
Những câu hỏi chung về hệ thống khay chỉnh nha Invisalign 

HỆ THỐNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN LÀ GÌ?

Hệ thống khay chỉnh nha Invisalign là biện pháp điều trị chỉnh nha vệ sinh và gần như vô hình, sử dụng phương pháp tiên tiến để giúp bạn có 
hàm răng thẳng đẹp một cách hiệu quả.Với Công nghệ SmartForce độc quyền, Hệ thống khay chỉnh nha Invisalign sử dụng các bộ khay 
chỉnh nha được thiết kế riêng và có thể tháo ra khỏi răng được sản xuất dành riêng cho bạn và chỉ bạn mà thôi. Các khay chỉnh nha này được 
làm từ loại nhựa gần như vô hình để bạn có thể đeo vào răng nhằm giúp răng dần dịch chuyển tới vị trí lý tưởng. Hầu hết mọi người thậm chí 
sẽ chẳng nhận ra là bạn đang chỉnh nha, giúp bạn duy trì lối sống bình thường của mình trong quá trình điều trị. Hệ thống khay chỉnh nha 
Invisalign được cung cấp bởi các bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign, họ là những người sẽ quyết định kế hoạch điều trị.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN HOẠT ĐỘNG RA SAO?

Sau khi bạn và bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign của mình thống nhất rằng phương pháp chỉnh nha Invisalign phù hợp với bạn, bác sĩ sẽ 
chụp ảnh, chụp X quang và lấy dấu răng hoặc quét răng của bạn. Những thông tin này sẽ được sử dụng để lập kế hoạch điều trị 3D, còn 
được gọi là kế hoạch điều trị ClinCheck, nhằm thiết kế các khay chỉnh nha Invisalign dành riêng cho từng bệnh nhân. Kế hoạch điều trị 3D 
này cũng sẽ cho biết vị trí dự kiến cuối cùng của răng sau khi kết thúc điều trị. Chúng tôi sẽ sản xuất các khay chỉnh nha Invisalign dành riêng 
cho bạn và gửi đến bác sĩ của bạn, sau đó bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn các bộ khay chỉnh nha, thường là 3 đến 4 bộ mỗi lần. Bác sĩ sẽ thay các 
bộ khay chỉnh nha khoảng 1-2 tuần một lần cho đến khi răng của bạn dịch chuyển đến vị trí mong đợi cuối cùng.

HỆ THỐNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ PHẢI LÀ CÔNG NGHỆ MỚI KHÔNG? 

Từ lâu các bác sĩ đã sử dụng những thiết bị có thể tháo rời trong trường hợp điều trị chỉnh nha ít phức tạp. Ngày nay, nhờ ứng dụng công 
nghệ hình ảnh máy tính 3D cũng như sản xuất in 3D cá thể hóa theo số đông, Hệ thống khay chỉnh nha Invisalign đã có thể điều trị nhiều vấn 
đề chỉnh nha với độ chính xác cao hơn. Có thể sử dụng công nghệ này trong các vấn đề chỉnh nha, chẳng hạn như răng khấp khểnh hoặc 
răng vẩu, răng chen chúc, sai khớp cắn nghiêm trọng, khớp cắn chìa, khớp cắn ngược với các phương pháp nhổ bớt răng hoặc không nhổ 
bớt răng.

CÓ BAO NHIÊU BỆNH NHÂN ĐÃ ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN? 

Hiện nay, có hơn 5 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới đã bắt đầu sử dụng khay chỉnh nha Invisalign. Số lượng bệnh nhân có nụ cười khỏe đẹp 
nhờ khay chỉnh nha Invisalign đang tăng lên mỗi ngày

KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN ĐƯỢC LÀM TỪ CHẤT LIỆU GÌ? 

Toàn bộ khay chỉnh nha Invisalign được làm từ chất liệu độc quyền sản xuất riêng của chúng tôi mang tên SmartTrack. Chất liệu polyme 
dẻo nóng được chứng nhận y khoa này có độ đàn hồi cao, giúp khay chỉnh nha đạt độ vừa vặn chính xác hơn và răng di chuyển hiệu quả 
hơn, đồng thời tạo lực tác động nhẹ và liên tục trong quá trình điều trị. Các khay chỉnh nha được thiết kế nhằm giúp bạn đạt được kết quả tốt 
đồng thời duy trì sự thoải mái trong quá trình điều trị. Các khay chỉnh nha được thiết kế riêng cho bạn và vừa khít với hàm răng của bạn.

HỆ THỐNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ CHỨNG NHẬN ISO KHÔNG?

Có, ISO là một tổ chức quốc tế thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và cấp Giấy chứng nhận Chất lượng. Align Technology được chứng nhận tiêu chuẩn 
ISO 13485:2003, đây là chứng nhận cấp cho những công ty tuân thủ các yêu cầu quản lý về trang thiết bị y tế.
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KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ CHỨA BISPHENOL-A (BPA) KHÔNG?

Toàn bộ vật liệu để sản xuất khay chỉnh nha/bộ duy trì răng Invisalign được làm từ polyme dẻo nóng, có lượng phân tử cao và được chứng 
nhận y khoa. Chúng tôi lựa chọn những vật liệu này để sử dụng cho khay chỉnh nha và bộ duy trì răng Invisalign nhờ đặc tính và mức độ an 
toàn của chúng, cũng như được chứng nhận FDA là có thể sử dụng lâu dài trong cơ thể người. Các thử nghiệm được tiến hành nhằm xác 
định tính tương hợp sinh học của những vật liệu này cho thấy chúng tương hợp sinh học và đáp ứng các yêu cầu quản lý hiện hành cũng như 
giới hạn để có thể sử dụng trong miệng người.

Dựa trên kiến thức và thử nghiệm hiện hành đối với các vật liệu thô và quy trình được sử dụng trong sản xuất khay chỉnh nha và bộ duy trì 
răng Invisalign, chúng tôi không phát hiện bất kỳ chất latex, parabens, phthalates, glutaraldehyde, epoxy Bisphenol A (BPA) hay Bisphenol S 
(BPS)m trong các khay chỉnh nha và bộ duy trì răng của chúng tôi. Cũng giống như đối với các thiết bị y tế khác, bạn nên tham khảo tư vấn 
của chuyên gia y tế về điều trị bằng khay chỉnh nha và bộ duy trì răng cũng như các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng

KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ HÌNH THỨC RA SAO?

Khay chỉnh nha Invisalign có hình thức tương tự như bộ duy trì răng trong suốt, khay làm trắng răng hoặc bộ bảo vệ nướu/lợi. Các bộ khay 
chỉnh nha Invisalign được thiết kế riêng cho bạn. Mỗi khay chỉnh nha đều có số nhận dạng bệnh nhân (số PID) và biểu tượng của Invisalign.

ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ KHẮC PHỤC ĐƯỢC RĂNG THƯA KHÔNG?

