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Va multumim pentru increderea acordata serviciilor noastre prin programarea acestei prime
consultatii.
Va asiguram ca intreaga noastra echipa este pregatita pentru oferirea unor tratamente
medicale moderne, orientate spre a satisface dorintele pacientilor nostri, dar si spre a respecta
corectitudinea actului medical. Investim continuu in pregatirea noastra profesionala, iar planurile de
tratament sunt realizate prin stransa colaborare a intregii echipe medicale.
Avand in vedere faptul ca suntem o clinica dedicata ortodontiei, cu un numar mare de pacienti in tratament, pentru a asigura o calitate constanta a tratamentelor noastre am implementat
urmatorul protocol pe care il urmarim pentru fiecare pacient:
Dupa realizarea consultatiei initiale, in care se vor aduna date referitoare la istoricul medical general si stomatologic si se va realiza examenul clinic, vor fi necesare investigatii suplimentare pentru a putea stabili si discuta un plan de tratament. Tratamentul ortodontic este un tratament
complex, ce nu vizeaza doar alinierea dintilor, ci si asigurarea sanatatii intregului sistem masticator.
Aceste date suplimentare vor fi obtinute in urma unor examene radiologice (radiografii
extraorale - veti primi un bilet de trimitere pentru efectuarea lor), amprente pentru modele de
studiu, fotografii de diagnostic intra si extra-orale.
In functie de situatia clinica, uneori pot fi necesare investigatii suplimentare cum ar fi: inregistrari speciale de ocluzie folosind arcul facial si montarea in articulator, examene computer-tomograf si RMN. In unele situatii avem nevoie de colaborarea cu specialisti din alte domenii medicale:
ORL, logopedie, pediatrie, chirurgie maxilo-faciala, etc sau stomatologice: parodontologie, endodontie, chirurgie dento-alveolara, pedodontie, etc.
Dupa strangerea tuturor datelor necesare pentru a stabili un diagnostic corect vom programa o sedinta speciala de discutie a planului de tratament. Va vom prezenta lista de probleme,
felul in care pot fi ele rezolvate, avantajele si dezavantajele fiecarei modalitati de tratament, ceea
ce ne asteptam sa corectam prin tratament ortodontic si ceea ce putem obtine si prin tratamente
suplimentare.
Tot acum veti afla informatii despre tipurile de aparat, durata estimativa de tratament, precautii si indicatii privind perioada de purtare a aparatului ortodontic, precum si despre etapa de
contentie de la finalul tratamentului. Veti primi un deviz financiar si informatii despre modalitatie
flexibile de plata pe care le oferim.
Sedinta de aplicare a aparatului ortodontic va fi stabilita la o data ulterioara. Uneori sunt
necesare aparate sau parti ale acestora ce sunt realizate in laborator, fapt ce necesita o perioada
de timp pentru a fi pregatite si livrate clinicii noastre. Colajul aparatului ortodontic fix se poate realiza direct in sedinta speciala programata pentru acest lucru sau, frecvent, poate sa fie realizat
printr-o gutiera de transfer pregatita pe modelul dintilor, pentru o mai mare precizie (colaj indirect).
Consideram aceasta sedinta extrem de importanta si vom incerca sa alocam timp suficient
pentru aceasta, de aceea va rugam sa ne oferiti flexibilitate in programarea acesteia. Totodata, cu
aplicarea aparatului veti primi toate indicatiile necesare pentru perioada de adaptare cu aparatul si
felul in care puteti mentine o igiena corespunzatoare.
Suntem extrem de stricti in ceea ce priveste mentinerea igienei dentare inainte si in timpul
purtarii aparatului, si inca de la inceputul tratamentului veti primi o scrisoare special pregatita pen-

tru aceste aspecte. Lipsa unei igiene corespunzatoare poate lungi timpul de tratament sau duce la
intreruperea tratamentului, cu obtinerea unor rezultate imperfecte.
Gradul de cooperare al pacientilor nostri este, de asemenea, foarte important. In anumite
etape de tratament va va fi recomandata purtarea unor elastice intermaxilare - respectarea si
complianta vizavi de aceste indicatii este extrem de importanta in a obtine rezultatul dorit in intervalul de timp estimat initial.
Dupa aplicarea aparatului ortodontic urmeaza o etapa de acomodare cu acesta. In aceasta
perioada (de obicei, primele cateva zile), va rugam sa ne contactati pentru orice nelamuriri privind
indicatiile primite, tocmai pentru a face aceasta perioada cat mai usoara si scurta.
De asemenea, daca pe parcursul tratamentului, parti din aparat se desprind sau jeneaza
partile moi, va rugam sa ne contactati. In functie de problema intalnita, veti primi o programare suplimentara pentru corectarea acesteia. Intreg personalul nostru este instruit in a rezolva aceste urgente si, cel mai probabil, programarea va viza doar aceasta urgenta, urmand ca activarea aparatului sa se desfasoare la programarea stabilita initial.
Tratamentul ortodontic necesita o serie de activari, care, in functie de tipul de aparat si
momentul din tratament, pot varia intre 2-8 saptamani, in medie intre 4-6 saptamani. In cadrul
acestora se va urmari evolutia tratamentului, felul in care este mentinuta igiena dentara si vor parcurse etapele tratamentului. Programarile pentru aceste activari se realizeaza din timp, asa ca va
rugam, in cazul in care nu o sa puteti ajunge la data stabilita, sa ne anuntati din vreme pentru a
primi o reprogramare la o data apropiata celei initiale, fiind destul de dificil sa va reprogramam de
pe o zi pe alta, uneori chiar si de la o saptamana la cealalta.
Unele sedinte de activare vor include realizarea de fotografii de etapa intra si extraorale
sau sedinte de igienizare realizate de personalul nostru. Toate tratamentele din cadrul clinicii noastre sunt pregatite si urmarite indeaproape de intreaga echipa de medici specialisti si este posibil ca
unele activari sa nu fie realizate de medicul dvs curant. Va asiguram ca acest lucru nu influenteaza
calitatea si durata tratamentului, ci, dimpotriva, permite o mai buna urmarire a acestuia de catre
intreaga echipa a clinicii noastre.
Inainte de finalizarea tratamentului sau a unor etape importante ale acestuia, vom indica
realizarea de radiografii pentru a urmari si radiologic obtinerea rezultatului scontat.
Finalizarea tratamentului activ, adica momentul la care aparatele ortodontice sunt indepartate este urmat de o etapa de stabilizare a dintilor pe pozitia nou obtinuta, o contentie a rezultatului despre care vom povesti detaliat in cadrul sedintei de plan de tratament.
Controalele periodice ale stabilitatii rezultatului se desfasoara initial la intervale de 3 luni si
apoi 6 luni, fiind in primii 2 ani gratuite si urmarite indeaproape de noi prin apeluri telefonice ce va
vor reaminti de importanta prezentarii la controlul de contentie.
Urmarirea indeaproape a acestui protocol ne permite sa asiguram calitate si predictibilitate
tratamentelor noastre si, de aceea, va rugam inca de la inceput sa ne ajutati in a-l respecta.

Va multumim si asteptam sa ne cunoastem.
Cu prietenie,
Echipa Orto-Dental

