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 זוג וטרולים שיסייעו להכנסה
ראשונית של הקשתיות

INSIDE YOUR ALIGNER KIT:

וטרולים

 מכשיר רטט להאצת הטיפול והרגעת  
החניכיים במהלך הטיפול. הקיט כולל 

כבל טעינה, מטען, נשכן

PROCLEARTM SMILE ACCELERATOR

  LED כולל מגש הלבנה, מיני נורת 
ו-3 מזרקים עם ג'ל ההלבנה 

המתקדם שלנו

PROCLEARTM  קיט 
 להלבנת שיניים

2 3

 קשתיות אסתטיות
מותאמות אישית

6

 נרתיק נשיאה
לקשתיות

 כלי להוצאת קשתיות 
פצירה לשיוף
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לתוצאות טובות

עקוב אחר המדריך
 הקשתיות שלך ארוזות בזוגות ומסודרות בסדר כרונולוגי בכדי

לעזור לך ליישר את השיניים שלך בצורה הטובה והקלה ביותר

לשאלות נוספות ותמיכה צור עימנו קשר באימייל או בטלפון

054-927-7933

3

www.proclearaligners.org 
support@proclearaligners.org



מתי להרכיב את הקשתיות

התחל בהרכבה של הקשתיות האסתטיות )העליון והתחתון( יחד במשך שבועיים לפני 
אישית שתעבר לסט הבא ברצף המותאם 

הרכב את הקשתיות שלך לפחות 22 שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע. אי הרכבת  הקשתיות 
שלך במשך הזמן המומלץ עלול לגרום לסדרת הקשתיות הבאה בערכה שלך לא להתאים 

כראוי

חובה להוריד את הקשתיות שלך בזמן אכילה, שתייה וצחצוח שיניים. חשוב לצחצח  שיניים 
לאחר כל ארוחה/נשנוש ולשטוף את הקשתיות במים קרים לפני הכנסתם מחדש לפה

Something To Smile About

אל תזרוק את סט הקשתיות האחרון כיוון שהם משמשים כמקבעים
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עצות מועילות לזכור
 הסוד לחיוך מושלם הוא להרכיב את הקשתיות כל יום

הלחץ העקבי של הקשתיות על השיניים חשוב לצורך שמירה על תנועת השיניים והבאתן למצבן החדש, לכן מומלץ להרכיב  
את הקשתיות דרך קבע, לאורך כל שעות היממה. בזמן האוכל ו/או כאשר הן לא בשימוש, ניתן לאחסן את הקשתיות בנרתיק 

הייעודי שלהן

אכסן תמיד את הקשתיות שלך כאשר הן לא בשימוש. אנו ממליצים לשמור על סט  הקשתיות גם 
לאחר המעבר לשלב הבא עד שתדע שהסט הבא יושב על השיניים כראוי. במידה והסט אותו אתה 

מרכיב נשבר או אבד חזור לסט הקודם עד קבלת סט חלופי

  לצורך קבלת סט חלופי צור עימנו קשר בטלפון או במייל

הסר תמיד את הקשתיות בזמן אכילה או שתיה. משקאות ממותקים, חומציים או  חמים 
עשויים לפגום ולהכתים את הקשתיות עד כדי נזקים ועיוות שלא ניתן לתקנם.  יש להקפיד 

להשתמש במברשת שיניים וחוט דנטלי, על מנת לנקות שיירי אוכל שנלכדו בין השיניים 
בזמן הלעיסה

לאחר צחצוח שיניים הימנע משימוש במי פה עם צבע. רוב מוצרי מי הפה 
הצבעוניים יכולים לשנות את צבע בקשתיות שלך. במקום זאת, אם ברצונך 

לשמור על הקשתיות שלך נקיות פשוט שטוף אותם במים קרים עם סבון
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להגיע להתאמה המושלמת

ערכת הקשתיות כוללת שני גלילי וטרולים, כלי עזר להסרה ופצירת שיוף. הגלילים  מסייעים בהושבה 
ובהתאמה הראשונית של הקשתיות. במידת הצורך מומלץ לנשוך את  הגליל בעת הכנסת הקשתיות 

ובכך לסייע בהושבת הקשתיות במקומן מבלי לגרום נזק  לשיניים או לקשתיות. הימנע מהפעלת לחץ 
על הקשתיות בעת ההכנסה הראשונית מבלי  להיעזר בגלילים בכדי לא לפגוע בקשתיות ו/או בשיניים

כלי ההסרה משמש כדי לעזור להוציא את הקשתיות בעת הצורך. בפעולה פשוטה  הנח את קצה 
הקרס של הכלי כדי למשוך את הקשתיות של הלסת העליונה כלפי  מטה, או להרים את הקשתית 

התחתונה למעלה, כדי לשחררן ולסייע בהסרתן. אין  להשתמש בכלי ההסרה כדי למשוך את 
הקשתיות בצורה אופקית החוצה, שכן הדבר עלול לגרום נזק לקשתיות ולתהליך היישור

הפצירה נועדה לסייע בהסרת בליטות ע"י ליטוש עדין והחלקת קצוות הקשתית ) 
במידה ויש צורך( למניעת גירוי על החניכיים

 אביזרים נלווים בערכה

כלי להסרת קשתיות

משייף קשתיות
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 הקשתיות מיוצרות מחומר איכותי וגמיש אשר מפעיל לחץ להזזה
אופטימלית של השיניים

