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• Uitneembaar

• Stevig

• Functioneel



Orthodontie

Elysee Dental biedt naast een compleet assortiment aan 
tandtechnische restauraties eveneens een breed scala aan 
orthodontische werkstukken van uitstekende kwaliteit. Zeer 
gunstige prijzen zorgen ervoor dat veel tandartsen en ortho-
dontisten uiterst efficiënt kunnen werken.

Bij behandelingen met orthodontische werkstukken vergoe-
den de zorgverzekeraars vaak geen of slechts gedeeltelijk de 
ontstane kosten. De patiënt moet de kosten dus ten minste 
gedeeltelijk dragen. Om deze reden en door het snel gro-
eiende aantal aanbiedingen met elkaar te vergelijken, wordt 
het voor orthodontistenpraktijken steeds belangrijker om 
zeer economisch te werken.

Ook voor praktijken die slechts af en toe orthodontische 
behandelingen uitvoeren, is een samenwerking met de 
orthodontie-experts van Elysee Dental de moeite waard.

Producten
Binnen de orthodontie zijn de mogelijkheden bijna oneindig. 
Van vast tot uitneembaar, functioneel, speciale apparaten 
voor slaapapneu of snurkproblemen. Vele verschillende 
uitvoeringen, kleuren en diverse grafische mogelijkheden 
maken het voor u als behandelaar niet echt gemakkelijk. 
Wij bieden u niet alleen alle mogelijkheden die er binnen de 
orthodontie zijn, maar bij ons kunt u ook een kiezen tussen 
Nederlandse productie of inter nationale productie. Zo geeft 
u uw patiënt optimale keuzevrijheid.

Enkele voorbeelden uit ons assortiment zijn: 
• Uitneembare beugels
• Vaste beugels
• Retentie apparatuur 
• MRA-apparatuur
• Setuurexpansie-apparaat
• Apparatuur voor distalisering
• Verschillende veerelementen 
• Actieve platen
• Diverse schroeven
• Linguale en palatinale bogen
• Functionele apparatuur
• Herbst scharnier

Voor meer informatie kunt u onze orthodontie brochure aanvragen.



• Nagenoeg onzichtbaar

• Bewezen effectief

• Gemakkelijk in gebruik



Invisalign® Go

Productcatalogus
Voor uitgebreide informatie over de voordelen, workflow, 
training en ondersteuning verwijzen wij naar onze Invisalign® 
Go productcatalogus welke u bij onze marketingafdeling 
kunt opvragen. 

Invisalign® Go is een nieuwe, eenvoudige manier om een 
regelmatige tandboog te realiseren door middel van indi-
catie, planning en monitoring van esthetische wensen. 
Geef uw patiënten vertrouwen door het gebruik van de 
innovatieve clear-aligner technologie.

Invisalign® Go kan worden gebruikt voor het oplijnen van 
elementen en in combinatie met andere esthetische behan-
delplannen, zodat effectieve resultaten worden bereikt 
met een minimaal invasieve behandeling. Invisalign® Go is 
geschikt voor behandelingen in het front (tweede premolaar 
tot tweede premolaar), orthodontische terugval en andere 
esthetische wensen met betrekking tot het rechtzetten van 
tanden. Bij een juist gebruik van de aligners kan de patiënt 
binnen drie maanden het eindresultaat bereiken.1

Het proces is eenvoudig en geeft u goede tools om uw 
patiënt te overtuigen van het belang van het dragen van 
de aligners conform behandelplan.

Het proces
De eerste stap in het proces is het uploaden van een vijftal 
foto’s. Binnen vijf tot tien minuten ontvangt u een case 
assessment die aangeeft of de patiënt geschikt is voor 
behandeling met Invisalign® Go. Indien de behandeling 
gestart wordt gaat u naar de Invisalign® Doctor Site om, 
binnen uw eigen beveiligde account, patiëntgegevens in 
te vullen. Naast deze digitale orderbon maakt u een afdruk 
van het gebit en stuurt u deze op. Deze afdruk kan zowel 
analoog als digitaal worden verstuurd. Indien u de iTero® 
Element Scanner gebruikt, beschikt u over een aantal extra 
opties tijdens het behandeltraject.

ClinCheck®

Aan de hand van deze data wordt een gepersonaliseerd 
behandelplan gemaakt met behulp van ClinCheck®-
software; de 3D-behandelingsplanningstool van Align 
Technology. De ClinCheck® is een virtuele weergave van 
de behandeling en laat zien hoe de tanden gedurende de 
behandeling naar de uiteindelijke positie zullen verschuiven. 

De ClinCheck® kunt u gebruiken om uw patiënt volledig in 
te lichten over de te volgen behandeling en het resultaat na 
de behandeling. Daarnaast geeft het u als behandelend arts 
klinische controle over de behandeling. Zodra het behan-
delplan is goedgekeurd, worden de aligners vervaardigd en 
naar de praktijk gestuurd. 
Uw patiënt komt vervolgens naar de praktijk om de eerste 
set aligners te passen. De patiënt dient de aligners iedere 
7-14 dagen voor een nieuwe set te vervangen (altijd in over-
leg met de tandarts). Vervolgens komt de patiënt  iedere 6-8 
weken in de praktijk voor een controleafspraak om te kijken 
of de behandeling volgens plan verloopt.

1. Wekelijkse aligner wissels worden aanbevolen voor alle Invisalign® Go-behandelingen (met standaard-stagingprotocol). De beslissing om wekelijkse aligner-wissels voor 

te schrijven, is ter beoordeling van de behandelend arts. Monitor tandbewegingen zoals rotaties, extrusies en belangrijke wortelbewegingen. Afhankelijk van de reactie 

van de patiënt op de behandeling, in het bijzonder volwassen patiënten, kunnen langere periodes overwogen worden.
2 Het aantal aligners wordt aangegeven door het behandelplan.

Waarom Invisalign Go?

Per kaak t/m 20 aligners5 met 2 extra sets indien nodig.
Crowding/spacing ≤ 7mm
Verbreding van de tandboog (4 mm per tandboog)
Overbeet (dekbeet vs. open beet) ≤ 5mm
Mediaanlijn verschuiving
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