
A Straumann Group Brand

Neviditelné.
Snadné.
Komfortní.



Pro zdravější a krásnější úsměv a větší 
sebevědomí.
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Známe řešení!

Proč neviditelná rovnátka?

Stále více pacientů i lékařů dává přednost neviditelným 
rovnátkům před klasickými fixními zámečky, a to díky 
těmto přednostem:

SNÍMATELNÉ

Oproti tradičním fixním zámečkovým rovnátkům jsou neviditelná rovnátka:

KOMFORTNÍ DISKRÉTNÍ

•  Jsou téměř neviditelné

•  Nezpůsobují žádná dietní omezení

•  Nepřekáží při čištění zubů kartáčkem či zubní nití

•  Umožňují řízený posun jednoho zubu

•  Umožňují monitorování na dálku

Není žádným překvapením, že neviditelná rovnátka jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících 
odvětví ortodoncie.

Díky nízkým nákladům a rychlé návratností investic jsou neviditelná rovnátka skvělým 
způsobem, jak rozšířit služby ve vaší praxi a nabídnout pacientům léčbu, kterou sami 
aktivně vyhledávají.

Zdroje: “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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Pro váš krásný úsměv.

Typy případů

Neviditelná rovnátka mohou být použita k řešení celé řady 
orálních obtíží. Díky jejich estetickému vzhledu je navíc 
pravděpodobnější, že je pacienti budou nosit.

ZKŘÍŽENÝ SKUS POSTAVENÍ HRANA 
NA HRANU

STĚSNANÝ SKUS MEZERY
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OTEVŘENÝ SKUS

POSUN STŘEDU

PŘEDKUS

HLUBOKÝ SKUS
Source: “ClearCorrect Treatment Outcome Report” by Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. 

On file with ClearCorrect.

Note: Case types and severity of malocclusion must be assessed by a treating doctor.
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Jsme 
ClearCorrect.

Těší nás.

Čtyři dobré důvody, proč si vybrat ClearCorrect.

…a čtyři další důvody.

Správné vedení lékařské praxe a poskytování takových 
služeb, které pacienti skutečně potřebují, je náročná 
práce. Víme to, protože jsme si touto zkušeností prošli. 
ClearCorrect™ založil v roce 2006 stomatolog, který měl 
více než 400 pacientů, u nichž bylo zapotřebí dokončit 
ortodontickou léčbu s využitím neviditelných rovnátek, 
avšak nenašel se pro ně žádný výrobce. 

Proto Dr. Willis Pumphrey ve snaze pomoci svým 
pacientům přikročil k dalšímu kroku: založil vlastní 
společnost na výrobu neviditelných rovnátek. Řešení 
Dr. Pumphreye postupně začali zkoušet další a další 
stomatologové a společnost ClearCorrect se začala 
rozrůstat.

Dnes společnost ClearCorrect pomáhá desítkám tisíc 
zubařů po celém světě a svým pacientům již dodala 
doslova miliony neviditelných rovnátek. Díky této 
zkušenosti se naší prioritou stalo naslouchání našim 
klientům. Jejich potřeby jsou pro nás na prvním místě. 
V tom spočívá tajemství našeho úspěchu na trhu, kde 
fungujeme již více než 12 let a jsme si jistí, že díky tomuto 
přístupu budeme fungovat i nadále.

Cenová atraktivita a dostupnost
Díky skvělému poměru cena/výkon 
a inteligentním možnostem školení 
činí ClearCorrect neviditelná rovnátka 
dostupnější pro čím dál větší množství 
stomatologů a pacientů. 

Založeno lékaři
ClearCorrect stomatologům naslouchá a 
spolupracuje s nimi na hledání řešení, které 
milují, a to již od roku 2006.

Snadné skenování a odesílání
Použijte skener IO dle vašeho výběru a 
získejte nastavení 3D léčby s vyhodnocením 
každého kroku léčby. A to nejlepší: nebudete 
platit nic, co neschválíte.

Podpora skupiny Straumann Group
Hnací síla v oblasti stomatologie, skupina 
Straumann Group, s více než šedesáti 
lety vědeckého výzkumu, podporuje 
ClearCorrect a jeho produkty. 
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Flexibilní možnosti léčby 
Za neviditelná rovnátka plaťte dle 
programu Flex nebo zvolte možnost 
„Unlimited“, kdy dostanete vše 
potřebné po dobu 5 let. Nově program 
ONE pro 24 sad za paušální cenu.

