
Invisalign  
Lite

Opção de tratamento 
para melhorias no sorriso, 
pequenos apinhamentos 
e diastemas, tratamentos 
estéticos, correções simples, 
alinhamento pré-restaurado.

• Até 14 pares de alinhadores

Invisalign  
Express

Opção de tratamento 
para melhorias estéticas, 
apinhamentos e diastemas leves, 
e recidiva ortodôntica simples.

• Até 7 pares de alinhadores

Precision Cuts

Recortes nos 
alinhadores para  
uso de elásticos

Ex: Correção Classe II

Pôntico

Espaços maiores  
que 4 mm

Pôntico se adequa  
a este espaço

Precision Wings

Avanço mandibular

Pacientes em 
crescimento

Pacientes com 
deficiência mandibular

Guia de Erupção

Em pacientes na fase 
de trocas de dentes 
de leite para dentes 

permanentes, é criado 
um guia para abrir 

espaço para o dente 
permanente.

Bite Ramps

Levante de mordida

Normalmente utilizado 
em casos de mordida 

profunda e  mordida 
cruzada

Indicador de Uso

Os Indicadores de 
Uso Invisalign® foram 

desenvolvidos para que 
você possa acompanhar 

a disciplina do paciente 
durante o tratamento.

Invisalign 
Comprehensive

Opção de tratamento  
mais ampla e completa  
para tratar todos os tipos 
de casos.

• Alinhadores ilimitados  
   por 5 anos

Invisalign  
First

O tratamento Invisalign First 
é o alinhador projetado com 
recursos específicos para 
pacientes com dentição mista.

• Alinhadores ilimitados  
   por 18 meses

Invisalign Comprehensive 
Fase 2

Opção de tratamento para a  
Fase 2, exclusiva para pacientes  
que completaram tratamento 
Invisalign First.

Conheça o portfólio

Invisalign®: Soluções completas de acordo
com a necessidade do seu paciente.

Para todos os tratamentos, existem as Contenções Vivera®

Recursos para todos os pacientes Recursos para crianças e adolescentes



Somente os alinhadores transparentes 
Invisalign têm três tecnologias 
essenciais: a combinação do material  
SmartTrack® com os recursos das 
tecnologias SmartForce e SmartStage, 
que permitem que o Sistema Invisalign 
ofereça  mais previsibilidade na 
movimentação dentária!

Conheça as características  
de cada produto Invisalign®

Movimento 
PREVISÍVEL
Movimentação 
ocorre somente 
com alinhadores

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

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

Invisalign Express Invisalign Lite
Invisalign  

Comprehensive
Invisalign First

Pares de  
alinhadores

até 7 até 14 ilimitado ilimitado

Apinhamento  
ou espaçamento  

por arco
< 2 mm < 4 mm > 4 mm

  6 mm
  6-8 mm
  > 8 mm

> 4 mm
  6 mm
  6-8 mm
  > 8 mm

Discrepância  
de linha média

<1  mm < 2 mm > 2 mm
  2 mm
  2-3 mm
  > 3 mm

> 2 mm
  2 mm
  2-3 mm
  > 3 mm

Intrusão ou extrusão 
de anterior

< 1 mm por arco < 2 mm por arco > 2 mm
  2,5 mm
  2,5-3 mm
  > 3 mm

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

Rotação dos dentes 
anteriores

< 10º < 30º > 30º
  30º
  20º-30º
  > 50º

> 30º
  30º
  40º-50º
  > 50º

Rotação dos dentes 
posteriores

<10 º < 20 º > 20º
  20º
  20º-30º
  > 30º

> 20º
  20º
  20º-30º
  > 30º

Expansão posterior < 1 mm por quadrante < 2 mm por quadrante > 2 mm
  2 mm
  2-3 mm
  > 3 mm

> 6 mm
  <3 mm
  4-6 mm
  > 6 mm

Alinhadores 
adicionais

1 conjunto pago
1 conjunto pago  
+ conjunto free

Ilimitado Ilimitado

Data de expiração  
do tratamento

1 ano 2 anos 5 anos 5 anos

Correção ântero-
posterior

0 mm 2 mm
  2 mm
  2-4 mm
  > 4 mm

  2 mm
  2-4 mm
  > 4 mm
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