
A Straumann Group Brand

Transparente.
Simples.
Amigável.
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Um sorriso alinhado é mais saudável, 
mais atraente e aumenta a autoconfiança.
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E aí vamos!

Por que alinhadores transparentes?

Para corrigir a má oclusão, um número crescente de 
pacientes e dentistas preferem alinhadores trans-
parentes em lugar dos fios e braquetes tradicionais, 
devido a vantagens como:

REMOVÍVEL

Em comparação com os fios e braquetes tradicionais,  
os alinhadores transparentes são:

CONFORTÁVEL DISCRETO

• Aparelhos quase invisíveis

• Sem restrições alimentares

• Sem obstruções ao uso de fio dental  ou escovação

• Movimento controlado em um único dente

• Opções de monitoramento remoto

Não é nenhuma surpresa que alinhadores transparentes são um dos setores de cresci-
mento mais rápido  na ortodontia.

Com uma baixa barreira de entrada e retorno rápido sobre o investimento, os alinhadores 
transparentes são uma excelente maneira de expandir a sua prática, oferecendo o trata-
mento que os pacientes buscam ativamente.

Fontes:  “Clear Aligners in Orthodontic Treatment” by T. Weir in Australian Dental Journal, 2017; “How Clear Aligners 
Can Bring in More Revenue for Your Practice” by Normand Bach, DMD, MS on Dentistrytoday.com, June 2, 2017
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Sorrisos para todos.

Tipos de casos

Os alinhadores transparentes podem ser usados para tratar uma 
grande variedade de problemas bucais, e por causa de sua aparência 
estética os pacientes são mais propensos a usá-los.

MORDIDA CRUZADA MORDIDA TOPO A TOPO

APINHAMENTO ESPAÇAMENTO/ 
DIASTEMA
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MORDIDA ABERTA

DESVIO DA 
LINHA MÉDIA

TRESPASSE HORIZONTAL 
EXCESSIVO/OVERJET 

EXCESSIVO

MORDIDA PROFUNDA

Fonte:  “ClearCorrect Treatment Outcome Report” by Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. Em arquivo na 
ClearCorrect.

Nota: Os tipos de caso e a gravidade da má oclusão devem ser avaliados pelo dentista que realiza o tratamento.
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Ei! Olá! Somos 
a ClearCorrect.

Prazer em conhecê-lo.

Quatro bons motivos  
para escolher a ClearCorrect

…e mais quatro.

Você trabalha muito para manter o seu consultório funcio-
nando bem e oferecendo serviços que seus pacientes neces-
sitam. Sabemos disso porque já estivemos nessa posição. A 
ClearCorrect™ foi fundada em 2006 por um dentista, que 
tinha mais de 400 pacientes que necessitavam concluir o 
tratamento com alinhador transparente, mas não havia 
ninguém para confeccionar os alinhadores para eles.

Então, o Dr. Willis Pumphrey foi além por seus pacientes: 
ele fundou sua própria empresa para fabricar alinhadores 
para eles. Um a um, dentistas firmaram contratos para 
experimentar a solução do Dr. Pumphrey, e a ClearCorrect 
começou a crescer.

Atualmente, a ClearCorrect tem servido dezenas de 
milhares de dentistas em todo o mundo e entrega lite-
ralmente milhões de alinhadores para seus pacientes. 
Em meio a tudo isso, tornamos nossa prioridade ouvir os 
clientes, e colocamos as suas necessidades em primeiro 
lugar. É isso que nos manteve em atividade por mais de 
12 anos, e é assim que sabemos que sempre estaremos aqui.

Atraentes e acessíveis
Com uma sólida relação preço/desem-
penho e opções de treinamento 
inteligente, a ClearCorrect torna os 
alinhadores acessíveis para mais 
dentistas e pacientes.

Fundada por dentistas
Amiga dos dentistas por natureza, a 
ClearCorrect ouve e colabora com eles para 
criar soluções que eles amam, desde 2006.

Escaneamento e envio facilitados
Use o scanner IO de sua escolha e receba um 
setup de tratamento 3D. A melhor parte: 
você não vai pagar nada até que aprove.

Apoiado pelo Straumann Group
Uma potência em odontologia, o Strau-
mann Group traz mais de seis décadas 
de pesquisas científicas em apoio à 
ClearCorrect e seus produtos.

$
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Opções de tratamento flexíveis
Pague por alinhador com o Flex, ou 
escolha Unlimited para todos os 
alinhadores e contenções, que você 
precisar para cinco anos completos.

Suporte de primeira linha
Trabalhar conosco é fácil e descomplicado. 
Oferecemos serviços reais, humanos, 
por parte de especialistas de suporte 
totalmente comprometidos e altamente 
treinados, que vão além para ajudar os 
dentistas a ter sucesso.

Qualidade: nascidos nos EUA.
Projetados nos EUA com cuidado e orgulho 
em nosso Centro de Excelência, no Texas, 
os alinhadores da ClearCorrect são 
fabricados com material otimizado para 
retenção da força, transparência e resis-
tente a manchas e rachaduras.

