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Align Technology & Elysee Dental kondigen de commerciële beschikbaarheid van Invisalign Go in
de Benelux aan.
Beide partijen bereikten een overeenkomst om een esthetisch tandcorrectie product in de Benelux
te leveren, specifiek ontworpen voor de algemeen tandarts.
Align Technology ontwerpt en vervaardigt het Invisalign®-systeem, het meest geavanceerde clearaligner systeem ter wereld en de iTero®-intraorale scanners en bijbehorende diensten.
Elysee Dental levert op Europese basis duizenden tandheelkundige werkstukken per week. Door de
samenwerking met Align Technology voor de levering van Invisalign Go, voegt Elysee Dental een
uniek product toe aan het productportfolio.
Invisalign Go is een nieuwe, vereenvoudigde benadering van het rechtzetten van tanden dat de
algemeen tandarts helpt om bepaalde cases te identificeren, te plannen en op te volgen, waardoor
ze deze innovatieve, clear-aligner-technologie kunnen gebruiken om patiënten met zelfvertrouwen
te behandelen en zo hun praktijkaanbod uit te breiden.
Invisalign Go kan worden gebruikt als een op zichzelf staande behandeling voor het rechtzetten van
tanden of in combinatie met andere esthetische of herstellende behandelingen, om effectievere
resultaten mogelijk te maken die een minimaal invasieve benadering van de tandheelkunde
ondersteunen. Invisalign Go kan lichte verdringing (crowding), spatiëring (spacing), orthodontische
terugval en andere gevallen van uitlijnfouten behandelen. Het is geschikt voor verbetering van de
glimlach in het front (eerste premolaar tot eerste premolaar). Invisalign Go is beschikbaar voor
bovenkaak- en/of onderkaakbehandeling. Hiermee kunnen patiënten de Invisalign-glimlach in slechts
3 maanden bereiken.¹,²
Een eenvoudige benadering voor een clear-aligner behandeling
Invisalign Go is ontworpen zodat tandartsen een vereenvoudigde aanpak van een Invisalignbehandelingen kunnen aanbieden. Patiëntenselectie wordt vergemakkelijkt door de Case
Assessment-software, die geschikte patiënten identificeert. Na slechts vijf intra- en extraorale foto's
van hun patiënt te hebben geüpload naar het eigen systeem van Align Technology, ontvangen ze een
beoordeling van de moeilijkheidsgraad van de case - op basis van de parameters van Invisalign Go om hen te helpen bepalen of ze de patiënt moeten behandelen of de patiënt naar een Invisalign
Specialist moeten verwijzen. Deze casusbeoordeling kan worden uitgevoerd op de Invisalign Photo
Uploader-app voor ipad en iphone, of via de computer op de Invisalign Doctor Site.
Indien de casus voor Invisalign Go als te complex wordt beschouwd, kan een tandarts met behulp
van een digitaal verwijzingsproces patiëntendossiers overdragen aan een Invisalign-Specialist met
slechts een paar klikken binnen het Invisalign-systeem. Zo krijgt de patiënt de juiste behandeling, en
kan de tandarts een sterkere samenwerking met de specialisten opbouwen.

