
W jaki sposób...

aparat
ortodontyczny
może zmienić Twoje życie?

Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie ortodontyczne.



Ortodoncja to dziedzina stomatologii, zajmującą się diagnozo-
waniem, zapobieganiem i przywracaniem prawidłowych relacji 
zgryzowych oraz harmonijnych rysów twarzy. Aktualnie rynek 
aparatów ortodontycznych jest niezwykle bogaty, dostępnych 
jest wiele różnych rozwiązań ortodontycznych, a za ich główny 
podział należy przyjąć rozróżnienie na aparaty stałe i ruchome.
Rodzaj zastosowanego aparatu ortodontycznego przede wszyst-
kim uzależniony jest od rodzaju wady zgryzu Pacjenta, jego 
wieku oraz indywidualnych oczekiwań. Leczenie ortodontyczne 
prowadzi się głównie w celu zachowania zdrowia zębów, przy-
zębia i stawów skroniowo-żuchwowych, ale także z uwagi na 
względy estetyczne lub dla zniwelowania wad wymowy.  ▪

Aparaty ortodontyczne

• poprawa wizerunku i zwiększona pewność siebie,

• zdrowy, piękny usmiech i poprawa funkcji żucia,

• zwiększona możliwość utrzymania 
 prawidłowej higieny jamy ustnej,

• właściwe rozłożenie sił na poszczególne 
 zęby, co zapobiega ich ścieraniu.

Korzyści wynikających z podjęcia leczenia 
ortodontycznego jest wiele: 
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W Dentim Clinic proponujemy Pacjentom 
leczenie ortodontyczne przy wykorzystaniu 
aparatów stałych oraz ruchomych.

Aparaty ortodontyczne

Aparaty ortodontyczne stałe

Jak sama nazwa wskazuje, stały aparat  
ortodontyczny przymocowany jest do  
powierzchni zęba przez cały czas trwania 
leczenia ortodontycznego. Ten rodzaj 
aparatu przeznaczony jest głównie dla 
młodzieży i osób dorosłych (wszystkich 
posiadających stałe zęby). Umożliwia 
korygowanie wad zgryzu w krótszym 
czasie niż aparat ruchomy.

Zamek – główny element aparatu, jest przyklejany do powierzchni zęba.

Ligatura – elastyczny element aparatu, utrzymuje drut w zamku 
              (wymieniany przy każdej wizycie, dostępny w wielu kolorach).

Łuk aparatu – element generujący delikatną siłę, dzięki której zęby 
                    zostają wyrównane (wymieniamy kilka razy podczas leczenia).

Budowa aparatu stałego:
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• Najniższe kosztu założenia aparatu

• Wykonany z bardzo wytrzymałego materiału

• Możliwość wyboru i zmiany koloru ligatur

Rodzaje aparatów stałych 
dostępnych w Dentim Clinic:

Aparat klasyczny metalowy jest najczęściej stosowanym narzędziem tera-
peutycznym w ortodoncji. Jego działanie opiera się na przesuwaniu zębów 
za pomocą sił wytworzonych przez łuk, który jest utrzymywany w szczelinach 
zamków ortodontycznych za pomocą ligatur (gumowych lub stalowych).

1 Aparaty klasyczne metalowe

• Znaczna widoczność aparatu na zębach

 Klasyczny aparat metalowy posiada łuk, który umocowany jest w zamkach 
ortodontycznych za pomocą ligatur. W trakcie każdej wizyty Pacjent może 
wybrać odpowiedni dla niego kolor ligatur. Najbardziej neutralnym kolorem 
w przypadku aparatów metalowych jest srebrny lub biały, jednak często zdarza 
się, że Pacjenci wybierają barwne kreacje dopasowane do pory roku, nastroju 
lub ubioru. ▪   

Plusy: Minusy:
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Rodzaje aparatów stałych 
dostępnych w Dentim Clinic:

Aparat klasyczny kosmetyczny jest jednym z najczęściej wybieranych roz-
wiązań przez Pacjentów, którym zależy na dużej estetyce i tym samym małej 
widoczności aparatu podczas leczenia ortodontycznego. 
Zamki kosmetyczne są półprzezroczyste lub przezroczyste, a więc mniej 
rzucające się w oczy niż tradycyjne metalowe. Współgrają one z naturalną 
barwą zębów i są one wizualnie atrakcyjniejsze dla Pacjentów.