Educação que funciona para você
Escolha o estilo de aprendizagem que 
funciona para você: desde workshops 
ao vivo, cursos através da internet, até 
centenas de artigos gratuitos on-line.
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Dimensionadas para entregar 
Operando o maior conjunto de impressoras 
3D Stratasys do mundo em um único local

 Qualidade consistente 
Nossas termoformadoras fabricam milhares 
de alinhadores todos os dias, e essas são veri-
ficadas quanto à qualidade em vários pontos 
do processo

Milhões de alinhadores
entregues a dezenas de milhares de dentistas

Criando 
confiança 

desde 2006.
Mais de uma década  
de experiência em ortodontia e fabricação
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Depois de mais de 12 anos no negócio, a ClearCorrect 
tem ajudado centenas de milhares de pacientes a 
obter os melhores sorrisos.

Cada parte do know-how de fabricação e diagnóstico, que a Clear-
Correct traz para a fabricação dos alinhadores transparentes, está 
baseada em nossa experiência pessoal, pesquisas e no feedback 
de vida real dos nossos dentistas. Aprendemos a cada lição, que 
através de um processo iterativo temos melhorado parte a parte 
e que continuaremos a melhorar a cada dia.

ANTES DEPOIS

Fonte: “ClearCorrect Treatment Outcome Report” by Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. Em arquivo na ClearCorrect.
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Engenharia de precisão

0,762 MM 
POLIURETANO

MATERIAL 
RESISTENTE A 
MANCHAS E 
RACHADURAS

VERIFICAÇÃO MANUAL 
DA QUALIDADE

MARCAÇÃO A LASER

para assegurar a 
rastreabilidade

totalmente testado

apoio na linha de corte para 
possibilitar movimentos 
desafiadores

para ajudar a garantir um 
alinhamento ideal, todas 
as vezes

Qualidade  
FABRICADA NOS EUA

A ClearCorrect nasceu nos EUA, e nós continuamos a 
conceber nossos sistemas, processos e protocolos com 
cuidado e orgulho no nosso Centro de Excelência em 
Round Rock, Texas.

através da experiência e pesquisa
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LINHA DE CORTE 
FESTONADA

LINHA DE CORTE PLANA NO 
ZÊNITE GENGIVAL

LINHA DE CORTE PLANA 2 MM 
ACIMA DO ZÊNITE GENGIVAL

Resultados do estudo | retenção adquirida na linha de corte

5.985

0

LIBRAS POR POLEGADAS AO QUADRADO

5 10 15 20

15.571

22.122

Comprovados para otimizar a retenção.

Os alinhadores ClearCorrect apresentam uma linha de corte lisa e não festonada, que 
se estende além da margem gengival. A pesquisa mostra que os alinhadores aparados 
com esta técnica têm poder de retenção significativamente maior do que os alinhadores 
festonados, o que pode reduzir a necessidade de fixação. Menos fixação significa que os 
alinhadores se ajustam mais firmemente aos dentes, e isso significa uma melhor estética, 
o que significa pacientes mais felizes.

Fonte:  “The effect of gingival-margin design on the retention of thermoformed aligners” by Daniel P. Cowley, James Mah, and Brendan 
O’Toole in the Journal of Clinical Orthodontics: JCO 11/2012; 46(11):697-702.

8.860

9.947

16.276

COM attachments

COM attachments

COM attachments

SEM attachments

SEM attachments

SEM attachments
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para trabalhar do jeito que você quer
Liberdade

Quando se trata de scanners, 
não temos favoritos. 

Carestream
D E N T A L

Adoramos o escaneamento 
intraoral e vamos aceitá-lo de 
qualquer scanner importante 
no mercado. Eles são rápidos 
e fáceis para nosso processo, 
o que significa que você pode 
iniciar os casos mais rapida-
mente, evitando a confusão 
nas moldagens.
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Não pague nada até que você 
esteja satisfeito com seu setup 
de tratamento.

Cada caso inclui um setup 3D móvel.
Você receberá uma visualização 3D interativa do tratamento, incluindo o resultado final 
previsto e o progresso em cada etapa, incluindo procedimentos recomendados, como 
desgaste e attachments. O setup pode ser compartilhado para ajudar na aceitação do 
caso, e não há software para baixar. E o melhor de tudo, você não vai pagar nada até que 
esteja satisfeito com o tratamento que foi planejado.

13
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Com a ClearCorrect é possível enviar um caso gratuitamente e ver exatamente 
quantos passos estão planejados em nosso setup de tratamento 3D móvel. 
Então, você pode escolher Flex e pagar por alinhador ou escolher Unlimited: 
uma taxa fixa por cinco anos completos de alinhadores e contenções. De qual-
quer forma, para qualquer número de etapas, a escolha é sua.

Nota:  retire os aparelhos antes de comer, fumar ou beber qualquer outra coisa que não seja 
água gelada.

Tratamento com ClearCorrect: tanto quanto você 
deseja, tão pouco quanto você precisa.

A escolha é agradável.

