Onzichtbaar
je tanden recht!

Plaatsing eerste AirSmile®
Het behandelplan wordt door jou en de tandarts
uitgebreid besproken, al je wensen komen aan bod.
Zodra je besluit het behandeltraject in te gaan, worden
de aligners voor jou op maat gemaakt. Deze doorzichtige
aligners wissel je iedere 2 weken om, om tot het
gewenste resultaat te komen.
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Op maat gemaakt
Te alle tijde uitneembaar (bijvoorbeeld tijdens
eten, drinken en tandenpoetsen).
Nagenoeg onzichtbaar
Comfortabel
Op korte termijn snel én zichtbaar resultaat
Vergoeding mogelijk door jouw zorgverzekeraar *

*) Vraag vooraf jouw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

BEKIJK DE VIDEO’S
‘EVERY AIRSMILE TELLS A STORY’

Vraag je tandarts of orthodontist om meer informatie
of kijk op www.airsmile.eu

www.airsmile.eu

Regelmatig zijn mensen ontevreden
over de stand van hun tanden. Naast
de bekende slotjesbeugel is er een
beugel die uitneembaar en
doorzichtig is.
Intake door behandelaar
Tijdens het intakegesprek wordt de AirSmile®
behandeling aan je uitgelegd door de tandarts. Deze
behandeling is er speciaal voor een onzichtbare correctie
van de tanden. Samen wordt er gekeken naar jouw
wensen en of de AirSmile® behandeling bij jou past.

De AirSmile® behandeling
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Intake bij een gecertificeerde AirSmile®
tandarts of orthodontist.
Afdrukname middels digitale
mondscanner of afdruklepel.
Bespreken 3D digitaal
behandelplan.

Afdrukname middels scanner of lepel

Plaatsing van de eerste
AirSmile® aligner.

Tijdens de tweede afspraak worden er afdrukken en

Periodieke controle en plaatsing
van de vervolg sets.

foto’s van jouw gebit gemaakt. Jouw gebit wordt door
een afdruksysteem gedigitaliseerd, door middel van een
digitale mondscanner. Met dit bestand worden de

Bij deze orthodontische behandeling worden de op maat

verschuivingen van de tanden gepland. Je kunt zien hoe

gemaakte aligners elke twee weken vervangen door een

jouw gebit gedurende de behandeling zal veranderen en

nieuwe set tot het gewenste resultaat behaald is.

je ziet zelfs al het eindresultaat!

