O nosso compromisso é inovar e oferecer
as soluções mais avançadas em saúde
dentária que põem a tecnologia digital ao
serviço do bem-estar.

Produto Corus

Vanguarda à escala humana.

Right

Pequenos movimentos,
sorrisos em ordem.

MUDANÇA DE SWITCH

Right é um sistema de alinhamento especialmente desenvolvido para protodontistas.
Com ligeiros movimentos, eles
poderão corrigir más posições
e obter o melhor e mais
conservador dos tratamentos
cosméticos possíveis.

PLANEAMENTO AO SEU SERVIÇO

O tratamento foi desenvolvido para que o clínico o
execute sem complicações,
sem precisar derivar ou
prolongar o processo, com o
apoio do Centro de Planeamento Right, constituído por
ortodontistas especializados.

SIMPLES, CLARO, ÁGIL

Graças ao planeamento
digital, os protocolos são
claros, fáceis de entender
e de operar. Não envolvem
complicações porque tudo
foi planeado com antecedência. Basta seguir as
instruções.

ALINHADORES INVISÍVEIS

VAI CONSIGO

COMO FUNCIONA

O seu sorriso, em ordem
Através de pequenos movimentos programados, os seus dentes são movidos pouco a
pouco e o seu sorriso acabará sendo como
desejava. Porque a beleza está nos detalhes.

Para um sorriso pleno
Alinhar os seus dentes com o Right é a base
perfeita para futuros tratamentos de
branqueamento ou de colocação de facetas
que levarão o seu sorriso à perfeição.

A duração do tratamento pode variar entre um mês (Rightmonth) e quatro trimestres
(Rightrimesters), a depender da sua complexidade. No final de cada trimestre, há um
check-up digital para verificar os movimentos dentários obtidos. Tudo sob controlo, a
todo instante.

Discrição máxima
Usar alinhadores invisíveis significa que
apenas você sabe que os está a usar, a levar
a sua vida como sempre. Basta retirá-los
durante as refeições. São impercetíveis e, ao
mesmo tempo, indolores.

Com confiança
Todo o tratamento está nas mãos do seu
dentista. Porque ele é a pessoa que conhece
mais o seu sorriso e nele você confia. Com
ele, tudo fica mais cómodo e simples, além
de poupar visitas.

MAIS INFORMAÇÕES

Right é um produto sanitário, fabricado de acordo com os requisitos da Diretiva Europeia 93/42/CEE nos centros
de saúde autorizados pelas autoridades competentes.

Right é o primeiro tratamento de ortodontia cosmética
controlado digitalmente pelo meu dentista a 100 %. Formado
por alinhadores invisíveis, elaborados digitalmente à medida,
que corrigem o seu sorriso sem condicionar o seu dia a dia.
Cada alinhador é utilizado por 10 dias antes de substituí-lo pelo próximo.
Idealmente, será usado 22 horas por dia, nunca menos de 20 horas, para obter os
resultados previstos. Graças à pressão que exerce sobre pontos específicos dos seus
dentes, eles movem-se gradualmente para a posição final.

Consulte o seu dentista.

Os seus primeiros alinhadores são recebidos juntamente
com um estojo de armazenamento, um kit de manutenção
especial e um saco que permitir-lhe-á que carregue sempre
o Right consigo.

