
γιατί η ορθοδοντική θεραπεία
θεωρείται απαραίτητη
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Η σωστή θέση των δοντιών δεν αφορά μόνο στο όμορφο χαμόγελο και την αισθητική του προσώπου αλλά και σε πιο 
πρακτικά ζητήματα, όπως είναι η στοματική υγιεινή και υγεία των δοντιών, η σωστή μάσηση της τροφής και η αρμονική 
σχέση άνω και κάτω γνάθου.

Τα ίσια δόντια λοιπόν, βοηθούν αποτελεσματικά στη μάσηση και την ομιλία ενώ συμβάλλουν και στην υγεία δοντιών 
και ούλων. Αντίθετα η παραμονή των στραβών δοντιών στο στόμα μπορεί να επιφέρει ακόμα και την απώλειά τους.

Η σωστή μάσηση των τροφών συντελεί στην ολοκληρωμένη πέψη τους, αποτρέπει τον ερεθισμό του εντέρου ενώ 
προλαμβάνει και παθήσεις του πεπτικού συστήματος όπως δυσπεψία, καούρες ή έλκη.

Τα ορθοδοντικά προβλήματα που δεν έχουν θεραπευθεί, μπορεί να οδηγήσουν σε τερηδόνα των δοντιών, νόσους 
των ούλων (ουλίτιδα), καταστροφή του οστού που περιβάλλει τα δόντια (περιοδοντίτιδα), δυσκολίες στη μάσηση και την 
πέψη, χρόνιες ημικρανίες, πόνους στο πρόσωπο, το λαιμό και τον αυχένα.

γιατί η ορθοδοντική θεραπεία
θεωρείται απαραίτητη

έξι στα δέκα παιδιά (60%)   &   ένας στους δυο ενήλικες  (50%)
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ορθοδοντικά προβλήµατα εφήβων & ενηλίκων που        θεραπεύθηκαν επιτυχώς από εµάς ορθοδοντικά προβλήµατα εφήβων & ενηλίκων που        θεραπεύθηκαν επιτυχώς από εµάς 

Τσεκάρετε στο τετραγωνάκι ποιά φωτογραφία πιστεύετε ότι απεικονίζει καλύτερα το πρόβλημα                  των δοντιών σας, δείτε τα αποτελέσματα ασθενών μας μετά τη
θεραπεία και καλέστε μας για μια ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση του προβλήματος σας!
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ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΠΡΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΑΝΑΠΟΔΟ ΔΑΓΚΩΜΑ

ΧΑΣΜΟΔΟΝΤΙΑ ΒΑΘΙΑ ΔΗΞΗ (ΔΑΓΚΩΜΑ)
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ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΔΟΝΤΙΩΝ

www.aligners.gr   www.angelakisd.gr

Σωστή λειτουργία
του στόματος
(μάσηση, ομιλία).

Η ορθοδοντική θεραπεία
θεωρείται απαραίτητη σε περιπτώσεις
με οδοντικές, σκελετικές και λειτουργικές
ανωμαλίες του στόματος.

Ο ορθοδοντικός καλείται να επιτύχει
κατά περίπτωση έναν ή περισσότερους
από τους εξής στόχους:

Ευθυγραμμίζει τα στραβά δόντια
της πάνω και κάτω γνάθου και διευθετεί
τη σύγκλειση (κλείσιμο των δοντιών).
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ορθοδοντικά προβλήµατα εφήβων & ενηλίκων που        θεραπεύθηκαν επιτυχώς από εµάς ορθοδοντικά προβλήµατα εφήβων & ενηλίκων που        θεραπεύθηκαν επιτυχώς από εµάς 

Τσεκάρετε στο τετραγωνάκι ποιά φωτογραφία πιστεύετε ότι απεικονίζει καλύτερα το πρόβλημα                  των δοντιών σας, δείτε τα αποτελέσματα ασθενών μας μετά τη
θεραπεία και καλέστε μας για μια ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση του προβλήματος σας!
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ΠΡΟΤΑΞΗ (ΠΕΤAΓΜΑ) ΔΟΝΤΙΩΝ
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ΕΚΤΟΠΟΣ ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ
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ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΔΑΓΚΩΜΑ
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ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΩΝ
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Διευκόλυνση της στοματικής υγιεινής,
καθιστώντας το βούρτσισμα μια εύκολη υπόθεση
με συνέπεια λιγότερα μελλοντικά προβλήματα
στα δόντια και ούλα και μεγαλύτερη διάρκεια
παραμονής των δοντιών στο στόμα.

Μικρή πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων
στην άρθρωση της κάτω γνάθου, δηλαδή
την περιοχή σύνδεσης της κάτω γνάθου με το κεφάλι.

Μικρή πιθανότητα καταγμάτων δοντιών
ιδίως όταν αυτά προβάλλουν έξω από τα χείλη,
κυρίως σε παιδιά.
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για μια ΔΩΡΕΑΝ 

εξέταση / εκτίμηση

του προβλήματος

σας !
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µην ξεχνάτε:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Είμαστε από τους πρώτους που εφαρμόζουν από το 2001 τη μέθοδο
αόρατων ναρθήκων invisalign στην Ελλάδα. Εκατοντάδες ασθενείς μας
από όλη την Ελλάδα απολαμβάνουν από τότε το όμορφο και υγιές
χαμόγελό τους.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ 
Οι άριστα καταρτισμένοι συνεργάτες μας και η συνεργασία μας με τις 
κορυφαίες εταιρίες - προμηθευτές ορθοδοντικών προϊόντων εγγυώνται
τα καλύτερα αποτελέσματα. Άλλωστε τα ευτυχισμένα χαμόγελα των
ασθενών μας αποτελούν την καλύτερη απόδειξη.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Αντιμετωπίζουμε το κάθε περιστατικό
ως ξεχωριστή περίπτωση και θεραπεύουμε
τους ασθενείς μας σα να πρόκειται
για τα δικά μας παιδιά,
τους δικούς μας ανθρώπους!

www.aligners.gr   www.angelakisd.gr
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  Dr. Δημοσθένης Αγγελάκης
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Ενα όµορφο και υγιές χαµόγελο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό,
σας προσδίδει χαρά και αυτοπεποίθηση ενώ σας καθιστά
φιλικό και γοητευτικό στους άλλους.

Συνεισφέρει στην υγεία και οµορφιά του προσώπου σας
µε συνέπεια τη βελτίωση της διάθεσης,
της αυτοπεποίθησης και της
ποιότητας της ζωής σας!

γιατί να εµπιστευθείτε εµάς και τη µέθοδο
invisalign

γιατί να εµπιστευθείτε εµάς και τη µέθοδο
invisalign
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του προβλήματος
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