Soluções completas de acordo com a
necessidade do seu paciente
Conheça e entenda a diferença entre os produtos Invisalign®

Invisalign
Express

Invisalign
Lite

Invisalign
Comprehensive

até 7

até 14

Ilimitado

Apinhamento ou
espaçamento por arco

< 2 mm

< 4 mm

> 4 mm

6 mm
6-8 mm
> 8mm

Discrepância
de linha média

< 1 mm

< 2 mm

> 2 mm

2 mm
2-3 mm
> 3 mm

Express
Opção de tratamento para melhorias estéticas, apinhamentos, diastemas muito pequenos
e recidiva ortodôntica simples
• Movimenta todos os dentes
• Não é indicado para correção ântero-posterior
• Pode ser realizado upgrade para Invisalign® Lite / Comprehensive*

Lite
Opção de tratamento para melhorias no sorriso, pequenos apinhamentos e diastemas,
tratamentos estéticos, correções simples, alinhamento pré-restaurador, tratamentos
parciais ou combinados
• Permite todos os recursos (exceto Precision Wings)
• Indicado para correção ântero-posterior somente até 2 mm (distalização simultânea)
• Pode ser realizado upgrade para Invisalign Comprehensive ou downgrade para
Invisalign Express*

Comprehensive
Opção de tratamento mais ampla e completa que tratará todos os tipos de casos
• Indicado para mordida aberta, mordida profunda, Classe I, Classe II Divisão 1 e Divisão 2
e Classe III, apinhamento e diastemas severos, casos com extrações e casos de mordida
cruzada anterior e posterior
© 2019 Align Technology, Inc. Os resultados podem variar de acordo com o paciente. Casos raros de
reação alérgica podem ocorrer. O nome dos modelos Invisalign registrados junto à ANVISA precedem da
expressão “Invisalign System”. Dr. Renato Mussa – CRO-SP 79.328. Align Technology do Brasil Ltda. CROSP 502. Conteúdo exclusivo para prof issionais de saúde. Cód. 112119

*upgrade e downgrade estão liberados no sistema até a aprovação do ClinCheck
**contado a partir da data de embarque dos alinhadores

Pares de
alinhadores

Intrusão ou
extrusão de anterior

2,5 mm
2,5-3 mm
> 3mm

< 1 mm por arco

< 2 mm por arco

> 2 mm

Rotação dos
dentes anteriores

< 10°

< 30°

> 30°

30°
40°-50°
> 50°

Rotação dos
dentes posteriores

< 10°

< 20°

> 20°

20°
20°-30°
> 30°

> 2 mm

2 mm
2-3 mm
> 3 mm

Expansão posterior
Alinhadores
adicionais

< 1 mm por quadrante < 2 mm por quadrante

1 conjunto pago

1 conjunto pago
+ 1 conjunto free

Ilimitado

Data de expiração
do tratamento

1 ano

2 anos

5 anos

Correção ÂnteroPosterior

0 mm

2 mm

2 mm
2-4 mm
> 4 mm

Movimento
PREVISÍVEL:
Movimentação ocorre
somente com alinhadores

Movimento
MODERADO:
São tratamentos que
podem necessitar de
botões e elásticos para
atingir os movimentos.

Movimento
AVANÇADO:
São tratamentos que
podem necessitar de
uso de outras técnicas
ortodônticas para
atingir movimentos mais
desafiadores.