FLEX
Apenas o que o  

dentista solicitou

14
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UNLIMITED
Sem preocupações por 
cinco anos completos
Pague uma taxa fixa para quantos alinhadores 
e contenções precisar por cinco anos completos, 
incluindo as revisões e substituições.

A opção Unlimited da ClearCorrect é ideal para trata-
mento abrangente, contenção a longo prazo e minimi-
zação de despesas inesperadas. Se você é um dentista 
que não está muito familiarizado com o quanto de 
tratamento precisa, a opção Unlimited é sempre uma 
aposta segura.

A escolha é agradável.

FLEX
Apenas o que o  

dentista solicitou
Obtenha o volume exato de tratamento que 

você precisa—nem mais, nem menos—e pague 
somente pelo que usar.

Flex é ideal para correções estéticas simples, trata-
mento de arco simples e recidivas ortodônticas 

menores. Particularmente, isso é bom para os dentistas 
que têm experiência com alinhadores transparentes e 

têm uma boa ideia de como moverão os dentes.
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Serviço que realmente

se destaca.
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Desde o primeiro dia, construímos a ClearCorrect 
sob a força do suporte pessoal e atencioso. É o nosso 
ponto forte. Se você nos ligar ou nos contatar via chat 
ou e-mail, vai falar com uma pessoa real e obterá as 
respostas às suas perguntas—rapidamente.

94,5%
assistência de 

satisfação do cliente 
assistência a partir dos EUA

39 segundos
Tempo médio 
para a primeira 
resposta no suporte 
telefônico

34 minutos
Tempo de resolução 
completa médio

“A nossa experiência com 
a ClearCorrect tem sido 
impecável…todas as vezes 
que eu entro no chat ou 
ligo, o atendimento ao 
cliente é simplesmente 
extraordinário.”
—Dr. Jeff Briney

“Todos trabalham como uma 
equipe…agindo harmoniosa-
mente para os dentistas…para 
certificar-se de que os dentistas 
estão recebendo o serviço que 
precisam, para que possamos 
estar lá para os nossos pacientes”.
—Dr. Melissa Shotell

Todos os números se baseiam nas estatísticas de 2018, nos EUA.
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Não vá sozinho.
Com a ClearCorrect, você tem um parceiro para 
o sucesso e educação.

Se você é novo nos alinhadores transparentes ou está à 
procura de ideias e dicas para dinamizar a sua prática, 
oferecemos várias opções desenhadas para uma ampla 
variedade de estilos de aprendizagem.

Workshops ao vivo
Uma série de cursos regionais de 1 e 2 dias, proje-
tados para o máximo envolvimento e aprendi-
zagem prática

Cursos on-line, no seu ritmo
Saiba mais sobre os tópicos que lhe interessam no 
conforto do seu lar ou consultório

Webinars ao vivo, com sessões de 
perguntas e respostas
Para dentistas e sua equipe, que desejam fazer 
perguntas, mas não conseguem viajar

Centro de suporte com centenas de 
artigos e vídeos gratuitos
Para aprendizes mais independentes, que sabem 
exatamente o que estão procurando

O que quer que seja bom para você.
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Straumann Group é uma empresa líder global em subs-
tituição dentária e aspira a tornar-se a fornecedora líder 
mundial em odontologia estética. O Straumann Group 
une alcance global, experiência e inovação com paixão 
e compromisso para elevada qualidade, tornando os 
cuidados de saúde bucal avançada disponível e aces-
sível para os clientes e pacientes em todo o mundo.

O Grupo é um potente e dinâmico sistema empresarial, 
que adota uma abordagem holística, além do forneci-
mento de produtos, estabelecendo padrões do setor 
em serviços, atendimento, treinamento e educação.

Queremos ser o primeiro parceiro que as pessoas 
procuram para fazer negócios, encontrar soluções 
genuínas, transformar ideias em realidade, aprender, 
ter o domínio, ser bem-sucedidas e melhorar suas vidas.

Unidos
Pela excelência global 
em odontologia.

A ClearCorrect é um membro 
orgulhoso do Straumann Group.
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Registre-se.
clearcorrect.com/doctors

Saiba mais.
support.clearcorrect.com

Envie um caso.
dr.clearcorrect.com

clearcorrect.com · +1 (888) 331-3323

Atraentes e acessíveis
Com uma sólida relação preço/desempenho e 
opções de treinamento inteligente, a ClearCorrect 
torna os alinhadores acessíveis para mais dentistas 
e pacientes.

Fundada por dentistas
Amiga dos dentistas por natureza, a ClearCorrect 
ouve e colabora com eles para criar soluções que 
eles amam, desde 2006.

Suporte de primeira linha
Trabalhar conosco é fácil e descomplicado. Ofere-
cemos serviços reais, humanos, por parte de espe-
cialistas de suporte totalmente comprometidos e 
altamente treinados, que vão além para ajudar os 
dentistas a ter sucesso.

Qualidade: nascidos nos EUA.
Projetados nos EUA com cuidado e orgulho no 
nosso Centro de Excelência, no Texas, os alinha-
dores da ClearCorrect são fabricados com material 
que é otimizado para retenção da força e transpa-
rência resistente a manchas e rachaduras.
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