Orthodontisk skinne behandling

Forsking og teknologi
vil gi deg et vakkert smil

Kvalitet & innovasjon
AirNivol er et kjeveortopedisk system

Gjennom mange år med arbeid innen

utviklet for å forbedre pasientens smil,

forskning og innovasjon, og med hjelp

tyggefunksjon og rette opp i generelle

av intelligente teknologier gitt en

malokklusjoner. Takket være teknologi

forutsigbar behandling.

og erfaring har Airnivol teamet
vårt utviklet et kvalitetsprodukt,

Smarte materialer og 3D printing av

designet for å løse alle behov i hvert

skinnene, bidrar til å gjøre AirNivol til

enkelt tilfelle.

en ledende aktør med høy Italiensk
kvalitet og sikre resultater.

Made in Italy
AirNivol’s filosofi kombinerer teknologisk
innovasjon typisk for
Made in Italy, og basert på kvalitet
og øye for detaljer.

Tannlegen i
sentrum
Din skinnebehandling er ikke
bare et tall for oss.
Hos AirNivol har vi stor tro på at
samarbeidet mellom de tannlegene
som velger oss og resultatet av
behandlingen henger sammen.
Vi har daglig samarbeid med
kjeveortopediske klinikker og
kan derfor skreddersy våre tjenester
til tannlegen.

Klinisk rådgivning
Behandlingen er planlagt av
AirNivol sine tannteknikere, og de
er sikkerhetskontrollert av teamets
erfarne kjeveortopeder.
Dette er langt mere og bedre enn hva
de fleste av våre konkurrenter gjør,
nettopp for å sikre et påliteligere resultat.

Et system ikke bare
for kjeveortopeder

Løsning av kompliserte
behandlinger

Selv tannleger som ikke er
spesialisert innen kjeveortopedi
kan enkelt bruke AirNivol på sine
pasienter. Dedikert rådgivning,
planlegging og administrering av
behandlingen gir sikkerheten du
trenger.

AirNivol er et kjeveortopedisk system
som også er egnet for å behandle
kompliserte tilfeller på grunn av dens
presisjon og kompleksitet. Det gjør
den velegnet til førstebehandling i
forbindelse med implantat installasjoner
og for pre-kirurgiske behandlinger.

Brukervennlig og
digital arbeidsflyt

Kurser for tannlegen

En web basert plattform skapt av
kjeveortopeder legger til rette for
enkel administrasjon av et hvert
enkelt tilfelle. 3D-visualiseringen
illustrerer de ulike fasene i
behandlingsplanen for tannlegen
med IPR, attachement med mere.
Den viser også pasienten step by
step hvordan tennene flytter seg til
ønsket posisjon.

AirNivol organiserer mange web
kurser og fysiske kurser. Uansett har
tannlegen alltid tilgang på AirNivol
Academy, en online sertifiserings
plattform. AirNivol Academy er fullt
av selvforklarende videoer og
veiledninger som guider tannlegen i
administrering av AirNivol’s digitale
arbeidsflyt.
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Fire typer av behandling
alternativer som dekker alle behov

AIRNIVOL
Easy

Bruker et begrenset antall med
skinner i hver kjeve, AirNivol-Easy
er den behandlingen man bruker
ved mindre korreksjoner. Mest
passende løsning for mindre
behandling av problemer.

AIRNIVOL
One

På samme måte som
AirNivol-Light, er AirNivol-One
oftest brukt til å korrigere
tilfeller av mindre eller middels
malokklusjoner, og når
problemet bare er i en kjeve.

Antall skinner:
Antall skinner:

maks. 8 per kjeve

maks. 16 i en kjeve

AIRNIVOL
Complete
AIRNIVOL
Light

AirNivol-Light er den ideelle
behandlingen for å rette opp
i middels malokklusjoner ved
tilfeller med trangstilling eller
mindre diastema i begge kjever.

Brukes til å behandle et bredt
spekter av maloklusjoner for
begge kjever, AirNivol-Complete
er den mest omfattende
behandlingen.

Antall skinner:

mer en 16 per kjeve

Antall skinner:

maks. 16 per kjeve

Besøk vår hjemmeside artinorway.no eller
airnivol.com for mer informasjon om kurs og
ikke minst for å holde deg oppdatert om AirNivol
skinnebehandling.

Making people smile has
never been easier!

www.artinorway.no

