
Para todas 
as Idades

U-Aligner
É um tratamento ortodôntico transparente que através de alinhadores invisíveis e removíveis permite 
a correção do seu sorriso. São projetados, utilizando tecnologia 3d, para realizar pequenos 
movimentos de maneira a ser um tratamento muito confortável e para todas as idades.


Produzido em Portugal, desenvolvido e aprovado por Médicos Dentistas, nossa equipa está 
preparada para oferecer suporte clínico e técnico completo. 

Vantagens

6.PRECISÃO

Precisão no resultado e na 
adaptação dos alinhadores

5.LIBERDADE

Por serem removíveis não há 
restrição de alimentos

4.PREVISIBILIDADE

Nossa tecnologia permite ver como 
ficará o tratamento

3.TRANSPARENTE

Não afeta a vida social ou 
profissional

2.CONFORTÁVEL

Pode ser usado em qualquer idade, 
criança, jovem, adulto ou idoso

1.REMOVÍVEL

Seja para lavar os dentes ou 
eventos importantes



O que esperar do U-Aligner?

Como funciona

Após avaliação do utente seguindo o 
formulário que lhe será enviado, para 
orientar na análise, e a certeza de que o 
caso está indicado para o tratamento com 
U-Aligner, nossos técnicos irão realizar o 
planeamento. Cada movimento será 
analisado por nossos técnicos e com 
auxílio de um software indicará quantos 
alinhadores serão necessários para obter 
o sorriso final.


Será enviado o planeamento com 
possibilidade de alterações, se for 
n e c e s s á r i o , c o m a u x í l i o d e u m 
especialista técnico de nossa equipa, 
a lém d isso é d ispon ib i l i zado um 
visualizador com antes e depois, de 
maneira que esta seja também uma 
ferramenta de comunicação com seu 
utente. Também serão recomendados 
ações para obtenção do melhor resultado, 
tais como uso de elástico ou desgaste 
interproximal.

Uma vez aprovado o planeamento, será 
enviado uma sequência de alinhadores 
que podem ou não corresponder a toda a 
sequência de tratamento, dependendo do 
caso, isso porque queremos garantir o 
melhor resultado para seu utente, desta 
forma acompanhamos o desenvolver do 
caso e auxiliamos clinicamente se assim 
for necessário.


D u r a n t e t o d o o t r a t a m e n t o , 
disponibilizamos técnicos de nossa 
equipa para tirar quaisquer dúvidas sejam 
elas clínicas ou técnicas que venha a ter.

IMPRESSÃO/
DIGITALIZAÇÃO1 PLANEAMENTO/

APROVAÇÃO2 IMPRESSÃO 3D/
PRODUÇÃO3 EMBALAGEM/

ENVIO4 TRATAMENTO5
Impressão dos dentes 
deve ser realizada com 
silicona de adição ou a 
digitalização direta das 
arcadas com scanner 
intra-oral.

O planeamento é realizado 
por nossa equipa e 
enviado para análise e 
aprovação com utilização 
de um software de 
visualização.

O tempo de produção 
está relacionado a 
complexidade do caso, 
desta forma asseguramos 
um excelente padrão de 
qualidade.

Depois de produzidos os 
alinhadores recebem um 
tratamento para 
desinfecção e são 
devidamente embalados 
um a um e enviados a si.

Os alinhadores devem ser 
substituídos a cada 7/10 
dias dependendo do caso 
e utilizados até a 
obtenção do sorriso ideal 
planeado.  

3D



Casos severos de apinhamento requerem além de desgaste 
interproximal, bastante conhecimento técnico do Ortodontista em 
tratamento com alinhadores.

Casos severos de espaçamento requerem restaurações adicionais 
para fechamento do espaço ou a finalização com espaços residuais 
previamente identificados no planeamento.

Casos severos de sobremordida são complexos, necessitam 
aparatos prévios para abertura da mordida e conhecimento técnico 
do Ortodontista em tratamento com alinhadores.

Casos severos de sobressaliência requerem conhecimento técnico 
do Ortodontista com alinhadores e o conhecimento prévio no 
planeamento da possível permanência de uma leve sobressaliência.

Casos severos de desvio de linha média requerem desgaste 
interproximal e bastante conhecimento técnico do Ortodontista em 
tratamento com alinhadores.

Casos severos de mordida aberta não são possíveis com o U-
Aligner, recomendando que sejam realizados casos de até 0,5mm 
de mordida aberta e conhecimento técnico do Ortodontista.

Casos severos de inclinação dos molares requerem aparatos de 
distalização, além de attachments e até mesmo mini-implantes 
ortodônticos e bastante conhecimento técnico do Ortodontista.

Indicações

Apinhamento

Espaçamento

Sobremordida

Sobressaliência

1-3 mm	 3-6 mm	 > 6 mm	

0-3 mm	 3-6 mm	 > 6 mm	

0-1 mm	 1-3 mm	 > 3 mm	

0-2 mm	 2-4 mm	 > 4 mm	

Linha média
0-2mm	 2-4mm	 > 4mm	

Mordida aberta
0-0,5mm	 0,5-1mm	 > 1mm	

Inclinação distal
0-10°	 10-15°	 > 15°	

Fácil, ideal para primeiros casos Moderado, ideal para ortodontistas com pouca experiência Difícil, apenas para ortodontistas com muita experiência

“ Altamente estético, é uma excelente 

ferramenta para o Médico Dentista  

na correção do sorriso.” 
Dra. J Dantas
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Ciência e tecnologia
O U-Aligner foi meticulosamente pensado e 
desenvolvido com base em diversos estudos 
relacionados a eficácia dos alinhadores, de 
maneira que o design e a espessura dos nossos 
alinhadores promovam o máximo de resultado 
com o máximo conforto ao utente.

Recomendações
É recomendado que para obtenção de ótimos resultados que o utente utilize o alinhador por 22h/
dia, sete dias por semana ininterruptos. 


Quanto a higienização, uso de escova macia e água é suficiente para uma correta limpeza do 
alinhador, não sendo recomendado uso de produtos químicos de higiene sobre o U-Aligner.

Suporte
Acesse nosso sítio em www.u3ddental.com e conheça mais sobre o U-Aligner e suas vantagens. 
Nossa equipa está preparada técnica e cientificamente para auxiliar em suas dúvidas, entre em 
contato conosco sempre que precisar.

www.u3ddental.com +351 912 430 015 u3ddental@gmail.com
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Espessura da margem gengival

0,75 mm
0,75 mm

0,50 mm
0,50 mm

http://www.u3ddental.com
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