2 Aparaty klasyczne kosmetyczne

• Bardzo mała widoczność aparatu na zębach • Czas leczenia może się nieznacznie wydłużyć ze względu na 
 nieznacznie większe tarcie między zamkiem, a metalowym łukiem

• Nie polecane osobą palącympapierosy

Aparaty klasyczne kosmetyczne wykonane są z bardziej kruchego i podatnego 
na pękanie materiału niż ich klasyczne (metalowe) odpowiedniki, a co za tym 
idzie ich wytrzymałość w porównaniu do klasycznych zamków jest mniejsza. 
Z uwagi na różnicę materiałów, z których wykonane są aparaty kosmetyczne, 
czas leczenia może się nieznacznie wydłużyć względem aparatów klasycznych 
metalowych. ▪

Plusy: Minusy:
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• Szybszy czas leczenia i krótszy czas noszenia aparatu

• Mniejsza ilość wizyt kontrolnych (co 2 miesiące lub rzadziej)

• Minimalne dolegliwości bólowe w trakcie leczenia 
 (generowane są małe siły)

• Możliwość utrzymania lepszej higieny (ligatury elastyczne – stosowane  
 w aparatach klasycznych –utrudniają usuwanie osadu i płytki nazębnej)

Rodzaje aparatów stałych 
dostępnych w Dentim Clinic:

Aparaty stałe samoligaturujące to duży krok w rozwoju ortodoncji. Elemen-
tarną zasadą podczas leczenia ortodontycznego jest konieczność luźne-
go przesuwania się metalowego łuku w szczelinie zamka. W tradycyjnym 
aparacie łuk dociskany jest do zamka przez ciasną ligaturę (metalową lub 
elastyczną), ograniczając tym samym możliwość jego przesuwania. Z tego 
powodu opracowano zamek samoligaturujący, w którym tarcie jest maksy-
malnie zredukowane. Posiada on swego rodzaju „klapkę”, którą otwiera się 
i zamyka podczas wymiany łuków. 

3 Aparaty samoligaturujące* DAMONA

Łuk przesuwa się w szczelinie zamka z minimalnym oporem, dzięki czemu 
skraca się czas leczenia. Stosowany w Dentim Clinic system Damona to nie 
tylko leczenie zamkami samoligaturującymi, lecz to przede wszystkim połą-
czenie zamków, rurek policzkowych, zaawansowanych technologicznie łuków 
lekkich sił i  minimalnie inwazyjnych procedur leczenia. To pewnego rodzaju 
filozofia leczenia, dzięki której Pacjenci odnoszą maksymalne zadowolenie 
z odbytego leczenia. Zamki samoligaturujące występują w wersji metalowej 
i estetycznej.▪   

• Nieco wyżej umieszczone zamki niż w klasycznych aparatach

• Droższe od aparatów klasycznych

*W tradycyjnym aparacie łuk dociskany jest przez ciasną ligaturę (metalową lub elastyczną) do zamka. 

Plusy: Minusy:
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• Najbardziej estetyczny (całkowicie niewidoczny) sposób leczenia

• Leczenie tą metodą nie ma ograniczeń wiekowych

• Możliwe jest leczenie każdej wady zgryzu

• Krótszy czas leczenia

• Duży komfort leczenia związany z budową zamków

Rodzaje aparatów stałych 
dostępnych w Dentim Clinic:

Ten rodzaj aparatu to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, które z różnych 
powodów nie mogą sobie pozwolić na widoczne rozwiązania ortodontyczne. 
Jego umiejscowienie po wewnętrznej stronie uzębienia pozwala pacjentowi na 
zachowanie dotychczasowej estetyki uśmiechu, niezakłóconego widocznymi 
elementami konstrukcyjnymi klasycznego aparatu. Aparat stały lingwalny, 
zwany też aparatem niewidocznym lub aparatem językowym, to alternatywny 
i prawdziwie niewidoczny sposób wyrównywania zębów.
 Zakładany w Dentim Clinic aparat językowy Incognito, różni się od aparatu 
zewnętrznego następującymi cechami:

