сухота в устата, така че пийте много вода.

Ежедневна грижа и поддръжка
• Задължително сваляйте апаратите при хранене.

• Изплаквайте апаратите с хладка вода ги и ги съхранявайте 
на безопасно място.

• Бъдете особено предпазливи да не допускате контакта на 
апаратите с алкохол, горещо, сладко и обагрени течности.

• Почиствайте зъбите си с четка и конец за зъби след всяко 
хранене, за да предотвратите проникването на храна и 
напитки под апаратите.

• Почиствайте апаратите с четка за зъби и хладка вода. За 
по-обстойно почистване може да използвате неабразивна 
паста за зъби, но не използвайте препарати за почистване на 
зъбни протези или вода за уста.

• Дръжте апаратите далече от домашни любимци и деца.

Правилна орална хигиена
Задължително сваляйте апаратите за приемане на храни и 
напитки, освен при пиене на студена вода. 

Пациентите трябва да мият зъбите си с четка или да ползват 
конец за зъби след всяко основно или подкрепящо хранене, 
преди да поставят отново апаратите в устата си. Ако нямат 
достъп до четка за зъби, пациентите могат просто да изплакнат 
устата си и да почистят апаратите, като ги промият с течаща 
студена вода. Апаратите след това трябва да бъдат надлежно 
почистени при първия удобен за пациента случай.

Ако пациентите имат въпроси относно хигиенните техники, 
трябва да бъдат инструктирани да се консултират с техния 
лекуващ лекар.

Редовните дентални прегледи и почиствания са препоръ-
чителни за дълготрайното здраве на зъбите и венците на 
пациента.

CC-0023-2.0 (bg)

Начин на доставка
Всеки апарат е чист и пакетиран преди доставка.

Всеки апарат е гравиран с логото на ClearCorrect, номера на 
лечението на пациента заедно с номер, показващ етапа от 
лечението, и буква, която обозначава горната „U“ и долната „L“ 
челюст.

Само за професионална дентална употреба – само по лекарско 
предписание, персонализирано изготвено изделие.

© 2020 ClearCorrect

REPEC

Указва упълномощения представител в Европейската общност.

Указва производителя на медицинското изделие, както е определен в Директива 
93/42/ЕИО на ЕС.

Указва необходимост потребителят да направи справка с инструкциите за употреба.

Обозначава медицинско изделие, което не е подлагано на процес на стерилизация.

Указва датата, след която медицинското изделие не трябва да се използва.

Внимание: Федералното законодателство налага ограничения при продажбата 
на това изделие, като то може да бъде продавано само от или по назначение на 
лицензиран стоматолог.

Указва необходимост потребителят да направи справка с инструкциите за употреба 
относно важна предупредителна информация, като например предупреждения 
и предпазни мерки, които по различни причини не може да бъдат указани върху 
самото медицинско изделие. 
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