Špičková podpora
Jednání s námi je snadné a 
nekomplikované. Nabízíme opravdový, 
lidský servis plně angažovaných a vysoce 
vyškolených odborníků, jejichž posláním je 
pomáhat stomatologům k úspěchu.

Kvalita: zrozená v USA 
Vyvinuto v USA s péčí a hrdostí v našem 
centru v Texasu.
Neviditelná rovnátka ClearCorrect jsou 
vyrobeny z optimalizovaného odolného 
materiálu, jsou neviditelné a zároveň 
odolné proti skvrnám a prasklinám.

Vzdělání, které pracuje pro vás
Vyberte si styl výuky, který vám 
vyhovuje: od workshopů s osobní účastí 
přes e-kurzy až po stovky bezplatných 
online článků.



Od návrhu až po výrobu
Provoz největší soustavy
3D tiskáren Stratasys  na světě.

Konzistentní kvalita
Naše tvarovací stroje (thermoformery) každý 
den vyrobí tisíce neviditelných rovnátek, 
které v průběhu výrobního procesu prochází 
vícečetnou kontrolou kvality.

Vyrobeny již miliony neviditelných rovnátek
Dodáno desítkám tisíc lékařů.

Budování 
důvěry

od roku 2006.
Přes deset let 
ortodontických & výrobních zkušeností
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Za více než 12 let na trhu ClearCorrect pomohl již 
několika set tisícům pacientů získat krásnější úsměv.

Veškeré výrobní i diagnostické know-how, které ClearCorrect v 
oblasti výroby neviditelných rovnátek má, je založeno na osobních 
zkušenostech, výzkumu a na zpětné vazbě, kterou nám na základě 
svých reálných zkušeností poskytují naši lékaři. Všechno jsme se 
naučili sami v průběhu postupného procesu, kdy jsme dosahovali 
a neustále se snažíme dosahovat lepších a lepších výsledků. 

PŘEDTÍM POTOM

Zdroj: “ClearCorrect Treatment Outcome Report” by Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. On file with ClearCorrect.
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Vysoká přesnost

0.762 mm 
ClearQuartzTM

MATERIÁL ODOLNÝ 
PROTI SKVRNÁM A 
ŠKRÁBANCŮM

RUČNÍ KONTROLA 
KVALITY

LASEROVÉ 
ZNAČENÍ

pro zajištění dohledání

důkladně testováno

pro výrobu i těch 
nejnáročnějších okrajů

pro vysokou kvalitu každého 
aparátu

Kvalita 
MADE IN THE USA

Společnost ClearCorrect byla založena v USA. I nadále 
vyvíjíme naše systémy, procesy a protokoly s péčí a 
hrdostí v našem centru v Round Rock, Texasu.

díky zkušenostem a výzkumu
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OKRAJ TVAROVANÝ 
PODLE KONTURY ZUBU

ROVNÝ OKRAJ NA HRANICI 
DÁSNĚ

ROVNÝ OKRAJ 2 mm NAD 
HRANICÍ DÁSNĚ

Výsledky studie | retence dle typu okraje

5.985

0

L I B R Y  N A  Č T V E R E Č N Í  P A L E C  ( P S I )

5 10 15 20

15.571

22.122

Prokázána optimální retence.
Neviditelná rovnátka ClearCorrect se vyznačují hladkou, nezvlněnou okrajovou 
linií za okrajem dásně. Z výzkumů vyplývá, že neviditelná rovnátka s okrajem 
tohoto typu jsou výrazně účinnější než neviditelná rovnátka s tvarovaným 
okrajem, což může vést ke snížení množství používaných úchytek. Při použití 
menšího počtu úchytek přiléhají neviditelná rovnátka na zuby těsněji a 
výsledek je estetičtější, což znamená spokojené pacienty

Zdroj:  “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

S Ú C H Y T K A M I

S Ú C H Y T K A M I

S Ú C H Y T K A M I

B E Z Ú C H Y T EK

B E Z Ú C H Y T EK

B E Z Ú C H Y T EK

ClearQuartzTM

•  Zeptali jste se. My odpověděli. 