Có, điều trị chỉnh nha Invisalign có thể dễ dàng cải thiện tình trạng răng thưa. Tuy nhiên, kích thước và vị trí của khoảng trống giữa các răng 
cần được đánh giá bởi bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign

ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ HIỆU QUẢ VỚI TÌNH TRẠNG KHỚP CẮN CHÌA KHÔNG?

Có, điều trị chỉnh nha Invisalign có thể khắc phục tình trạng khớp cắn chìa ở mức độ nhẹ đến trung bình. Bạn có thể tham khảo tư vấn của 
bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign để quyết định kế hoạch điều trị phù hợp nhất cho bản thân.

TÔI ĐANG SỬ DỤNG CẦU RĂNG. TÔI CÓ CẦN ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN NỮA KHÔNG?

Do cầu răng nối chắc hai hoặc nhiều chiếc răng với nhau nên chúng có thể khiến răng khó dịch chuyển hơn. Bác sĩ của bạn mới xác định 
được liệu bạn có thể điều trị chỉnh nha Invisalign nếu đang sử dụng cầu răng hay không.

CHỈNH NHA LÀ GÌ?

Chỉnh nha là điều chỉnh cho thẳng hàng và chỉnh sửa những chỗ răng bị lệch hoặc vẩu có thể do những nguyên nhân sau gây ra: - răng thưa, 
răng chen chúc, răng chồng chéo lên nhau hoặc kích thước răng không đều. Chỉnh nha giúp bạn có được hàm răng và nướu/lợi khỏe mạnh 
hơn, dễ dàng làm sạch răng, đem lại hiệu quả sức khỏe tổng thể cũng như giúp bạn tự tin nhờ nụ cười với hàm răng thẳng tắp.

Phương pháp điều trị chỉnh nha Invisalign có phù hợp với tôi không? 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ HIỆU QUẢ VỚI TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ CHỈNH NHA KHÔNG?
CÓ VẤN ĐỀ CHỈNH NHA NÀO KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN KHÔNG?

Khay chỉnh nha trong suốt Invisalign có thể điều trị nhiều vấn đề chỉnh nha, từ dịch chuyển răng mức độ nhẹ đến nhiều trường hợp phức tạp 
hơn. Bạn cần tham khảo tư vấn của bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign để tìm hiểu xem điều trị chỉnh nha Invisalign có phù hợp với mình không.
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TÔI ĐANG SỬ DỤNG CHỤP RĂNG. TÔI CÓ CẦN ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN NỮA KHÔNG?

Thông thường, các bệnh nhân sử dụng chụp răng vẫn có thể điều trị chỉnh nha Invisalign. Tuy nhiên, đôi khi phải gắn thêm các thành phần 
gọi là miếng đệm răng để giúp đạt được chuyển động răng nhất định. Trong những trường hợp đó, vị trí của chụp răng phải được đánh giá kỹ 
lưỡng bởi bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign

TÔI MẮC CHỨNG TMJ (RỐI LOẠN KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM HAY KHỚP HÀM). TÔI CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHAY 
CHỈNH NHA INVISALIGN KHÔNG?
Mọi người có thể gặp phải nhiều vấn đề với khớp hàm, một vài vấn đề trong đó có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu sử dụng các thiết bị và 
phương pháp điều trị ví dụ như Hệ thống Khay chỉnh nha Invisalign. Để tìm hiểu xem liệu vấn đề TMJ bạn gặp phải có ảnh hưởng bất lợi đến 
điều trị chỉnh nha hay không, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign

TÔI BỊ SÂU RĂNG/ĐÃ HÀN RĂNG HOẶC CÁC VẤN ĐỀ NHA CHU/BỆNH VỀ NƯỚU/LỢI (VIÊM NƯỚU/LỢI HOẶC 
VIÊM NHA CHU). TÔI CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN KHÔNG?
Trước khi thực hiện bất kỳ hình thức điều trị chỉnh nha Invisalign nào, bạn phải có sức khỏe răng miệng tốt và đảm bảo rằng bạn đã xử lý mọi 
vấn đề về răng, bao gồm sâu răng và các vấn đề nha chu. Hãy đặt lịch tư vấn để biết thêm chi tiết.

LIỆU TÔI CÓ QUÁ TUỔI SỬ DỤNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN KHÔNG?
Không, điều trị chỉnh nha Invisalign thường không giới hạn độ tuổi. Phương pháp này phù hợp và có thể điều trị hiệu quả cho cả thiếu niên và 
người trưởng thành thuộc mọi độ tuổi. Đối với người trưởng thành, điều trị chỉnh nha Invisalign là lựa chọn điều trị gần như vô hình, đem đến 
cho bệnh nhân sự thuận tiện và linh hoạt trong khi chỉnh nha mà không phải lo lắng rằng người khác có thể nhìn thấy thiết bị điều trị như trong 
các phương pháp điều trị khác.

TÔI CÓ THỂ BẮT ĐẦU SỬ DỤNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN Ở ĐỘ TUỔI NÀO?
Điều trị chỉnh nha Invisalign thường không yêu cầu độ tuổi tối thiểu. Tuy nhiên, yêu cầu là phải thay chiếc răng cối và răng hàm nhỏ đầu tiên, 
thường rơi vào độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi. Thiếu niên có thể tham khảo tư vấn của bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign để quyết định xem điều trị 
chỉnh nha Invisalign có phải là lựa chọn tối ưu dành cho họ không.

HIỆN TÔI ĐANG ĐEO NIỀNG RĂNG. LIỆU TÔI CÓ CHUYỂN SANG ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN ĐƯỢC KHÔNG?
Rất nhiều bệnh nhân ban đầu điều trị bằng niềng răng đã chuyển sang khay chỉnh nha Invisalign. Hãy đặt lịch tư vấn để đánh giá xem bạn có 
phù hợp hay không.

RĂNG TÔI ĐÃ DỊCH CHUYỂN KỂ TỪ KHI TÔI THÁO NIỀNG RĂNG. TÔI CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN 
ĐỂ ĐIỀU CHỈNH KHÔNG?
Rất nhiều bệnh nhân điều trị chỉnh nha Invisalign trước đây đã từng điều trị bằng niềng răng, thường là khi họ còn trẻ. Thông thường, khay 
chỉnh nha Invisalign có thể điều chỉnh những dịch chuyển của răng xảy ra sau quá trình điều trị bằng niềng răng, thường gọi là tái phát. 
Những bệnh nhân này sẽ được điều trị mà không phải chịu sự bất tiện hay tò mò soi mói của mọi người khi đeo niềng răng bằng kim loại.

TÔI CÓ THỂ CHỈ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM TRÊN (HOẶC HÀM DƯỚI) BẰNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN ĐƯỢC KHÔNG?
Tùy vào trường hợp của bạn; tuy nhiên, để đảm bảo thu được hiệu quả tốt và thẩm mỹ về khoảng cách giữa các răng, thông thường phải điều 
trị cả răng hàm trên và hàm dưới bằng Hệ thống Khay chỉnh nha Invisalign. Bạn nên tham khảo tư vấn của bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign 
để họ kiểm tra xem phương án điều trị nào phù hợp với bạn.
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Quy trình điều trị chỉnh nha Invisalign

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN BAO GỒM NHỮNG BƯỚC GÌ?

