
Consimtamant privind respectarea indicatiilor privind igiena 
dentara in cursul tratamentului ortodontic

Felicitari pentru decizia de a purta aparat ortodontic! Este primul pas spre o lunga perioada 
in care sa va bucurati de o excelenta sanatate dentara. Obiectivul nostru este acela de a obtine un 
zambet placut, in concordanta cu sanatatea dentara, a gingiilor si osului alveolar. 

E  important  sa  va  comunicam faptul  ca,  in  cursul  tratamentului  ortodontic  mentinerea 
igienei dentare este mai dificila pentru ca aparatul ortodontic favorizeaza acumularea de resturi de 
mancare  si  placa  dentara.  Fara  o  atentie  sporita  aceasta  poate  duce  la  inflamatii  gingivale  sau 
demineralizari ale dintilor. De aceea ne vom da toata silinta in a va explica pe indelete tehnica 
adecvata de periaj in perioada purtarii aparatului ortodontic. Vom monitoriza cu atentie la fiecare 
vizita felul in care mentineti igiena orala si vom incerca sa va ajutam daca este necesar. Totodata va 
recomandam vizite periodice la medicul dvs stomatolog pe durata purtarii aparatului ortodontic.

Politica clinicii noastre in ceea ce priveste o igiena deficitara este urmatoarea: 

1. Daca vom constata ca igiena orala este deficitara va vom comunica acest lucru, va 
vom ajuta in a o imbunatati si vom oferi 4 saptamani pentru imbunatatire

2. Daca peste 4 saptamani nu vedem nicio imbunatatire, arcurile aparatului vor fi 
indeparate  si vom monitoriza igiena a intervale de 2 saptamani pentru urmatoarele 6 
saptamani. In aceasta perioada tratamenul nu va progresa, din contra e posibil ca 
dintii sa migreze usor spre pozitia initiala, lucru ce va lungi perioada de tratament

3. O data ce observam imbunatatiri semnificative, arcurile vor fi reaplicate si 
tratamentul va continua

4. Daca dupa cele 6 saptamani igiena tot nu este satisfacatoare , vom indeparta in 
totalitate aparatul ortodontic de pe dinti si vom monitoriza la interval de 2 saptamani 
igiena pana la imbunatatirea acesteia. Va exista un cost suplimentar de maximum 
800RON/arcada pentru reaplicarea aparatului.

5. Daca dupa indepartarea aparatului igiena nu se imbunatateste tratamentul va fi 
intrerupt definitiv.

Cu ajutorul si cooperarea dvs tratamentul ortodontic va aduce o imbunatatire semnificativa 
in ceea ce priveste frumusetea zambetului si sanatatea dintilor pentru intreg restul vietii!!! Va rugam 
sa semnati admitand faptul ca ati citit informatiile de mai sus si ca intelegeti importanta mentinerii 
unei igiene orale foarte bune si politica clinicii noastre privind acest aspect.
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