
Hızlı tedavi süreci
Olağanüstü konfor
Mükemmel sonuçlar

KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞ YARARLARI

- Olağanüstü bir gülüş ve yüz güzelliği.

- Hızlı tedavi süreci ve daha az doktor ziyareti.

- Olağanüstü konfor.

- Birçok vakada ağız dışı aygıt veya diş çekimi 
   gerektirmeyen sistem.

- Daha hijyenik.
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Geleneksel ortodontik tedavide kullanılan braketler 
ve tellerde kullanılan bağlantı unsurları, elastikler 
ve klipsler otomobillerin el frenlerine benzer bir etki 
göstererek sürtünmeyi artırır ve dişinizin hareket 
etmesini engeller, konforunuzu azaltır.

Damon sistemin braketleri, tellerin daha özgürce 
hareket etmesini sağlayarak telleri braketin arasında 
tutmak için, pasif kapaklı sistem kullanmaktadır. Bu 
özelliği, sürtünmeyi azaltarak dişlerin daha hızlı ve 
daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Yenilikçi
  teknoloji

Her yaşta
 insanlar için

Düzgün dişler ve güzel bir gülüş, özgüveninizi ve öz 
saygınızı artırıp, aynı zamanda da ağız sağlığınızı
iyileştirir. Damon sistemden nasıl faydalanabileceğiniz 
konusunda lütfen Ortodontistinize danışın. Güzel 
görünmek ve iyi hissetmek için geç kalmadınız.

Tedavi süresi: 18 ay, 11 randevu

      Tedavi öncesi            Sonuç



Damon Sistemini
 farklı kılan nedir?

Hızlı tedavi süreci ve

    daha az doktor ziyareti

Güzel yüzler

 ve güzel Gülüşler
Olağanüstü

 Konfor
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Tedavi süresi: 16 ay, 10 randevu Tedavi süresi: 16 ay, 8 randevu Tedavi süresi: 16 ay, 10 randevu

Damon sistemin braketleri, dişlerinize daha az kuv-
vet uyguladığı için, ilk günlerde hissedebileceğiniz 
muhtemel ağrılar da minimum seviyede olur.

Damon Sistem sadece dişlerinizi düzeltmekle 
kalmaz, farklı bakış açısı sayesinde daha estetik 
geniş gülüşe sahip olmanızı da tasarlar. Biz herbir 
hastanın yüzünü, yüz estetiğini ve hatta 40’lı ve 
50’li yaşlarında sahip olabilecekleri gülüşlerini dahi 
düşünmekteyiz.

Damon Sistem ile tedavi süreci, geleneksel
braketlerle olandan çok daha kısadır. Kısa tedavi, 
daha az randevu ve harika bir gülümseme
demektir. Tedavinin ne kadar kısa sürdüğüne
siz de şaşıracaksınız.

Telleri braketlere ligatür ile bağlamaya gerek
olmadığından, hem dişlere hem de diş eti gibi çevre 
dokulara karşı daha hassastır.

İleri teknoloji ve şekil hafızalı teller sayesinde en az 
kuvvet uygulaması ile daha hızlı diş hareketi sağlar.

Dişlerinizin ideal şekilde sıralanmasını sağlayarak 
yüz estetiğinizi artırır. Klinik olarak ispatlanmış bu 
tedavi yöntemiyle, sık uygulanan diş çekimine ve 
üst çene genişletme apareylerine gerek kalmaz.