Dưới đây là một vài thông tin chung về những điều cần biết trong quy trình điều trị chỉnh nha Invisalign:
Bước 1: Đầu tiên, bác sĩ sẽ chụp ảnh, chụp X quang và scan kỹ thuật số (còn được gọi là scan iTero) hoặc lấy dấu răng nha khoa để lập kế hoạch 
điều trị cho bạn.
Bước 2: Sau đó, Align Technology sẽ sử dụng những thông tin này, cùng với giải pháp điều trị do bác sĩ của bạn cung cấp, để tạo ra kế hoạch điều 
trị 3D cá nhân hóa dành riêng cho bạn (được gọi là kế hoạch điều trị ClinCheck). Bạn cũng có thể thấy được vị trí cuối cùng của răng bạn sau khi 
hoàn thành điều trị. Kế hoạch điều trị này được sử dụng để thiết kế các khay chỉnh nha dành riêng cho từng khách hàng và quyết định thời gian 
điều trị của bạn. Việc thiết kế các khay chỉnh nha dành riêng cho từng khách hàng giúp xử lý vấn đề chỉnh nha của bạn một cách chính xác hơn.
Bước 3: Khay chỉnh nha riêng cho từng khách hàng sẽ được sản xuất và giao đến phòng khám bác sĩ của bạn.
Bước 4: Bạn sẽ nhận được bộ khay chỉnh nha được làm riêng cho bạn (thường là  3 - 4 bộ khay một lần) để bạn có thể tự thay đổi 1-2 tuần một lần.
Bước 5: Bạn sẽ đi khám bác sĩ 6-8 tuần một lần để bác sĩ giám sát tiến độ của quá trình điều trị và cung cấp cho bạn bộ khay chỉnh nha tiếp theo.
Bước 6: Sau khi hoàn thành quá trình điều trị bằng khay chỉnh nha Invisalign, bạn có thể yêu cầu sử dụng bộ duy trì răng để đảm bảo duy trì vị trí 
mới cho răng của bạn.

TÔI CÓ CẦN ĐEO CHUN LIÊN HÀM KHÔNG?

Nếu bạn cần điều chỉnh khớp cắn, có thể bạn phải sử dụng chun liên hàm trong quá trình điều trị.

TÔI CÓ CẦN THỰC HIỆN ĐÁNH BÓNG VÀ TẠO HÌNH KHÔNG?

Nếu bạn cần điều chỉnh thêm khoảng cách hoặc điểm tiếp xúc giữa các răng, có thể bạn phải thực hiện đánh bóng và tạo hình trong quá trình 
điều trị.

BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN MIẾNG ĐỆM RĂNG. ĐÂY LÀ GÌ?

Tùy vào trường hợp điều trị cụ thể của bạn, một số chuyển động có thể yêu cầu 'miếng đệm răng' để hỗ trợ khay chỉnh nha bám chặt vào răng. 
Những miếng đệm răng này thực chất là các mảnh hợp chất nhỏ có màu men răng mà bác sĩ gắn vào răng của bạn. Bạn cũng có thể nhận thấy 
những vật lồi lõm hoặc 'vật nhấp nhô' nhỏ trong khay chỉnh nha của mình. Chúng được thiết kế để hỗ trợ đạt được loại chuyển động chân răng 
nhất định nào đó và việc có hay không những vật nhấp nhô này còn tùy thuộc vào kế hoạch điều trị chỉnh nha Invisalign của bạn.

TÔI PHẢI ĐI KHÁM BÁC SĨ VỚI TẦN SUẤT RA SAO TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN?

Bạn cần đi khám bác sĩ khoảng 6 - 8 tuần một lần để biết được tiến độ của quá trình điều trị. Trong mỗi lần khám, bác sĩ sẽ kiểm tra xem các 
khay chỉnh nha có vừa vặn không và thực hiện điều chỉnh nếu cần.

TÔI CÓ ĐƯỢC NHẬN TOÀN BỘ KHAY CHỈNH NHA CÙNG MỘT LÚC KHÔNG?

Bạn sẽ được cung cấp số lượng khay chỉnh nha đủ dùng giữa các lần khám (thường là 3-4 bộ khay chỉnh nha mỗi lần). Bác sĩ sẽ đánh giá tiến 
độ của bạn sau mỗi 6-8 tuần và cung cấp cho bạn các bộ khay chỉnh nha mới trong những lần hẹn khám đó. Vui lòng thảo luận với bác sĩ về số 
lượng khay chỉnh nha bạn có thể nhận được giữa các lần khám.
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TÔI NÊN BẢO QUẢN KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN NHƯ THẾ NÀO KHI KHÔNG SỬ DỤNG?

Trong bộ công cụ hỗ trợ bệnh nhân ban đầu có hai hộp đựng khay chỉnh nha.

TÔI NÊN THAY KHAY CHỈNH NHA VỚI TẦN SUẤT RA SAO?

Thông thường, bạn nên tự thay khay chỉnh nha 1-2 tuần một lần. Tuy nhiên, vui lòng tuân thủ hướng dẫn cụ thể của bác sĩ về thời điểm cần 
thay khay chỉnh nha, bởi điều này có thể khác nhau tùy vào từng bệnh nhân.

PHẢI MẤT BAO LÂU TÔI MỚI THẤY ĐƯỢC KẾT QUẢ?

Hệ thống Khay chỉnh nha Invisalign thường bắt đầu cho kết quả trong vài tháng sau khi bắt đầu điều trị.

BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN PHẦN MỀM CLINCHECK. ĐÓ LÀ GÌ?

Kế hoạch điều trị ClinCheck là công nghệ lập kế hoạch điều trị 3D duy nhất và độc quyền chỉ được sử dụng riêng với Hệ thống Khay chỉnh 
nha Invisalign. Công nghệ này cho phép bác sĩ của bạn điều chỉnh kế hoạch điều trị phù hợp riêng với nhu cầu của bạn xuyên suốt quá trình 
điều trị và có thể giúp điều trị chính xác hơn. Công nghệ này còn cho bạn biết được thời gian điều trị và kết quả đạt được trên răng vào cuối 
quá trình điều trị chỉnh nha Invisalign.

TÔI CÓ THỂ XEM KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN RĂNG SAU QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ KHÔNG?

Kế hoạch điều trị ClinCheck là công nghệ lập kế hoạch điều trị 3D, có thể cho phép bạn hình dung ra được vị trí răng cuối cùng sau khi kết 
thúc quá trình điều trị.

BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN RĂNG GIẢ. ĐÂY LÀ GÌ?

Nếu trong quá trình điều trị, bạn phải nhổ một hoặc vài chiếc răng, thì khay chỉnh nha của bạn sẽ có "răng giả". Chiếc răng giả tân tiến này 
trông giống hệt răng thật và đặt tại ví trí của chiếc răng đã nhổ, cho nên sẽ chẳng ai phát hiện ra rằng bạn đang điều trị.

BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN KHAY CHỈNH NHA TINH CHỈNH. ĐÓ LÀ GÌ?

Sau khi thực hiện chỉnh nha, bạn có thể phải điều trị sang giai đoạn thứ hai để tiến hành thêm các điều chỉnh. Bạn sẽ lại được chụp scan/lấy 
dấu răng và điều trị thêm bằng khay chỉnh nha để đạt được kết quả mong muốn cuối cùng.

BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN BỘ DUY TRÌ RĂNG. ĐÓ LÀ GÌ?

Bộ duy trì răng là thành phần quan trọng trong kế hoạch điều trị của bạn và được thiết kế nhằm ngăn răng dịch chuyển ra khỏi vị trí đã được 
chỉnh nha thêm lần nữa. Có nhiều lựa chọn bộ duy trì răng, bao gồm bộ duy trì răng Invisalign tương tự như khay chỉnh nha Invisalign và bạn 
có thể đeo để duy trì răng ở vị trí mong muốn. Tùy vào tư vấn của bác sĩ, bạn có thể chỉ cần sử dụng bộ duy trì răng vào ban đêm hoặc trong 
thời gian dài.
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Những trường hợp cần nhổ răng

CÓ THỂ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN CHO NHỮNG BỆNH NHÂN CẦN NHỔ RĂNG KHÔNG?

Ví dụ, nhổ răng cối hoặc răng cửa hàm dưới là lựa chọn để xử lý các vấn đề về khớp cắn và chỉnh nha mà nếu không phải cần đến điều trị phẫu 
thuật mới có thể điều chỉnh được. Tùy vào giai đoạn phát triển thể chất cũng như trường hợp cụ thể của bạn, bác sĩ sẽ xác định xem liệu nhổ răng 
có phù hợp với bạn hay không.

NẾU RĂNG TÔI CHEN CHÚC, LIỆU BÁC SĨ CÓ ĐỀ XUẤT NHỔ RĂNG KHÔNG?

Khi bạn được đánh giá chỉnh nha, bác sĩ điều trị sẽ xem xét vấn đề chỉnh nha của bạn và đánh giá xem liệu mức độ thưa hay khít giữa các răng có 
phù hợp không (ví dụ: răng chen chúc). Đối với một số bệnh nhân, nếu tình trạng răng chen chúc nghiêm trọng, thì bác sĩ điều trị có thể yêu cầu 
nhổ răng cối để phục vụ chỉnh nha trong quá trình điều trị.

LIỆU TÔI CÓ THỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG RĂNG VẨU NHỜ NHỔ RĂNG ĐƯỢC KHÔNG?

Một số bệnh nhân khi thắc mắc về điều trị chỉnh nha lo lắng về tình trạng răng vẩu mà họ gặp phải. Đối với những bệnh nhân này, điều trị nhổ răng 
có thể giúp họ cải thiện nét mặt nhìn nghiêng và giảm tình trạng vẩu răng trước. Bạn nên tham khảo tư vấn để xác định kế hoạch điều trị phù hợp 
nhất với nhu cầu của bản thân.

CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ CHE LẤP VỊ TRÍ NHỔ RĂNG TRONG MIỆNG TÔI ĐƯỢC KHÔNG? TÔI LO LẮNG VỀ NGOẠI HÌNH 
CỦA MÌNH SAU KHI NHỔ RĂNG.
Nếu trong quá trình điều trị chỉnh nha Invisalign, bạn phải nhổ một hoặc vài chiếc răng, thì khay chỉnh nha của bạn sẽ có "răng giả". Chiếc răng giả 
tân tiến này trông giống hệt răng thật và đặt tại ví trí của chiếc răng đã nhổ, cho nên người khác sẽ không thể phát hiện ra rằng bạn đang điều trị.
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Các thắc mắc thông thường khi sử dụng khay sỉnh nha Invisalign

TÔI NÊN LẮP KHAY CHỈNH NHA NHƯ THẾ NÀO?

Đảm bảo bạn rửa tay sạch sẽ trước khi thao tác với khay chỉnh nha, và chỉ xử lý một khay chỉnh nha một lúc. Rửa sạch khay chỉnh nha khi 
tháo chúng khỏi túi. Làm theo các bước sau khi lắp khay chỉnh nha:
1. Đảm bảo bạn sử dụng khay chỉnh nha phù hợp - có một chiếc dành riêng cho răng hàm trên (khắc chữ "U” có nghĩa là hàm trên) và một 
chiếc cho răng hàm dưới (khắc chữ "L” có nghĩa là hàm dưới).
2. Bạn có thể lắp chiếc khay chỉnh nha nào trước cũng được.
3. Khi lắp từng chiếc khay chỉnh nha, hãy đẩy nhẹ khay qua mặt trước răng rồi sau đó dùng lực đồng đều và lấy đầu ngón tay đẩy về phía răng 
hàm trái và phải sau cùng (răng sau) cho đến khi khay chỉnh nha nằm vào đúng vị trí.
4. Không được cắn để đẩy khay chỉnh nha vào vị trí bởi điều này có thể làm hỏng khay.
5. Nếu bạn thấy đau nhói hoặc vô cùng khó chịu, hãy ngừng sử dụng khay chỉnh nha và liên hệ với bác sĩ của mình 

TÔI NÊN THÁO KHAY CHỈNH NHA NHƯ THẾ NÀO?

Đảm bảo bạn rửa tay sạch sẽ trước khi thao tác với khay chỉnh nha, và chỉ xử lý một khay chỉnh nha một lúc. Hãy tháo khay chỉnh nha theo các 
bước sau đây:
1. Từ một phía miệng, sử dụng đầu ngón tay hướng vào phía trong của răng hàm trong và từ từ kéo khay chỉnh nha ra khỏi răng hàm (răng sau).
2. Lặp lại quy trình từ phía bên kia miệng để tháo toàn bộ khay chỉnh nha ra
3. Sau khi tháo khay chỉnh nha khỏi răng hàm ở cả hai phía miệng, bạn có thể từ từ làm tiếp, dùng đầu ngón tay kéo nhẹ khay chỉnh nha ra khỏi răng.

Những điều cần lưu ý khác khi tháo khay chỉnh nha:
• Phải rửa khay chỉnh nha ngay lập tức bằng nước, lắc bỏ nước còn đọng trên khay và cất giữ khay chỉnh nha trong hộp bảo quản.
• Tránh tháo khay chỉnh nha khi không cần thiết để không làm hỏng khay.
• Hãy cẩn thận khi tháo khay chỉnh nha, đặc biệt khi bạn sử dụng nhiều miếng đệm răng.
• Không dùng lực quá mức để bẻ cong hoặc vặn khay chỉnh nha; và cũng không được dùng vật nhọn để tháo khay.
• Hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ nếu bạn gặp khó khăn khi tháo khay chỉnh nha.

TÔI CẦN BAO NHIÊU THỜI GIAN TRƯỚC KHI CÓ THỂ ĐỔI SANG BỘ KHAY CHỈNH NHA MỚI?