• ClearQuartzTM je třetí generace materiálů neviditelných rovnátek.

• Nový třívrství materiál od firmy Bay Materials.

•  ClearCorrect se rychle vyvíjí, aby vyhověl potřebám lékařů.

•  Bay Materials jsou součástí Straumann Group.

11



práce podle vašich představ
Svoboda

Rádi zpracujeme Váš digitální otisk.

Carestream
D E N T A L

Milujeme intraorální skeny 
a přijmeme je od celé řady 
výrobců. Umíme je rychle 
a jednoduše zpracovat, což 
znamená, že vaše případy lze 
začít řešit rychleji a efektivněji.
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Neplaťte nic, dokud nebudete 
spokojeni s plánem léčby.

Součásti každého případu je mobilní 
prostředí pro 3D náhled.
 
V každém kroku obdržíte interaktivní 3D náhled léčby, včetně předpokládaného konečného 
výsledku a pokroku a doporučených postupů, např. IPR a úchytky. Toto nastavení lze sdílet. 
Není zapotřebí stahovat žádný software. A to nejlepší ze všeho: nebudete platit nic, pokud 
vytvořeným plánem léčby nebudete spokojeni.
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U ClearCorrect můžete zdarma zadat případ a následně prostřednictvím 
našeho mobilního 3D náhledu přesně zjistíte, kolik kroků léčby je navrženo. 
Poté si můžete zvolit jeden z našich programů Flex, a platit jednotlivě za 
každou sadu neviditelných rovnátek nebo můžete zvolit možnost Unlimited: 
jedna paušální sazba za všechny sady neviditelných rovnátek, retainerů a revizí 
za období celých pěti let, pokud byste chtěli možnost, která je kompromisem 
předchozích dvou zmíněných máme pro vás připraven program ONE, kde 
získáte za JEDNU paušální cenu na JEDEN rok až 24 sad neviditelných rovnátek 
včetně JEDNOHO retaineru a JEDNÉ revize. Rozhodnutí je zcela na vás.

Poznámka: Před jídlem, kouřením nebo pitím čehokoliv jiného, než studené vody vyjměte 

neviditelná rovnátka z úst.

ClearCorrect ošetření: tak moc, kolik budete chtít, 
a tak málo, kolik budete potřebovat.

Volba je sladká.
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UNLIMITED
Bez starostí pod dobu 5 let

Zaplaťte jednu paušální částku za tolik 
neviditelných rovnátek a dlah, kolik 
na dobu pěti let budete potřebovat, 
včetně revizí a náhrad.

Volba varianty ClearCorrect Unlimited 
je ideální u komplexního zpracování či 
dlouhodobých retencí. Minimalizujte 
neočekávané výdaje. Pokud není možné 
odhadnout rozsah potřebné léčby, je 
varianta Unlimited vždy bezpečnou 
volbou.

ONE
Program na 1 rok až 24 sad

Jedna cena za 1 plán léčby po celý 1 rok. 
Získáte až 24 sad neviditelných rovnátek 
včetně jedné revize a jedné sady 
retainerů za paušální cenu. 

Dostatečné množství neviditelných 
rovnátek, které pokryje léčbu na jeden 
rok nebo i méně. Představujeme 
program ONE - náš nový koncept léčby 
je perfektní pro mírně náročné případy.
S programem ClearCorrect ONE 
dostanete až 24 sad neviditelných 
včetně revize a retaineru.

FLEX
Přesně to, co lékař potřebuje

Získejte přesně tolik neviditelných 
rovnátek a dlah, kolik potřebujete ne 
více ani méně a plaťte za to, co skutečně 
použijete.

Varianta Flex je skvělým řešením v 
případě jednoduchých estetických 
korekcí, léčby jedné čelisti a u méně 
závažných ortodontických relapsů. 
Zvláště doporučujeme pro lékaře, 
kteří mají zkušenosti s neviditelnými 
rovnátky a mají dobrý cit pro to, jakým 
způsobem budou zuby rovnat.
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Servis, který skutečně

vyniká.
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Již od prvního dne, jsme ClearCorrect stavěli na 
pevných základech osobního a podpůrného přístupu 
vůči klientům. To je naše silná stránka. Ať už nám 
zavoláte, pošlete chatovou zprávu nebo email, budete 
mluvit se skutečným člověkem a odpovědi na vaše 
otázky dostanete – a to rychle. 