Eens er is vastgesteld dat de patiënt geschikt is voor behandeling met Invisalign Go, vult de tandarts
een eenvoudig opdrachtformulier in met de behandelingsdoelen en verzendt de case met PVSafdrukken of een intra-orale scan. Het nieuwe systeem kan worden geïntegreerd in een bestaande
digitale tandheelkundige workflow, omdat Invisalign Go zowel werkt met PVS-afdrukken als intraorale scanners, zoals de iTero® Element-scanner van Align Technology.
Hieruit wordt een gepersonaliseerd behandelplan opgesteld met behulp van de ClinCheck®-software,
de 3D-behandelingsplanningstool van Align. Dit biedt elke patiënt een duidelijk beeld van hun
aankomende behandeling alsook heeft de tandarts klinische controle over zijn case. Zodra het
behandelplan is goedgekeurd, wordt een reeks op maat gemaakte clear-aligners vervaardigd en
direct naar de praktijk verzonden.
Patiënten worden in de praktijk met hun eerste aligners uitgerust en geadviseerd om ze ongeveer
elke 7-14 dagen te wisselen. Check-up afspraken worden meestal elke maand georganiseerd om
ervoor te zorgen dat de behandeling volgens plan gaat. Het voortgangsproces van de patiënt is
essentieel. Als onderdeel van het nieuwe Invisalign Go-systeem krijgen tandartsen een afsprakenplan
om begeleiding op taakniveau te bieden, met specifieke en gedetailleerde processen, die bij elke
afspraak moeten worden uitgevoerd.
Vereenvoudigde prijsstelling en training
Net als de aligners is de prijsstructuur en training duidelijk en maakt Invisalign Go een realistische
behandelingsoptie voor algemene tandartsen: een Invisalign Go enkele kaakbehandeling bedraagt
745 euro, een dubbele kaakbehandeling 975 euro. Met dit vaste laboratorium tarief zijn er geen
verborgen verrassingen en eventuele extra aligners die nodig zijn om het oorspronkelijke
behandelingsdoel te bereiken, zijn zonder extra kosten inbegrepen.

Het Invisalign Go-trainingsprogramma, dat gevolgt dient te worden door elke tandarts die zich
aanmeldt om te werken met het Invisalign Go systeem, bestaan uit online modules, gevolgd door een
persoonlijke trainingsdag met live hands-on sessies om een grondig inzicht te verschaffen over hoe
Invisalign Go werkt. De sessies bieden praktische tips en technieken over Invisalign Go digitale
fotografie, afdrukken, interproximale reductie (IPR) en attachments. Deze inhoud is uitsluitend
gericht op het gebruik van Invisalign Go bij de behandeling van patiënten met kleine orthodontische
of cosmetische problemen. Het Invisalign Go-trainingsprogramma staat open voor alle tandartsen
voor een kostprijs van € 1.200, -.

Over Elysee Dental
Elysee Dental maakt deel uit van de Modern Dental Group, het grootste tandtechnische
laboratorium ter wereld. Door wereldwijde kennis en samenwerking met diverse
universiteiten in Europa is het brengen van nieuwe oplossingen en producten een
belangrijke missie binnen de organisatie. Met de samenwerking met Align-technologie
brengen we de krachten van ons netwerk en onze kennis naar de tandarts samen met een
uniek product dat tandartsen de mogelijkheid biedt voor verdere groei binnen hun praktijk.
Voor meer informatie over de Invisalign Go, stuur een bericht naar: marketing@elyseedental.nl of bezoek de webiste: www.elysee-dental.nl

Over Align Technology, Inc.
Align Technology ontwerpt en vervaardigt het invisalign-systeem, het meest geavanceerde
clear-alignersysteem ter wereld de iTero® intraorale scanners en diensten. Align producten
helpen tandheelkundige professionals de klinische resultaten te bereiken die ze verwachten
en leveren effectieve, geavanceerde tandheelkundige opties aan hun patiënten. Bezoek
www.aligntech.com voor meer informatie.
Voor meer informatie over het Invisalign-systeem of om een Invisalign-provider bij u in de
buurt te vinden, bezoekt u www.invisalign.nl voor meer informatie over het digitale
scansysteem van iTero bezoekt u www.itero.com.
1 Wekelijkse aligner vervangingen worden aanbevolen voor alle Invisalign Go-behandelingen (met standaard
staging-protocol). De beslissing om wekelijkse aligner vervangingen voor te schrijven hangt af van
tandbewegingen zoals rotaties, extrusies en belangrijke wortelbewegingen, en wordt beoordeeld door de
tandarts. Afhankelijk van de respons van de patiënt op de behandeling, met name volwassenen, overweeg
langere perioden tussen aligner veranderingen. 2 De behandelingsduur varieert bij Invisalign Express, Invisalign
Go en Invisalign Lite afhankelijk van de complexiteit van het geval en moet worden bepaald door uw arts.