Hãy tuân theo lời khuyên của bác sĩ về tần suất thay khay chỉnh nha. Thông thường, bạn có thể tự thay khay chỉnh nha 1- 2 tuần một lần, trừ khi bác 
sĩ có chỉ định khác. Bạn sẽ đi khám bác sĩ khoảng 6-8 tuần một lần để giám sát tiến độ của quá trình điều trị.

ĐÔI KHI VÀO LÚC THÁO KHAY CHỈNH NHA, TÔI CÓ CẢM GIÁC RĂNG LỎNG LẺO. TÔI NÊN LÀM GÌ?

Bạn cần đi khám để bác sĩ xem xét và đảm bảo không có vấn đề gì. Tuy nhiên, do khay chỉnh nha Invisalign từ từ dịch chuyển răng vào vị trí thích 
hợp, nên nướu/lợi sẽ tái tạo quanh mỗi chiếc răng khi chúng dịch chuyển. Đó có thể là lý do khiến bạn có cảm giác lỏng lẻo ấy.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU KHAY CHỈNH NHA CỦA TÔI KHÔNG VỪA NỮA?

Nếu khay chỉnh nha của bạn không vừa nữa, bạn nên liên hệ với bác sĩ ngay lập tức để bác sĩ chẩn đoán biện pháp khắc phục cần thiết. Biện pháp 
này có thể bao gồm lùi lại một hoặc hai giai đoạn điều trị để quay lại sử dụng khay chỉnh nha trước đó, hoặc có thể sử dụng thêm một số phương 
pháp điều trị chỉnh nha.
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TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU LÀM MẤT HOẶC LÀM VỠ KHAY CHỈNH NHA?

Hãy liên hệ với bác sĩ nếu bạn làm mất hoặc làm vỡ khay chỉnh nha. Bác sĩ có thể đề xuất rằng bạn tạm thời lùi lại một giai đoạn điều trị trong 
khi đợi sản xuất khay chỉnh nha thay thế, do vậy bạn nên giữ lại các khay chỉnh nha đã sử dụng gần đây.

ĐÂU LÀ CÁCH VỆ SINH KHAY CHỈNH NHA HIỆU QUẢ NHẤT?

Hãy dùng bàn chải đánh răng mềm để làm sạch khay chỉnh nha bằng nước trước khi lắp khay vào miệng. Bạn nên rửa sạch khay chỉnh nha 
bằng nước sau mỗi lần vệ sinh khay và bạn cũng nên sử dụng sản phẩm vệ sinh khay chỉnh nha mỗi tuần một lần hoặc khi cần thiết. Bạn nên 
nhớ đánh răng và dùng chỉ nha khoa để làm sạch răng sau khi ăn và trước khi lắp khay chỉnh nha để đảm bảo vệ sinh răng miệng hợp lý.

TÔI CẦN LƯU Ý VẤN ĐỀ VỆ SINH RĂNG MIỆNG NÀO TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ?

Hãy tuân thủ các bước sau đây để đảm bảo vệ sinh răng miệng hợp lý trong khi điều trị:
1. Hãy tháo khay chỉnh nha trước khi ăn uống. Nhưng bạn không cần tháo khay chỉnh nha khi uống nước lạnh
2. Chải răng và làm sạch răng bằng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ, trước khi đeo lại khay chỉnh nha. Nếu bạn không có dụng 
cụ vệ sinh hoặc bàn chải, bạn chỉ cần rửa sạch miệng rồi sau đó làm sạch khay chỉnh nha bằng cách đặt chúng dưới vòi nước ấm đang chảy. 
Phải đảm bảo vệ sinh khay chỉnh nha kỹ càng bằng cách thuận tiện nhất với bạn.
3. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến các kỹ thuật vệ sinh răng miệng, vui lòng tham khảo tư vấn của bác sĩ
4. Bạn nên thường xuyên đi khám nha khoa và vệ sinh răng để duy trì sức khỏe răng miệng tốt.

TÔI CÓ CẦN THÁO MIẾNG ĐỆM RĂNG RA KHỎI KHAY CHỈNH NHA ĐỂ CHẢI SẠCH CHÚNG KHÔNG?

Không thể tháo rời miếng đệm răng. Bạn nên làm sạch miếng đệm răng trong quá trình vệ sinh răng miệng thường xuyên bằng cách đánh răng.

TÔI CÓ CẦN ĐEO KHAY CHỈNH NHA SUỐT CẢ NGÀY KHÔNG?

Bạn nên đeo khay chỉnh nha từ 20 đến 22 giờ mỗi ngày trong quá trình điều trị để đạt được kết quả tốt nhất và kịp thời.

CÓ GIỚI HẠN VỀ NHỮNG LOẠI THỰC PHẨM TÔI CÓ THỂ ĂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ KHÔNG?

Không, thông thường, bạn có thể ăn bất kỳ thứ gì bạn muốn trong quá trình điều trị bởi bạn phải tháo khay chỉnh nha Invisalign khi ăn uống. Do 
đó, bạn không cần kiêng những món đồ ăn và đồ uống yêu thích trừ khi bác sĩ có khuyến cáo, tuy vậy, bạn nên đánh răng và dùng chỉ nha khoa 
để làm sạch răng sau khi ăn và trước khi lắp khay chỉnh nha để đảm bảo vệ sinh răng miệng hợp lý.

TÔI CÓ ĐƯỢC UỐNG ĐỒ UỐNG NÓNG HOẶC LẠNH KHI ĐANG ĐEO KHAY CHỈNH NHA KHÔNG?

Ngoại trừ nước lạnh, chúng tôi khuyên bạn không nên uống bất kỳ thứ gì khi đang đeo khay chỉnh nha. Điều này nhằm tránh hình thành sâu răng 
và mảng bám trên răng hay làm biến dạng khay chỉnh nha khi dùng đồ uống nóng.

TÔI CÓ ĐƯỢC UỐNG RƯỢU KHI ĐANG ĐEO KHAY CHỈNH NHA KHÔNG?

Bạn nên tháo khay chỉnh nha trước khi ăn uống bất kỳ thứ gì ngoại trừ uống nước. Uống rượu trong khi đeo khay chỉnh nha có thể làm bẩn khay 
và bạn có nguy cơ bị sâu răng nếu uống chất lỏng có đường.
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TÔI CÓ ĐƯỢC HÚT THUỐC KHI ĐANG ĐEO KHAY CHỈNH NHA KHÔNG?

Chúng tôi khuyến nghị không nên hút thuốc khi đeo khay chỉnh nha do chúng có thể bị mất màu.

TÔI CÓ ĐƯỢC NHAI KẸO CAO SU KHI ĐANG ĐEO KHAY CHỈNH NHA KHÔNG?

Bạn không nên nhai kẹo cao su khi đang đeo khay chỉnh nha bởi kẹo có thể dính chặt vào khay. Chúng tôi khuyến nghị bạn tháo khay chỉnh 
nha trước khi ăn tất cả các món ăn và đồ ăn vặt, cũng như khi nhai kẹo cao su.

