Nytt smil idag?

Orthodontisk skinne behandling

EFFEKTIV. KOMFORTABEL. USYNLIG.

AirNivol er en usynlig
skinnebehandling,
skreddersydd for deg.
Med AirNivol vil du få smilet
du alltid har ønsket deg!

EFFEKTIVE
Behandlingen med AirNivol består av en
serie med usynlige og avtakbare skinner, som
man bytter ut annenhver uke. Skinnen forflytter
tennene gradvis til ønsket posisjon. Allerede etter
noen uker vil du se en forbedring av smilet ditt.
KOMFORTABEL
Skinnene er laget av et gjennomsiktig
biokompatibelt materiale. Hver skinne er
individuelt tilpasset ditt tannsett for
å ikke irritere tannkjøtt eller kinn.
USYNLIGE I ALLE SITUASJONER
På jobb, på skolen, når du driver med sport
eller mens du sover: AirNivol skinnene passer
til enhver aktivitet!

HVORFOR
AIRNIVOL
Fordi den ikke endrer dine daglige vaner.
Fordi du merker den ikke. Tilpasningen
gjør skinnene nesten usynlige, sammenlignet
med andre merker som kan reflektere lyset.
Fordi en skinnebehandling gir deg lyst til å smile.

Forskning og teknologi
vil gi deg et vakkert smil!
Spør din tannlege for mer informasjon!

HVORDAN
KOMME I
GANG
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KONTAKT DIN TANNLEGE: velg din AirNivol
sertifiserte tannlege og avtal et møte.

AIRCHECK: Etter å ha mottatt avtrykk og all
dokumentasjon knyttet til behandlingen din, vil
AirNivol-teamet produsere en AirCheck, en 3D animert
behandlingplan som vil vise deg step by step hvordan
tennene vil forflytte seg til et perfekte smil.

PRODUKSJON AV SKINNER: Når du og
tannlegen har godkjent AirCheck, vil AirNivol starte
produksjon av skinnene. Så snart de er klare kan du
hente dem hos din tannlege og begynne behandlingen.
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UNDER BEHANDLINGEN: Hver skinne må brukes
i 2 uker og minst 22 timer i døgnet. I løpet av denne
tiden vil tennene gradvis bevege seg i samsvar med
behandlingplanen. Sammen med tannlegen din avtaler
dere fortløpende tid for kontroller, for å følge opp
fremgang og resultat av behandlingen.

ETTER BEHANDLING: Når du har brukt alle skinnene
vil du kunne se ditt nye smil. I en periode etter endt
behandling må du bruke en stabiliseringsskinne eller
streng på baksiden av tennene i front. Dette for å
forhindre uønskede bevegelser av tennene.

Besøk våre hjemmesider
www.artinorway.no eller
www.airnivol.com for mer
informasjon.

www.artinorway.no

