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Tilby pasientene dine AirSmile  
tannregulering med usynlige skinner!
Usynlige tannreguleringer er populære. Flere og flere tannleger opplever at 
pasienter ønsker å gjøre noe med tannstillingen, men de ønsker ikke å gå 
rundt med synlige reguleringer. Nå kan du imøtekomme dine pasienters 
ønske med AirSmile, en avtakbar og nesten usynlig regulerings skinne.

Etter å ha tatt et konvensjonelt eller digitalt 
avtrykk og utfylt bestillingsskjemaet, plan-
legges og beregnes ønskede forandringer i 
et dataprogram. Slik at du kan samme med 
pasient evaluere og bedømme resultatet. Blir 
det godtatt, produseres skinnene.

Under den ortodontiske behandlingen blir skinnene erstattet med en ny annen hver uke 
og inntil ønsket resultat er oppnådd.

Behandlingsoversikt:

Antall kjever:

Maksimum antall skinner:

(Digital) avtrykk:

5 forskjellige bilder av
tennene + 2 profil bilder:

OPG:

Utfylt bestillingsskjema
inkludert ønsker:

AirSmile®

Esthetics

1

5

AirSmile®

OneLight

1

20

AirSmile®

Light

1

Ubegrenset

AirSmile®

One

2

16+16

AirSmile®

Complete

2

Ubegrenset
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AirSmile® Esthetics 
AirSmile Esthetics er best egnet for små korrigeringer mellom hjørnetennene. Behand-
lingen gjennomføres i løpet av 10 uker og ved bruk av maksimum 5 skinner. Denne 
behandlingen egner seg også i forkant av planlagt protetikk som for eksempel skallfasa-
der og krone/bro.

AirSmile® OneLight 
AirSmile OneLight brukes først og fremst i de tilfellene der bare en kjeve skal behandles med 
et maksimum av 20 skinner. Behandlingen kan oppgraderes hvis det viser seg at flere skinner 
er nødvendige. Den egner seg best når mellomrom eller trangstillinger skal korrigeres.

AirSmile® One 
AirSmile One brukes når kun en kjeve skal behandles og egner seg til korrigering av 
okklusale forhold, samt ekstreme trangstillinger eller mellomrom. Korrigeringer av dype 
eller åpne bitt lar seg også behandle med denne skinnen. Hvis elastisk kraft må brukes, 
byttes behandlingen automatisk til AirSmile Complete.

AirSmile® Light 
AirSmile Light egner seg for å behandle begge kjever samtidig med maksimum 16 
skinner per kjeve. Skinnen egner seg for lettere kasus der bittet er bra men trangstillin-
ger eller mellomrom skal korrigeres. Det inngår en automatisk oppgradering til AirSmile 
Complete hvis det skulle vise seg at flere skinner er nødvendig i behandlingen.

AirSmile® Complete 
Med AirSmile Complete behandles begge kjever samtidig. Den egner seg til 
korrigering av okklusale forhold, samt ekstreme trangstillinger eller  
mellomrom. Også korrigeringer av dype eller åpne bitt lar seg behandle  
med denne skinnen. Ingen begrensning på antall skinner.

AirSitat
For å vise deg en indikasjon på en 

behandling og varighet, er AirQuote (3D) 

mulig på alle type skinnebehandlinger og 

blir utført av en ortodontisk spesialist.