KHAY CHỈNH NHA CÓ RƠI RA KHI TÔI NGỦ KHÔNG?

Khả năng khay chỉnh nha rơi ra là rất thấp, bất kể bạn thực hiện hành động gì (chẳng hạn như ngủ, nói chuyện hoặc cười đùa). Khay chỉnh 
nha Invisalign được thiết kế để gắn vừa khít với răng bạn, nên bạn không cần lo lắng về vấn đề này.

LIỆU ĐEO KHAY CHỈNH NHA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NÓI CỦA TÔI KHÔNG?

Cũng giống như các phương pháp điều trị chỉnh nha khác, khay chỉnh nha Invisalign có thể tạm thời ảnh hưởng đến khả năng nói của bạn trong 
một đến hai ngày. Tuy nhiên, khi lưỡi của bạn đã quen với khay chỉnh nha trong miệng, thì bạn sẽ không còn gặp các vấn đề như phát âm không 
rõ ràng hay trở ngại nhỏ về giọng nói. Vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn để biết cách thích ứng nhanh hơn với việc đeo khay chỉnh nha.

NẾU TÔI THẤY RĂNG MÌNH ĐÃ ĐỦ THẲNG RỒI THÌ TÔI CÓ THỂ DỪNG ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC KHÔNG?

Bạn nên tuân thủ kế hoạch điều trị do bác sĩ đề ra để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất. Bác sĩ sẽ xác định thời gian điều trị đề xuất cho bạn 
dựa vào một số yếu tố như khoảng cách giữa các răng và nhu cầu dùng bộ duy trì răng.

NẾU TÔI CHUẨN BỊ ĐI DU LỊCH, TÔI CÓ ĐƯỢC NHẬN THÊM KHAY CHỈNH NHA KHI ĐI KHÁM BÁC SĨ KHÔNG?

Bạn nên đi khám bác sĩ thường xuyên để đảm bảo theo dõi kế hoạch điều trị của mình. Nếu bạn cần thêm khay chỉnh nha do thời gian đi du lịch, 
hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ bởi điều này còn phụ thuộc vào trường hợp và kế hoạch điều trị cụ thể của bạn.

TÔI ĐANG CHUẨN BỊ CHUYỂN SANG MỘT QUỐC GIA KHÁC. TÔI CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều trị chỉnh nha Invisalign tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới và bạn có thể chuyển chương trình điều trị chỉnh 
nha Invisalign của mình sang một nhà cung cấp khác để tiếp tục được điều trị. Vui lòng liên hệ với bác sĩ hiện tại của bạn để thảo luận về quy 
trình thực hiện.

TÔI CÓ ĐƯỢC ĐEO KHAY CHỈNH NHA NẾU TÔI MANG THAI KHÔNG?

Khay chỉnh nha được làm từ nhựa không độc hại đã được chứng nhận y khoa và do vậy bạn có thể đeo trong quá trình mang thai. Nếu bạn vẫn 
lo lắng, vui lòng tham khảo tư vấn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ GÂY ĐAU ĐỚN KHÔNG?

Mặc dù điều trị chỉnh nha Invisalign có thể di chuyển răng mà không gây đau đớn và lo lắng như các phương pháp chỉnh nha khác, một số 
người vẫn có thể cảm thấy hơi khó chịu tạm thời trong vài ngày vào đầu mỗi giai đoạn điều trị mới. Đây là điều bình thường và thường là cảm 
giác gây ra do áp lực. Đó là tín hiệu cho biết khay chỉnh nha Invisalign đang liên tục dịch chuyển răng bạn tới vị trí cuối cùng. Cảm giác khó chịu 
này thường biến mất sau một vài ngày khi bạn lắp khay chỉnh nha mới trong bộ khay.
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TÔI ĐANG BỊ ĐAU VÀ THẤY KHÓ CHỊU KHI SỬ DỤNG KHAY CHỈNH NHA. TÔI CẦN LÀM GÌ?

Nếu bạn thấy đau nhói hoặc vô cùng khó chịu, hãy ngừng sử dụng khay chỉnh nha và liên hệ với bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign của mình

CÓ BẤT KỲ CẢNH BÁO HAY CHỐNG CHỈ ĐỊNH NÀO VỀ VIỆC SỬ DỤNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN KHÔNG?

Điều trị chỉnh nha Invisalign được chống chỉ định cho những bệnh nhân mắc bệnh nha chu. Nếu bạn mắc bệnh nha chu (nướu/lợi), bạn nên 
tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi thực hiện điều trị chỉnh nha Invisalign. Những cảnh báo đối với điều trị chỉnh nha Invisalign bao gồm:
• Trong một vài trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân có thể bị dị ứng với chất liệu làm khay chỉnh nha. Nếu điều này xảy ra, hãy ngừng sử dụng 
khay chỉnh nha và tham khảo tư vấn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngay lập tức.
• Trong một vài trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân mắc chứng phù mạch di truyền (HAE), một chứng rối loạn do di truyền có thể bị sưng mô 
cục bộ nhanh, bao gồm cả thanh quản. Điều này có thể gây ra bởi kích thích nhẹ bao gồm các thủ thuật nha khoa. Nếu điều này xảy ra, hãy 
ngừng sử dụng khay chỉnh nha và tham khảo tư vấn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngay lập tức.
• Bệnh nhân có thể nuốt phải hoặc hít phải các thiết bị chỉnh nha hoặc bộ phận của thiết bị đó, và điều này có thể gây nguy hiểm.

TẠI SAO MỘT SỐ KHAY CHỈNH NHA CỦA TÔI CÓ VẬT NHẤP NHÔ HOẶC VẬT LỒI LÊN TRÊN ĐÓ?

Tùy vào trường hợp điều trị cụ thể của bạn, một số chuyển động có thể yêu cầu "miếng đệm răng" hoặc "vật nhấp nhô" để hỗ trợ khay chỉnh 
nha bám chặt vào răng. Những vật phồng lên hoặc vật lồi lên này là vị trí chèn miếng đệm răng trên khay chỉnh nha mà bác sĩ đặt vào răng 
của bạn. Những miếng đệm răng này thực chất là các mảnh hợp chất nhỏ mà bác sĩ gắn vào răng của bạn rồi sau đó được kẹp chặt bởi các 
vật lồi lên trên khay chỉnh nha. Những vật nhấp nhô đó là các vật lồi lõm nhỏ trong khay chỉnh nha của bạn. Bác sĩ có thể sử dụng một hoặc 
cả hai vật dụng này để thu được kết quả dịch chuyển răng mong muốn.

KHAY CHỈNH NHA CÓ THỰC SỰ VÔ HÌNH KHÔNG?

Khay chỉnh nha gần như vô hình và vô cùng kín đáo nên hầu hết mọi người sẽ chẳng thể nhận ra là bạn đang chỉnh nha.