94.5%
zákazníků 

spokojených se 
službami

centrum podpory v USA.

39 sekund
Průměrná doba 
prvotní odezvy u 
telefonní podpory

34 minut
Průměrná 
doba nalezení 
kompletního řešení

„Naše zkušenosti s 
ClearCorrect byly naprosto bez 
chyby… Pokaždé, když něco 
řeším prostřednictvím chatu 
nebo telefonicky, je úroveň 
zákaznického centra prostě 
fantastická.“—Dr. Jeff Briney

„Každý pracuje jako součást 
týmu, táhnoucí za jeden 
provaz s lékaři…lze se 
spolehnout na to, že my lékaři 
dostaneme potřebnou úroveň 
služeb a můžeme zde být pro 
naše pacienty.“—Dr. Melissa 
Shotell

Všechna čísla jsou ze statistiky 2018 v USA.
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Nebuďte sami.
S ClearCorrect, máte partnera pro úspěch a 
vzdělání.

Ať již s neviditelnými rovnátky začínáte nebo hledáte 
nápady a tipy pro rozšíření vaší praxe, nabízíme vám 
několik možností koncipovaných tak, aby poskytovaly 
širokou škálu vzdělávacích možností.

Workshop s osobní účastí
Řada regionálních jednodenních a dvoudenních 
kurzů s maximálním zapojením účastníků a 
důrazem na praktický nácvik.

Online kurzy s volbou vlastního tempa
Zjistěte více informací o tématech, která vás 
zajímají s pohodlí vaší praxe nebo vašeho domova.

Živé webináře s Q&A sekcí
Pro lékaře a zaměstnance, kteří se rádi ptají, ale 
neradi cestují.

Centrum podpory nabízí stovky volně 
přístupných článků & videí
Pro ty nejvíc nezávislé studenty, kteří přesně vědí,
co hledají.

Cokoli potřebujete.
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Straumann Group je světovým lídrem v oblasti zubních 
náhrad a aspiruje na přední místo v oblasti estetické 
stomatologie. Skupina Straumann Group spojuje globální 
dosah, zkušenosti a inovace uskutečňované s vášní a 
závazkem pro nekompromisní kvalitu. Zprostředkovává 
špičkovou dentální péči klientům a pacientům po celém 
světě. 

Toto aktivní podnikatelské seskupení zastává holistický 
přístup, který jde nad rámec dodávání produktů. 
Nastavuje vysoké standardy v oblasti služeb, podpory, 
školení a vzdělávání.

Chceme být tím prvním partnerem, ke kterému se lidé 
obracejí za účelem podnikání, nalezení optimálních a 
opravdových řešení, když chtějí proměnit své nápady ve 
skutečnost, naučit se nové věci, stát se mistrem ve svém 
oboru, dosáhnout úspěchu a zlepšit svůj život.

Společně
Pro celosvětově skvělé zubní 
lékařství.

ClearCorrect je hrdým členem 
skupiny Straumann Group.
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Zaregistrujte se.
clearcorrect.com/doctors 

Zjistěte více.
support.clearcorrect.com

Vložte váš případ.
dr.clearcorrect.com

clearcorrect.com · +420 226 200 933

Cenově atraktivní a dostupné řešení
Díky skvělému poměru cena/výkon a inteligentním 
možnostem školení umožňuje ClearCorrect lepší 
přístup k neviditelným rovnátkům pro čím dál větší 
množství stomatologů i pacientů.

Založeno lékaři
ClearCorrect stomatologům naslouchá a spolupracuje 
s nimi na vytváření řešení, které milují, a to již od roku 
2006.

Špičková podpora
Jednání s námi je snadné a nekomplikované.
Nabízíme opravdový, lidský servis plně angažovaných 
a vysoce vyškolených odborníků, jejichž posláním je 
pomáhat stomatologům uspět.

Kvalita zrozená v USA 
Vyvinuto v USA s péčí a hrdostí v našem centru v Texasu. 
Neviditelná rovnátka ClearCorrect jsou vyrobeny z 
průhledného materiálu optimalizovaného vůči stresu a 
odolnému vůči skvrnám a prasklinám.
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