 הרכיבו את הקשתיות באופן יומיומי לקבלת תוצאות אופטימליות.
חשוב להסירן בעת אכילה ושתייה וכן בזמן צחצוח השיניים

 מומלץ לנקות את הקשתיות לאחר כל הסרה
 שלהן, וכן לצחצח את השיניים ולנקותן עם חוט

דנטלי לפני ההרכבה מחדש

 בכדי לשמור על הקשתיות, מומלץ לנקות אותן עם מים
 וסבון. שימוש בכל חומר אחר עלול לגרום לשינוי צבע

 הקשתיות וכן לאי התאמתן בפה. אסור להשתמש במים
חמים כיוון שהדבר עלול לעוות את צורת הקשתית

לשמור הקשתיות נקיות ושקופות
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לשמור על השיניים לבנות
 כחלק מערכת יישור השיניים שלנו כלולה גם ערכת הלבנה מקצועית

 שהיא הדרך המושלמת להלבין את השיניים בבית.

ProClearTM whitening Kit

הערכה שלנו משתמשת בטכנולוגיית LED כחול, ויחד עם ג'ל ההלבנה שלנו ניתן להגיע 
לתוצאות מהירות יותר ועמידות יותר. ה  LED מאיר אור כחול מבריק העוזר להסיר במהירות 

כתמי משטח, תוך שהוא חודר לעומק הכתמים המוטבעים.

תכונות:

קל, נוח, מהיר ובטוח לשימוש

מוריד כתמים של שנים

משיג תוצאות מבלי לצאת מהבית

 הזמן הטוב ביותר להלבין

 שיניים הוא ממש לפני

 השינה, אחרי שצחצחת

שיניים
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Whiten & Brighten That Smile

לתוצאות רצויות
 חזור על הפעולה מדי יום עד להשגת

 גוון לבן אידיאלי. עקוב אחר
 ההתקדמות שלך באמצעות מדריך

.גוון הלבנה שלנו
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שאלות נפוצות

 אני מרגיש כאב כאשר אני מרכיב קשתיות חדשות. האם זה נורמלי?

כן. לחץ וכאב עם סט חדש של קשתיות הם נורמליים לחלוטין. הקשתיות מזיזות את השיניים שלך. השאר אותן כמה שיותר זמן  בפה.  

עבור אי נוחות, ניתן לקחת משכך כאבים עד שהשיניים שלך יזוזו כדי להתאים לקשתית החדשה והכאבים יחלפו. בנוסף אנחנו 

ממליצים להשתמש במאיץ החיוך שלנו.

הקשתיות מגרות את החניכיים ואת הלחיים שלי
זה נורמלי שקצוות הפלסטיק של הקשתיות בוקעים החוצה. זה עלול לגרום לגירוי או לחתוך את החניכיים או הלחיים הפנימיות. 

אם הקשתיות שלך מגרות את החניכיים והלחיים שלך, פשוט השתמש במשייף המצורף כדי לתקן בעדינות, לשפשף ולהחליק רק 

את הקצוות או האזורים המחוספסים הבולטים שגורמים לאי נוחות

בקשתיות? כיצד אוכל לשמר את החיוך החדש שלי לאחר השימוש 
בערכה מצורפות קשתיות קשיחות יותר לאחר גמר הטיפול שיעזרו לשמור על החיוך היפה שלך.  הקשתיות (ריטיינרים) יהיו 
עשויים מחומר עבה יותר וצריכים להחזיק מעמד 4-6 חודשים. מומלץ להרכיב אותם  22 שעות ביממה  למעט אכילה ושתייה 

במשך השבועיים הראשונים. לאחר מכן, תוכלו להרכיב אותם רק בזמן שאתם ישנים. 
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יש לשמור את הקשתיות נקיות. הקפד על ציחצוח שיניים והשתמש בחוט דנטלי לאחר כל ארוחה. אין לאכול או לשתות דבר 

מלבד מים בטמפרטורת חדר בזמן הרכבת הקשתיות. השתמש בסבון נוזלי ומים פושרים לניקוי הקשתיות. אסור להשתמש   

במשחת שיניים לצורך ניקוי הקשתיות.

 מתי ולכמה זמן עליי להרכיב את הקשתיות?

 כל יום הרכב את הקשתיות למשך 22 שעות. מומלץ להסירן בעת אכילה, שתייה, צחצוח שיניים, שימוש בחוט דנטלי, פגישות או 

אירועים מיוחדים, אבל ככל שהם יהיו יותר על השיניים , כך הם יעבדו טוב יותר טוב

לאיזה סוג של תוצאות עלי לצפות לאחר השלמת התוכנית המותאמת אישית
 התוצאות הטובות ביותר מושגות כאשר אתה עוקב אחר המדריך המותאם אישית שלך, כולל משך הזמן שבו הקשתיות מורכבות

בפה במהלך היום ומדי יום

המשך

הקשתיות שלי עכורות ומדיפות ריח רע, מה עליי לעשות?

זקוקים לעזרה נוספת
 בקרו באתר שלנו לעזרה נוספת, שאלות, עצות מועילות ועוד

www.proclearaligners.org
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 הדרך המקצועית ביותר ליישר את השיניים מבלי ללכת 
לרופא השיניים

www.proclearaligners.org