Công nghệ và sản xuất

Ý CỦA BÁC SĨ LÀ GÌ KHI NÓI RẰNG KHAY CHỈNH NHA CỦA TÔI ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA?

Bác sĩ của bạn sẽ sử dụng công nghệ hình ảnh máy tính 3D độc quyền để vạch ra quy trình điều trị đặc biệt và hoàn thiện cho bạn từ đầu đến 
cuối. Kế hoạch điều trị này được thiết kế riêng cho phù hợp với vấn đề chỉnh nha cụ thể của bạn, bao gồm việc sử dụng các khay chỉnh nha 
cá nhân hóa được thiết kế và sản xuất cho phù hợp với răng bạn vào từng thời điểm cụ thể trong quá trình điều trị. Việc sử dụng các khay 
chỉnh nha được cá nhân hóa giúp đạt được độ chính xác, hiệu quả và thoải mái trong quá trình điều trị.
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BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN TÍNH NĂNG SMARTFORCE. ĐÂY LÀ GÌ?

SmartForce là tính năng khay chỉnh nha và miếng đệm răng được sản xuất độc quyền có thể được tích hợp vào khay chỉnh nha Invisalign và 
được thiết kế nhằm cho phép răng dịch chuyển theo hướng có thể dự đoán trong quá trình điều trị.

BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN VẬT LIỆU SMARTTRACK. ĐÓ LÀ GÌ?

Khay chỉnh nha Invisalign được làm từ SmartTrack, loại vật liệu độc quyền có độ đàn hồi cao, có khả năng tạo ra lực nhẹ nhàng và liên tục 
hơn nhằm kiểm soát các dịch chuyển răng.

BÁC SĨ CỦA TÔI CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN CÔNG NGHỆ SMARTSTAGE. CÔNG NGHỆ NÀY LÀ GÌ?

SmartStage là công nghệ độc quyền được thiết kế nhằm tối ưu hóa tiến triển dịch chuyển răng trong quá trình điều trị, tạo ra những kết quả 
có thể dự đoán.

MIẾNG ĐỆM RĂNG CÓ THÁO RỜI ĐƯỢC KHÔNG?

Không, không thể tháo rời miếng đệm răng. Nếu bạn có gặp sự cố với miếng đệm răng trong quá trình điều trị, vui lòng tham khảo tư vấn của 
bác sĩ

CÔNG TY NÀO SẢN XUẤT KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN?

Khay chỉnh nha Invisalign được sản xuất bởi Align Technology Inc. Align Technology được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở chính tại San 
Jose, California và có văn phòng trên khắp toàn cầu. Hệ thống Khay chỉnh nha Invisalign được Align Technology phân phối trực tiếp tại hơn 
100 quốc gia.

CÔNG NGHỆ CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ TUỔI ĐỜI BAO LÂU?

Ý tưởng sử dụng khay chỉnh nha trong suốt để điều trị chỉnh nha hoàn thiện khởi nguồn từ năm 1945. Vào năm 1999, Align Technology đi 
tiên phong trong thị trường chỉnh nha vô hình với việc ra mắt Hệ thống Khay chỉnh nha Invisalign. Đến năm 2001, đã có hơn 1 triệu khay chỉnh 
nha trong suốt được sản xuất. Nhờ kết hợp công nghệ lập kế hoạch điều trị kỹ thuật số, bao gồm công nghệ 3D và cá thể hóa theo số đông, 
ngành công nghiệp chỉnh nha đã bước sang trang mới. Tính đến tháng 1/2018, có hơn 5 triệu bệnh nhân bắt đầu điều trị chỉnh nha Invisalign.

CÔNG TY SẢN XUẤT KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN CÒN CUNG CẤP NHỮNG SẢN PHẨM NÀO KHÁC?

Align Technology - nhà sản xuất khay chỉnh nha Invisalign là công ty sản xuất thiết bị y khoa toàn cầu. Công ty cung cấp các sản phẩm tân 
tiến hàng đầu trong ngành chẳng hạn như khay chỉnh nha Invisalign, máy quét trong miệng iTero, các dịch vụ kỹ thuật số OrthoCAD nhằm 
hỗ trợ các chuyên gia nha khoa đạt được kết quả lâm sàng mong muốn, cũng như cung cấp các lựa chọn nha khoa hiệu quả và ưu việt cho 
bệnh nhân.

KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN ĐƯỢC SẢN XUẤT Ở ĐÂU?

Tất cả các sản phẩm khay chỉnh nha Invisalign được thiết kế, sản xuất và tiếp thị bởi Align Technology có trụ sở chính tại California, Mỹ và 
đơn vị hoạt động sản xuất tại Juarez, Mexico.
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Các vấn đề có thể xảy ra với sản phẩm

MỘT TRONG NHỮNG KHAY CHỈNH NHA CỦA TÔI BỊ NỨT. TÔI CẦN LÀM GÌ?

Nếu khay chỉnh nha Invisalign của bạn bị nứt hoặc đứt vì bất kỳ lý do gì, bạn phải liên hệ với bác sĩ ngay lập tức. Vui lòng không đeo khay 
chỉnh nha bị nứt. Khay chỉnh nha bị nứt hoặc đứt không thể tạo ra áp lực phù hợp để di chuyển răng đúng cách, do vậy cần thay thế khay 
chỉnh nha đó.

Chăm sóc sau khi kết thúc điều trị chỉnh nha Invisalign

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ SAU KHI KẾT THÚC ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN ĐỂ NGĂN RĂNG DI CHUYỂN TRỞ LẠI?

Điều này khác nhau với mỗi người, tùy vào kết quả điều trị cụ thể. Bệnh nhân có thể cần đến bộ duy trì răng. Bộ duy trì răng gồm có các loại 
như gắn cố định vào răng, bộ duy trì răng bằng nhựa có thể tháo rời hoặc bộ duy trì răng Invisalign - tương tự như khay chỉnh nha. Hãy thảo 
luận các lựa chọn bộ duy trì răng này với bác sĩ điều trị của bạn. Mỗi bệnh nhân đều khác nhau nên kết quả cũng thường đa dạng.

TÔI CÓ CẦN SỬ DỤNG BỘ DUY TRÌ RĂNG SAU KHI KẾT THÚC ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN KHÔNG?

Đeo bộ duy trì răng sau điều trị chỉnh nha là bước quan trọng bởi điều này có thể giúp duy trì ổn định răng của bạn tại vị trí mới. Nếu bạn muốn 
răng luôn duy trì tại vị trí lý tưởng suốt đời, tốt nhất bạn nên đeo bộ duy trì răng theo chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign có 
thể tư vấn cho bạn về các lựa chọn bộ duy trì răng.

LIỆU RĂNG TÔI CÓ DỊCH CHUYỂN VỊ TRÍ TRỞ LẠI SAU KHI TÔI KẾT THÚC ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN 
VÀ KHÔNG CÒN ĐEO KHAY CHỈNH NHA NỮA?