4 Aparaty lingwalne INCOGNITO

miejscem przyklejenia zamka, brakiem pierścieni oraz niewielkim stopniem 
widoczności samego aparatu, jak i elementów dodatkowych. Same zamki są 
tylko „przenośnikami” sił z aktywnie działającego łuku na ząb. W przypadku 
techniki lingwalnej używa się zarówno innych zamków, jak i innych łuków, niż 
w technice zewnętrznej.
 W aparacie lingwalnym wszystkie zamki przygotowywane są indywidualnie 
dla każdego Pacjenta. Dzieje się to poprzez odpowiednie ukształtowanie ich 
podstaw, których powierzchnie idealnie odwzorowują kształt zębów od strony 
językowej. ▪

• Wysoka cena

• W początkowej fazie noszenia aparatu utrudniona jest mowa

Plusy: Minusy:
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• Nakładki są przezroczyste i praktycznie niewidoczne

• Wysoki komfort uzytkowania – noszenie nakładek, 
 jest niekłopotliwe i bezbolesne

• Gwarancja zachowania doskonałej higieny – nakładki można 
 zdejmować podczas mycia zębów i jedzenia

• Wysoka efektywność przy skróconym czasie leczenia

Rodzaje aparatów ruchomych
dostępnych w Dentim Clinic:

Invisalign to innowacyjna metoda leczenia ortodontycznego przy pomocy 
przezroczystych, biokompatybilnych nakładek. Prostują one zęby, jednocześnie 
zastępując aparaty stałe i ruchome. Nakładki te są estetyczne, a ich działanie 
jest bezbolesne, co zapewnia wysoki komfort użytkowania. Tak samo jak 
podczas każdej terapii ortodontycznej szyny, wykonywane są indywidualnie 
dla każdego Pacjenta, aby jak najdokładniej przylegać do zębów.

1 Nakładki Invisalign

Z uwagi na to, że nakładki w bardzo łatwy sposób można zdejmować z zębów, 
ta metoda skierowana jest do zdyscyplinowanych pacjentów, ściśle przestrze-
gających zaleceń lekarza odnośnie czasu noszenia nakładek. ▪

• Nie można nimi wyleczyć każdej wady zgryzu

Plusy: Minusy:
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Rodzaje aparatów ruchomych
dostępnych w Dentim Clinic:

To rodzaj aparatu ortodontycznego, który można wyjmować z ust, np. do 
jedzenia, picia, mycia zębów, przeznaczony jest dla najmłodszych pacjentów 
do około 12 roku życia. Z uwagi na ich budowę i pełnioną funkcję możemy 
je podzielić na:
•  aparaty mechaniczne
•  aparaty mechaniczno-czynnościowe.

Pełnią one niezwykle ważną rolę w zapobieganiu rozwojowi wad zgryzu, 
a niektóre z nich (zwane aparatami czynnościowymi) pobudzają części kostne 
szczęk do wzrostu w odpowiednim kierunku, zapewniając przyszłemu uzę-
bieniu stałemu odpowiednią ilość miejsca w jamie ustnej.

Podjęcie leczenia ortodontycznego aparatem ruchomym w wielu przypadkach 
może wyeliminować konieczność leczenia aparatem stałym w przyszłości, 
a z pewnością sprawi, że ewentualne leczenie aparatem stałym będzie 
znacznie bardziej efektywne. Tylko systematyczne wizyty dziecka w gabinecie 
stomatologicznym pozwolą na odpowiednio wczesne wykrycie ewentualnych 
oznak, wskazujących na konieczność rozpoczęcia leczenia ortodontycznego.

2 Aparaty wyjmowane dla dzieci

Do takich oznak takich można zaliczyć:

•  asymetrię w rysach twarzy,
•  wadę wymowy,
•  częste oddychanie ustami,
•  dysfunkcja języka
•  przedwczesna utrata zębów mlecznych 
 (najczęściej na skutek powikłań próchnicy),
•  nadmiernie wysunięta lub cofnięta broda dziecka,
•  nieprawidłowe uszeregowanie zębów: 
 nadmierne stłoczenia lub szpary między zębami.

