
Ορθοδοντική θεραπεία για όλους!

Πως αισθάνεστε για το χαμόγελό σας; 
Μήπως πιάνετε τον εαυτό σας να κρύβει το στόμα σας όταν γελάτε; Η ορθοδοντική μπορεί να 
ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας.

Βελτιώστε το χαμόγελό σας.
Άνθρωποι όλων των ηλικιών συμφωνούν ότι τα ίσια δόντια φαίνονται πολύ όμορφα και δημιουργούν 
ένα χαμόγελο που σας κάνει να φαίνεστε και να νιώθετε πολύ καλύτερα.

Κοιτάξτε γύρω σας – τα σιδεράκια είναι πλέον στυλ!
Η κατάλληλη ηλικία για ορθοδοντική θεραπεία είναι μεταξύ 10-14 χρονών όταν όλα τα μόνιμα δόντια 
έχουν αναπτυχθεί. Πολλοί ασθενείς μας επιλέγουν χρωματιστά σιδεράκια και λαστιχάκια για να 
δείχνουν το στυλ τους με τα χρώματα του σχολείου τους, της αγαπημένης τους ομάδας ή των 
διακοπών!

Είναι ο τρόπος που μασάτε σωστός;
Λανθασμένη σύγκλειση είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι ορθοδοντικοί για να περιγράψουν την 
κατάσταση εκείνη που τα δόντια και οι γνάθοι δεν ταιριάζουν σωστά όταν κλείνουν. Τα σιδεράκια 
μπορούν να επαναφέρουν τα δόντια στη σωστή τους θέση και να βελτιώσουν μία λανθασμένη 
σύγκλειση.

Είναι τα δόντια σας «στραβά»;
Στραβωμένα, συνωστισμένα ή δόντια σε λάθος θέση μπορούν να σας εμποδίζουν από το να γελάτε. 
Επειδή είναι δύσκολο να τα διατηρείτε καθαρά, ο κίνδυνος για τερηδόνα ή ουλίτιδα αυξάνεται. 
Επιπλέον, μία προβληματική σύγκλειση μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στο να μασήσει κανείς 
ορισμένα φαγητά. Τέλος τα «πεταχτά» δόντια είναι επιρρεπή σε ρωγμές ή κατάγματα με ένα χτύπημα 
στο στόμα.

Αθηναϊκο Ορθοδοντικό Κέντρο
Dr. med. dent. Θωμάς Κωνσταντίνου

Η Φροντίδα μας φαίνεται

στο χαμόγελό σας!

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα:  17:00 - 21:00 
Τρίτη:   10:00 - 13:00 & 17:00 - 21:00 
Τετάρτη:  17:00 - 21:00 
Πέμπτη:  10:00 - 13:00 & 17:00 - 21:00 
Παρασκευή:  17:00 - 21:00 

Κατόπιν ραντεβου

SCAN ME!
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Το ορθοδοντικό πλάνο θεραπείας σας

Το σχέδιο της ορθοδοντικής θεραπείας σας είναι μοναδικό. Περιλαμβάνει μία φάση εκτίμησης, μία 

φάση θεραπείας και μία φάση ελέγχου του αποτελέσματος.

Τα σιδεράκια τοποθετούνται στα δόντια σας και σε αυτά συγκρατούνται συρματάκια. Τα σιδεράκια 

μπορεί να είναι μεταλλικά, πλαστικά ή κεραμικά. Τα κεραμικά είναι πιο διακριτικά και πιο εύθραυστα. 

Τα πλαστικά είναι ημιδιαφανή ή στο χρώμα των δοντιών και τα μεταλλικά είναι τα πιο ισχυρά αλλά 

φαίνονται όμως πιο έντονα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα σιδεράκια 

στις εσωτερικές επιφάνειες των δοντιών κάνοντάς τα «αόρατα».

Τι είδους βήματα περιλαμβάνει μια ορθοδοντική θεραπεία;

Φάση Εκτίμησης
1. Συλλογή ιατρικού-οδοντιατρικού ιστορικού

2. Διάγνωση ορθοδοντικού προβλήματος

3. Κατασκευή εκμαγείων μελέτης των δοντιών

4. Φωτογραφίες προσώπου και δοντιών

5. Ακτινογραφίες των δοντιών και της κεφαλής

Φάση Θεραπείας
1. Επίσκεψη στον οδοντίατρο για εξέταση και καθαρισμό

2. Ολοκλήρωση οδοντιατρικής θεραπείας

3. Τοποθέτηση των ακίνητων μηχανισμών στα δόντια

4. Προσθήκη εξωστοματικών μηχανισμών 

5. Προσαρμογή των ορθοδοντικών συρμάτων γενικά κάθε 2 με 6 εβδομάδες

6. Φοράτε τους εξωστοματικούς μηχανισμούς και τα λαστιχάκια 

7. Επίσκεψη στον οδοντίατρό σας κάθε έξι μήνες για εξέταση και καθαρισμό

Φάση Επανελέγχων
1. Σε πολλές περιπτώσεις θα φοράτε ένα συγκρατητικό που διατηρεί τα δόντια σας στη νέα  

 τους θέση.