Sau khi kết thúc điều trị chỉnh nha Invisalign, cũng giống như với những bệnh nhân điều trị bằng phương pháp truyền thống là dùng dây và 
niềng răng, bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign sẽ yêu cầu bạn đeo bộ duy trì răng để ngăn răng bạn dịch chuyển ra khỏi vị trí đã được điều 
chỉnh. Tùy vào tư vấn của bác sĩ, bạn có thể chỉ cần sử dụng bộ duy trì răng vào ban đêm hoặc trong thời gian dài.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI LÀM VỠ HOẶC MẤT KHAY CHỈNH NHA?

Trong trường hợp mất hoặc vỡ khay chỉnh nha, bạn nên thông báo ngay cho bác sĩ của mình. Có khả năng bác sĩ sẽ yêu cầu bạn đeo ngay 
bộ khay chỉnh nha trước đó hoặc tiếp theo. Hoặc bác sĩ cũng có thể đặt một bộ khay chỉnh nha mới để thay thế bộ khay mà bạn làm mất.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI LÀM VỠ HOẶC MẤT MIẾNG ĐỆM RĂNG?

Trong trường hợp mất hoặc vỡ miếng đệm răng, bạn nên liên hệ ngay với bác sĩ của mình 

MIẾNG ĐỆM RĂNG CỦA TÔI CHUYỂN SANG MÀU VÀNG. TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ?

Miếng đệm răng phải liên tục trùng với màu răng và không được phép chuyển màu vàng. Vui lòng thảo luận với bác sĩ của bạn bởi bác sĩ có 
thể phải tháo toàn bộ các miếng đệm răng bị bẩn và thay thế chúng.

KHAY CHỈNH NHA CỦA TÔI CÓ CẠNH SẮC NHỌN. ĐIỀU NÀY CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG?

Nếu có vẻ như khay chỉnh nha khiến nướu/lợi hoặc má của bạn khó chịu thì chúng cần phải được đánh giá. Chúng tôi khuyên bạn nên gọi 
điện cho bác sĩ của mình để bác sĩ có thể đánh giá về độ phù hợp của khay chỉnh nha và quyết định hành động cần thực hiện.
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Những Câu Hỏi Chung Về Hệ Thống Khay Chỉnh Nha Invisalign®  

HỆ THỐNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN LÀ GÌ?

Hệ thống khay chỉnh nha Invisalign là biện pháp điều trị chỉnh nha vệ sinh và gần như vô hình, sử dụng phương pháp tiên tiến để giúp bạn có 
hàm răng thẳng đẹp một cách hiệu quả.Với Công nghệ SmartForce độc quyền, Hệ thống khay chỉnh nha Invisalign sử dụng các bộ khay 
chỉnh nha được thiết kế riêng và có thể tháo ra khỏi răng được sản xuất dành riêng cho bạn và chỉ bạn mà thôi. Các khay chỉnh nha này được 
làm từ loại nhựa gần như vô hình để bạn có thể đeo vào răng nhằm giúp răng dần dịch chuyển tới vị trí lý tưởng. Hầu hết mọi người thậm chí 
sẽ chẳng nhận ra là bạn đang chỉnh nha, giúp bạn duy trì lối sống bình thường của mình trong quá trình điều trị. Hệ thống khay chỉnh nha 
Invisalign được cung cấp bởi các bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign, họ là những người sẽ quyết định kế hoạch điều trị.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN HOẠT ĐỘNG RA SAO?

Sau khi bạn và bác sĩ đã qua đào tạo về Invisalign của mình thống nhất rằng phương pháp chỉnh nha Invisalign phù hợp với bạn, bác sĩ sẽ 
chụp ảnh, chụp X quang và lấy dấu răng hoặc quét răng của bạn. Những thông tin này sẽ được sử dụng để lập kế hoạch điều trị 3D, còn 
được gọi là kế hoạch điều trị ClinCheck, nhằm thiết kế các khay chỉnh nha Invisalign dành riêng cho từng bệnh nhân. Kế hoạch điều trị 3D 
này cũng sẽ cho biết vị trí dự kiến cuối cùng của răng sau khi kết thúc điều trị. Chúng tôi sẽ sản xuất các khay chỉnh nha Invisalign dành riêng 
cho bạn và gửi đến bác sĩ của bạn, sau đó bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn các bộ khay chỉnh nha, thường là 3 đến 4 bộ mỗi lần. Bác sĩ sẽ thay các 
bộ khay chỉnh nha khoảng 1-2 tuần một lần cho đến khi răng của bạn dịch chuyển đến vị trí mong đợi cuối cùng.

HỆ THỐNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ PHẢI LÀ CÔNG NGHỆ MỚI KHÔNG? 

Từ lâu các bác sĩ đã sử dụng những thiết bị có thể tháo rời trong trường hợp điều trị chỉnh nha ít phức tạp. Ngày nay, nhờ ứng dụng công 
nghệ hình ảnh máy tính 3D cũng như sản xuất in 3D cá thể hóa theo số đông, Hệ thống khay chỉnh nha Invisalign đã có thể điều trị nhiều vấn 
đề chỉnh nha với độ chính xác cao hơn. Có thể sử dụng công nghệ này trong các vấn đề chỉnh nha, chẳng hạn như răng khấp khểnh hoặc 
răng vẩu, răng chen chúc, sai khớp cắn nghiêm trọng, khớp cắn chìa, khớp cắn ngược với các phương pháp nhổ bớt răng hoặc không nhổ 
bớt răng.

CÓ BAO NHIÊU BỆNH NHÂN ĐÃ ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA INVISALIGN? 

Hiện nay, có hơn 5 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới đã bắt đầu sử dụng khay chỉnh nha Invisalign. Số lượng bệnh nhân có nụ cười khỏe đẹp 
nhờ khay chỉnh nha Invisalign đang tăng lên mỗi ngày

KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN ĐƯỢC LÀM TỪ CHẤT LIỆU GÌ? 

Toàn bộ khay chỉnh nha Invisalign được làm từ chất liệu độc quyền sản xuất riêng của chúng tôi mang tên SmartTrack. Chất liệu polyme 
dẻo nóng được chứng nhận y khoa này có độ đàn hồi cao, giúp khay chỉnh nha đạt độ vừa vặn chính xác hơn và răng di chuyển hiệu quả 
hơn, đồng thời tạo lực tác động nhẹ và liên tục trong quá trình điều trị. Các khay chỉnh nha được thiết kế nhằm giúp bạn đạt được kết quả tốt 
đồng thời duy trì sự thoải mái trong quá trình điều trị. Các khay chỉnh nha được thiết kế riêng cho bạn và vừa khít với hàm răng của bạn.

HỆ THỐNG KHAY CHỈNH NHA INVISALIGN CÓ CHỨNG NHẬN ISO KHÔNG?

Có, ISO là một tổ chức quốc tế thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và cấp Giấy chứng nhận Chất lượng. Align Technology được chứng nhận tiêu chuẩn 
ISO 13485:2003, đây là chứng nhận cấp cho những công ty tuân thủ các yêu cầu quản lý về trang thiết bị y tế.
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