Na skuteczność leczenia dziecka ruchomym aparatem ortodontycznym zde-
cydowany wpływ ma samodyscyplina i systematyczność w noszeniu aparatu. 
Dlatego właśnie znaczącą rolę w procesie leczenia odgrywają rodzice, którzy 
kontrolują regularność noszenia przez dziecko ruchomego aparatu orto-
dontycznego oraz czuwają nad prawidłową funkcjonalnością (odpowiednio 
rozkręcają śruby, sprawdzają, czy elementy druciane nie uległy uszkodzeniu, 
zgłaszają się z dzieckiem na wizyty kontrolne). 

Bardzo często znaczącą rolę w przekonaniu dziecka do noszenia aparatu 
ma jego kolor, dlatego też specjaliści Dentim Kids zawsze umożliwiają 
najmłodszym Pacjentom wybór ich ulubionego barwy.
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konsultacja ortodontyczna:
•  wywiad lekarski,
•  kompletna diagnostyka: wykonanie i ocena zdjęć RTG: pantomograficznego i cefalometrycznego,
•  pobranie wycisków niezbędnych do przygotowania modeli diagnostycznych,

Etapy leczenia 
ortodontycznego w Dentim Clinic:

wizyta w Dziale Higieny Dentim Clinic – przygotowanie jamy ustnej 
do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego,

konsultacja z omówieniem planu leczenia ortodontycznego,

konsultacja połączona z założeniem aparatu stałego lub ruchomego:
• instrukcja postępowania

wizyty kontrolne (zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego),

zdjęcie aparatu,

wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia ortodontycznego.

1

2

3

4

5

6

7
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Leczenie ortodontyczne
„przed” i „po”

Przed: 

Przed: 

Przed: 

Przed: 

Przed: 

Przed: 

Po:

Po:

Po:

Po:

Po:

Po:
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Certyfikaty 

Lekarze pracujący w Dentim Clinic to wysokiej klasy specjaliści. Stale  
doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w szko-
leniach, kursach i konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. ▪
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1. Czy dorosła osoba może skorzystać z leczenia ortodontycznego?
Korekcie wady zgryzu może się poddać każdy, bez względu na wiek. Na-
leży jedna pamiętać o tym, że u osoby dorosłej trwa to na ogół dłużej, 
ponieważ kości są bardziej uwapnione i przez to trudniej je odpowiednio 
uformować. Dodatkowo pewne schorzenia w obrębie jamy ustnej mogą 
spowodować odroczenie założenia aparatu ortodontycznego. Czasem na 
efekty leczenia wpływa obecność koron i mostów.

2. Kto nie może nosić aparatu ortodontycznego?
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do rozpoczęcia leczenia ortodon-
tycznego są choroby związane z obniżoną odpornością organizmu (np. 
białaczka). Przeciwwskazania czasowe mają pacjenci z nieleczonymi 
zaburzeniami hormonalnymi czy niewyrównaną cukrzycą (korygowanie 
zgryzu nie przebiega u nich prawidłowo). Jednak osoby, które leczą się 
w poradniach specjalistycznych i mają prawidłowy poziom hormonów 
czy cukru, mogą już być leczone ortodontycznie. Aparatów nie zaleca się 
osobom przyjmującym niektóre leki, np. przeciw osteoporozie (odbywa-
jąca się pod wpływem tych leków przebudowa struktury kości utrudnia 
leczenie ortodontyczne), a także w przypadku postępującej choroby przy-
zębia (przedtem trzeba zlikwidować stany zapalne w jamie ustnej). Jednak 
niezależnie od istniejących przeciwwskazań zawsze warto skorzystać 
z konsultacji specjalistycznej, aby poznać inne możliwe formy leczenia 
stomatologicznego. 

3. Czy prostowanie zębów jest bolesne?
Zakładanie aparatu nie jest bolesne, ale wymaga od Pacjenta cierpliwości, 
ponieważ trwa ok. półtorej godziny (przy zakładaniu aparatu na górną 
i dolną szczękę). Następnie przez ok. 7 dni zęby mogą boleć przy nagry-

Najczęściej zadawane pytania:

zaniu, jednak po tym czasie organizm przyzwyczaja się do nowej sytuacji 
i ból przestaje być odczuwalny. Po każdej wizycie kontrolnej ból trwa ok. 
3 dni, a po kilku miesiącach od założenia aparatu redukuje się do kilku 
godzin po. Wszystko jednak zależy od indywidualnej wrażliwości Pacjenta.

