AirSmile® Esthetics
Speciaal voor een kleine correctie tussen de cuspidaten is er
AirSmile® Esthetics. Met AirSmile® Esthetics is uw patiënt met
maximaal 5 aligners per tandboog al binnen 10 weken klaar.
AirSmile® Esthetics is ook uitstekend toe te passen ter
voorbereiding op kronen en facings in de frontelementen.

intake door
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Ideaal voor de patiënt die liever
een beugel uit het zicht heeft!

plaatsing eerste
AirSmile® en
periodieke controle

www.airsmile.nl

Werkt u al met AirSmile®?

AirSmile® Esthetics

Steeds meer tandartspraktijken krijgen ermee te maken; patiënten
die niet helemaal tevreden zijn met de stand van hun tanden maar
geen slotjesbeugel willen. Om aan de wens van de patiënten te
kunnen voldoen is er AirSmile®. De beugel die uitneembaar en
nagenoeg onzichtbaar is.

Speciaal voor een kleine correctie tussen de cuspidaten is er AirSmile Esthetics.
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Met AirSmile Esthetics is uw patiënt met maximaal 5 aligners per tandboog al
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binnen 10 weken klaar. AirSmile Esthetics is ook uitstekend toe te passen ter
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voorbereiding op kronen en facings in de frontelementen.
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AirSmile®-OneLight

•

AirSmile-OneLight is geïndiceerd als er maar één tandboog hoeft te worden

•

Nadat er een (digitale) afdruk van het gebit

behandeld, met maximaal 20 aligners. Er wordt automatisch geüpgraded naar

is gemaakt, wordt de gewenste

AirSmile-One wanneer er meer aligners nodig blijken. Een OneLight-behandeling is

verschuiving gepland en berekend met

geschikt voor correctie van crowding en spacing.

Laagdrempelig voor behandelaar
Innovatie in de praktijk
Uitneembaar
Comfortabel
Nagenoeg onzichtbaar
Snel resultaat
Scherpe prijsstelling

behulp van het behandelplan. Samen met
de patiënt bekijkt én beoordeelt de

AirSmile®-One

behandelaar het eindresultaat. Na akkoord

Gaat het om slechts één tandboog, gebruik dan AirSmile-One. Een One-

worden de aligners vanuit het behandelplan

behandeling is geschikt voor correctie van malocclusie, extreme crowding/spacing

op maat gemaakt.

en verbetering van een diepe en open beet. Indien er elastiek tractie nodig is dan
wordt het behandeltype automatisch een tweebogen-AirSmile-Complete.

Bij deze orthodontische behandeling worden de op maat gemaakte aligners elke
twee weken vervangen door een nieuwe set tot het gewenste resultaat behaald is.

AirSmile®-Light
Met AirSmile-Light kunt u 2 tandbogen behandelen met 16 aligners per tandboog.
Indien er meer aligners nodig blijken, gaat de patiënt automatisch over op een
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AirSmile-Complete behandeling. Een Light-behandeling is geschikt voor correctie
van crowding en spacing zonder aanpassing van malocclusie.

AirSmile®-Complete
AirSmile-Complete is een behandeling van 2 tandbogen. Een Complete-behandeling
is geschikt voor correctie van malocclusie, extreme crowding/spacing en verbetering
van een diepe en open beet.

AirQuote

5 verschillende monden 2 profielfoto’s

Bij alle behandelingen is een AirQuote (zonder AirCheck) mogelijk, met een
AirQuote ziet u een indicatie van de behandeling en de behandelduur,

Meer weten?

Ingevuld behandelplan
met wensen

beoordeeld door een specialist.

Neemt u voor meer informatie contact op met team AirSmile®

Voor alle informatie m.b.t. tarieven en garantiebepalingen verwijzen wij u naar www.airsmile.nl

via E airsmile@excent.eu of T +31 (0)30 603 36 45.

