חדש בישראל!

יתרונות שיטת

שאלות ותשובות
ממה עשויות הקשתיות?
הקשתיות הבלתי נראות עשויות מפולימר תרמופלסטי ,בטוח
לשימוש ודומה במראהו לקשתיות להלבנת שיניים.
מהו משך הטיפול?
משך הטיפול נקבע על פי מספר הקשתיות הנדרש ,עד
להשגת התוצאה הרצויה .בממוצע ,משך הטיפול כחצי הזמן
הנדרש ע“י גשר ,בדרך כלל כ 7-9-חודשים.
מתי וכמה זמן מרכיבים את הקשתיות?
יש להרכיב את הקשתיות כ  20-22שעות ביממה
ולהסירם בזמן הארוחות ובשעת צחצוח השיניים.
הקשתיות מוחלפות אחת לשבועיים או לפי הוראות הרופא.
כל כמה זמן מגיעים למרפאה?
המעקב אחר התקדמות הטיפול דורש ביקור אחת ל4-6 -
שבועות.
האם הרכבת הקשתיות משפיעות על הדיבור?
מאחר והקשתיות מכסות אך ורק את השיניים ,ההפרעה
לדיבור היא מינימלית וחולפת לאחר תקופת הסתגלות
קצרה של יום עד יומיים.

אלפי רופאים ברחבי העולם בחרו בשיטת איירוק
כשיטה המובילה ביישור שיניים שקוף ובלתי נראה.

בשיטת

יישור שיניים בלתי נראה לעין ועל כן לא מפריע לסגנון
החיים ולמהלך חיי היום-יום.
אופן הטיפול גמיש ומאפשר הסרת הקשתיות לצורך
אכילה בציחצוח שיניים על מנת לשמור על ריח פה
רענן והגיינת פה טובה.
נוח וללא תופעות לוואי המלווה בד"כ בטיפולים
אורטודונטיים רגילים.

השיטה
האלטרנטיבית
ליישור שיניים
לנוער ולמבוגרים
ללא טבעות
וללא גשרים

הטיפול קצר ,מהיר ומדוייק יותר מכל שיטת יישור
אחרת ,משך הטיפול נקבע וידוע מראש.
מאפשר לראות את תוצאות הטיפול לפני תחילתו
בהדמייה בתלת  -מימד.
נייד
אנטי-בקטריאלי

אישי

מהו מחיר הטיפול?
עלות הטיפול המלאדומה בד"כ למחיר טיפול באמצעות גשר
רגיל ומחירו הממוצע )שתי לסתות(
נע בין  15,000 - 12,000ש"ח.

חיוך מושלם
תוך פחות
מ9 -
חודשים

יישור שינייםשקוף ובלתי נראה

שקוף

נוח

חיוך מושלם
תוך פחות
מ 9 -חודשים

יעיל

שאל את הרופא שלך איך שיטת
יכולה לעזור לך
בישראל

נציגים בלעדיים של

www.irok.co.il

www.irok.co.il

www.irok.co.il

מהי שיטת iROK
יישור שיניים מהפכני המבוסס על
טכנולוגיית לייזר תלת מימדית
ממוחשבת ומתבצע ע“י קשתיות
שקופות המותאמות באופן אישי
עד להשגת החיוך המושלם
שתמיד חלמתם עליו.

בשיטת iROK
ההצלחה מובטחת

למי זה מתאים?

צפיפות שיניים חמורה

הבדלי גובה בעמדת השיניים

איך מתחילים?

שיניים מסובבות )רוטציה(

מרווחים בין השיניים

הרופא שלך יבדוק אותך ויעביר את התיעוד המצולם ותוכנית הטיפול
לחברת  ,iROKצוות המומחים של  ,iROKבאמצעות מערכת
ממוחשבת  OrthoRXלהדמייה תלת מימדית ,יעביר סרטון המדמה את
אופן הטיפול עד להשגת התוצאה הסופית.
הדגמה זו מאפשרת לכם לראות כיצד ייראה השיניים בסוף הטיפול.
לאחר קבלת אישור ,חברת  iROKתייצר סידרה אישית של קשתיות
שקופות ומדוייקות שעל המטופל להרכיב ,בפיקוח הרופא ועל פי ההוראות
הנדרשות.
כל קשתית מורכבת בד“כ למשך כשבועיים ומוחלפת ע“י הקשתית הבאה
בסדרה ,כך שבכל שלב ,השיניים זזות על פי התוכנית עד שמושגת
התוצאה הרצויה  -חיוך מושלם!
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כיתוב לתמונה...........

למי פונים?
בדיקה ,ייעוץ וטיפול ניתן לקבל מרופא שעבר הכשרה והסמכה
ע“י חברת .iROK
לרשימת הרופאים המוסמכים יש לבדוק באתר החברה
או לפנות ישירות לחברת סמארט  -הנציגה הבלעדית של
חברת  iROKבישראל