4. Jak długo trwa leczenie ortodontyczne?
Leczenie wad zgryzu wymaga czasu. Zwykle czas noszenia aparatu orto-
dontycznego wynosi od roku do dwóch lat, jednak niektóre wady wymagają 
dłuższego leczenia. Czas leczenia ortodontycznego jest sprawą indywi-
dualną i zawsze zależy od stopnia zaawansowania wady oraz od jakości 
współpracy z pacjentem. Pacjenci, którzy prawidłowo myją zęby, unikają 
lepkich i twardych pokarmów, noszą, zdejmują i zakładają właściwie 
gumki elastyczne, aparaty dodatkowe (łuki twarzowe i maski twarzowe) 
i regularnie zgłaszają się na wizyty kontrolne, kończą leczenie „o czasie” 
i z oczekiwanym rezultatem

5. Jak dbać o zęby w czasie noszenia aparatu ortodontycznego?
O prawidłową higienę jamy ustnej należy dbać zawsze, jednak podczas 
noszenia aparatu stałego szczególnie! Przede wszystkim należy poświęcić 
więcej czasu na dokładną higienę jamy ustnej. Istnieją specjalne akcesoria 
służące do oczyszczania trudno dostępnych miejsc aparatu i zębów, np. 
irygatory, szczoteczki ortodontyczne, wyciorki, pasty, płyny do płukania 
ust. Dzięki Działowi Higieny Dentim Clinic każdy Pacjent tuż po założe-
niu aparatu ortodontycznego odbywa dokładny instruktaż prawidłowej 
higieny jamy ustnej i otrzymuje wszelkie niezbędne zalecenia i instrukcje 
postępowania.  ▪
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O Dentim Clinic

Dentim Clinic działa również intensywnie na polu edukowania pacjentów, 
organizując od 2008 roku liczne akcje edukacyjne oraz profilaktyczne, 
takie jak m.in. „Stop dentofobii” czy „Stop rakowi jamy ustnej”. W 2010 roku 
nasza Klinika została uhonorowany tytułem Platinum Prefered Biomet3i.
 W naszej pracy kierujemy się następującą zasadą: każdego pacjenta 
traktujemy tak jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ponieważ sami 
oczekiwalibyśmy najlepszej jakości i wzorowej obsługi, taką też świad-
czymy w Dentim Clinic. ▪

Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic to nowoczesna klinika 
stomatologiczna, powstała z myślą o najbardziej wymagających Pacjen-
tach, którzy cenią sobie nie tylko wysoki komfort leczenia, ale również 
doskonałą jakość świadczonych usług.
 Dzięki temu, że Denim Clinic to połączenie wybitnych specjalistów 
z doskonale zorganizowanym zapleczem technicznym (m.in. nowoczesna 
pracowania diagnostyczna, własne laboratorium protetyczne i własne 
centrum frezowania), jakość wszystkich  wykonywanych prac utrzymywa-
na jest na najwyższym poziomie, a czas leczenia skracany do minimum. 
Wykorzystywane w Dentim Clinic technologie medyczne zapewniają 
naszym Pacjentom zdrowy i piękny uśmiech, którym mogą cieszyć się 
przez długie lata.
 Dentim Clinic – sześć gabinetów stomatologicznych i specjalistyczna 
pracowania RTG, urządzone w nowoczesnym stylu, łamiącym stereoty-
powy wizerunek dentystycznego wnętrza, to obecnie jedna z najbardziej 
innowacyjnych klinik stomatologicznych na Śląsku. Niepowtarzalną 
atmosferę kliniki doceniono w konkursie TOP Design 2012, przyznając 
jej tytuł „Najlepszej Kliniki w Polsce”.
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Gwarancje Opinie pacjentów

Dentim Clinic Centrum Implantologii i Ortodoncji działające na Śląsku 
już od wielu lat, przekazuje swoim pacjentom następujące gwarancje:

• dostępności i wyboru metod leczenia,

• wyrozumiałości, nie oceniania, dyskrecji, 

• przystępnej polityki cenowej, 

• dostepności rozwiązań finansowych,

• terminów wizyt (ranne, wieczorne oraz weekendy),

• najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynkach światowych,

• kompleksowych usług (pełna diagnostyka i laboratorium na miejscu),

• komfortowych i bezbolesnych zabiegów,

• wydłużonej gwarancji na realizowane leczenie.