2. Μπαίνετε σε ένα πρόγραμμα επανελέγχων από τον ορθοδοντικό σας

3. Συνεχίζετε τις επισκέψεις σας στον οδοντίατρο κάθε εξάμηνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Ορθοδοντική;
Είναι ειδικότητα της Οδοντιατρικής και ασχολείται με την διόρθωση των ανωμαλιών που 
παρατηρούνται στη θέση των γνάθων, των δοντιών και της σύγκλεισης.

Τα σιδεράκια πονάνε;
Όταν τοποθετούνται για πρώτη φορά ή όταν ο ορθοδοντικός σας προσαρμόζει τα σιδεράκια, 
ενδέχεται να νιώσετε μικρού βαθμού ενόχληση. Ο ορθοδοντικός θα σας συνταγογραφήσει το 
κατάλληλο παυσίπονο και σε λίγες μέρες θα νιώθετε πολύ καλύτερα.

Πόσο καιρό θα χρειαστεί να φοράω σιδεράκια;
Ο χρόνος θεραπείας καθορίζεται από ορισμένους παράγοντες όπως: το πόσο σοβαρό είναι το 
πρόβλημα της σύγκλεισής σας, την συνολική κατάσταση της υγείας των δοντιών, των ούλων και 
των γνάθων σας, την ηλικία σας, και το πόσο προσεκτικά ακολουθείτε τις οδηγίες του ορθοδοντικού 
σας. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος της ορθοδοντικής θεραπείας θα λέγαμε ότι κυμαίνεται μεταξύ 
ενός με δυο χρονια.

Θα χρειαστεί να φορέσω κάτι άλλο εκτός από σιδεράκια;
Ο ορθοδοντικός σας θα καθορίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας ειδικά για εσάς. 
Συμπληρωματικά με τα σιδεράκια ο ορθοδοντικός σας θα προτείνει πιθανόν τη χρήση ορισμένων 
κινητών ή ακίνητων μηχανισμών, όπως παραδείγματος χάριν λαστιχάκια, εξωστοματικούς και 
συγκρατητικούς μηχανισμούς.

Μπορώ να τρώω ό,τι θέλω όσο φοράω σιδεράκια;
Η αλήθεια είναι οτι δεν θα στερηθείτε τίποτα από τις παλιές σας συνήθειες, απλά πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί με συγκεκριμένες τροφές. Καλό είναι να αποφεύγετε τις κολλώδεις και 
σκληρές τροφές. Ορισμένα φρούτα και λαχανικά όπως καρότα και μήλα πρέπει να τα κόβετε σε 
μικρά κομμάτια πρώτα και μετά να τα μασάτε.

Γιατί το καθημερινό βούρτσισμα είναι τόσο απαραίτητο;
Πρόσφατες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η τερηδόνα των δοντιών μειώνεται δραματικά με το συχνό 
καθαρισμό στον οδοντίατρό σας, τη χρήση φθοριούχων διαλυμάτων, την υγιεινή διατροφή και το 
σχολαστικό καθημερινό βούρτσισμα.

Είμαστε μαζί σας!

Η ορθοδοντική θεραπεία απαιτεί έναν υψηλό βαθμό συνεργασίας από εσάς και τον ορθοδοντικό 

σας. Βασιστείτε στην κλινική μας για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε ένα υγιές στόμα και ένα 

όμορφο χαμόγελο. Θα δείτε ότι το νέο σας χαμόγελο άξιζε την προσπάθειά σας. Μην ξεχνάτε ότι 

το χαμόγελό σας κρατάει για μία ζωη! 

Παρακάτω σας παραθέτουμε 3 από τις πιο ολοκληρωμένες και δοκιμασμένες μεθόδους 

ορθοδοντικής.

Μέθοδοι Ορθοδοντικής

Με την μέθοδο DAMON - Clear σας προσφέρουμε μια 

δοκιμασμένη και ιδιαίτερα εγκεκριμένη ορθοδοντική 

θεραπεία. Αυτά τα υψηλής τεχνολογίας σιδεράκια είναι 

σχεδόν αόρατα και επιτυγχάνουν με τον πιο ευχάριστο, 

γρήγορο και  ασφαλή τρόπο τα αποτελέσματα που 

επιθυμείτε.

Οι διαφανείς, σχεδόν αόρατοι μηχανισμοί  Invisalign  

είναι μία από τις πιο προηγμένες ορθοδοντικές μεθόδους 

σήμερα. Μια ιδιαίτερα δημοφιλής και  επιτυχημένη μορφή 

θεραπείας για ενήλικες, η οποία πραγματοποιείται με 

μεγάλη επιτυχία στο ιατρείο μας.

Μια οδοντιατρική διόρθωση με την μέθοδο  Incognito  

δεν είναι ορατή, επειδή οι μηχανισμοί στερεώνονται 

στο εσωτερικό των δοντιών και δεν υπάρχουν εμφανή 

και ενοχλητικά καλώδια ή συσκευές. Η ιδανική 

μέθοδος  ορθοδοντικής θεραπείας για ενήλικες και για 

απαιτητικούς Teens!