Co jest najlepszą reklamą usług świadczonych w Dentim Clinic? To 
wszystko co mówią nasi pacjenci! Przekonaj się osobiście oglądając 
wideo opinie na naszym kanale You Tube. Zobacz jak dobry ortodonta 
zmienia życie swoich pacjentów!

Miałam to szczęście, że trafiłam do tej kliniki  
– Polecam tym, którzy boją się chodzić do dentysty.  
Agnieszka

Po raz pierwszy w życiu po wizycie u dentysty mam 
tak przyjemne skojarzenia.
Dariusz

Profesjonalizm, dokładność, kompetencja, życzliwy 
stosunek do pacjenta, miła atmosferza, fachowa 
opieka stomatologiczna. 
Gocha

https://www.youtube.com/playlist?list=UUpJRdLv_W_elEwyaX-kiEfA
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Dlaczego aparat ortodontyczny
w Dentim Clinic?

• Bezpłatne konsultacje – tylko w Dentim Clinic masz wyjątkową  
 możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji ortodontycznej!   
 Dowiedz się jakie rozwiązania są dla Ciebie dostępne, jak długo   
 będziesz nosić aparat oraz jaki będzie koszt leczenia. Nasi eksperci  
 opracują Twój indywidualny plan leczenia.
• Najlepsi specjaliści – ortodoncją zajmuje się zespół wysoko 
 wykwalifikowanych specjalistów, z bogatym doświadczeniem 
 oraz wieloma odbytymi kursami i szkoleniami, czego 
 potwierdzeniem jest zbiór przedstawionych wcześniej 
 certyfikatów.
• Komfort i bezbolesność zabiegów – każdy pacjent w zależności 
 od swoich preferencji może wybrać najlepszy dla siebie
  sposób znieczulenia. Począwszy od znieczulenia komputerowego,   

 zabiegu z użyciem gazu rozweselającego, a także zabiegu 
 w narkozie (na specjalne życzenie pacjenta). 
• Kompleksowość usługi – dzięki temu, że w jednej lokalizacji 
 zorganizowaliśmy klinikę, pracownię diagnostyczną, laboratorium   
 protetyczne i centrum frezowania, osiągamy najlepsze rezultaty  
 estetyczne oraz skracamy czas trwania wielu dodatkowych 
 procedur medycznych, których może wymagać Twoje uzębienie 
 przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego.
• Zrównoważona polityka cenowa – wspólnie ustalany harmonogram 
 leczenia, zawierający jasno określone kwoty to gwarancja, że 
 żaden z naszych pacjentów nie zostanie zaskoczony ceną przepro- 
 wadzonego zabiegu. Jako dodatkowe udogodnienie dla naszych   
 Pacjentów, wprowadziliśmy możliwość kredytowania leczenia.

Retencja – część leczenia ortodontycznego służąca 
utrwaleniu uzyskanego efektu korekcji.

I wszystko jasne!
W Dentim Clinic stawiamy na edukację naszych 
Pacjentów. Nie chcemy, żeby którekolwiek z używanych 
przez nas słów było dla Państwa niejasne!

Zdjęcie cefalometryczne – to zdjęcie RTG twarzoczaszki, 
niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki 
przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego

Dentim Clinic 
Centrum Implantologii i Ortodoncji  
 
ul. Baildona 12/3, 40-115 Katowice
   
tel.:  +48 32 206 88 00, 
kom.:  +48 502 069 396     
email:  info@dentim.pl 

więcej na www.dentim.pl

Niniejszy materiał jest wytworem twórczej pracy człowieka (oeuvre de l’esprit), w myśl postanowień artykułów L 111-1 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej i z tego tytułu prawa Dentim Clinic sp. z o.o., jako autora oryginału, są chronione. Korzystanie z tych materiałów 
jest zastrzeżone wyłącznie dla użytku prywatnego. Wszelkie powielanie lub przedstawianie całości lub części strony w innym celu, na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej zgody Dentim Clinic sp. z o.o. jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi plagiat, który może 
powodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i prawnej plagiatora, wobec którego Dentim Clinic sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.


