EVO-Prothese

Een volledig digitaal
vervaardigde prothese
Betere pasvorm | minder behandeltijd

Wilt u een volledige prothese die echt past?
Het productieproces van de EVO-Prothese is volledig digitaal. Hierdoor is de pasvorm preciezer omdat deze in
productie niet afhankelijk is van menselijke manipulaties.
Bovendien zijn de materialen van hogere kwaliteit, doordat
deze machinaal zijn vervaardigd. Voor u betekent dit: een
aanzienlijk verbeterde pasvorm met een optimaal draagcomfort en een betere biocompatibiliteit.

Verwacht u een natuurlijke esthetiek van een nieuwe volledige prothese?
Voor de productie van de EVO-Prothese zijn er geen pregefabriceerde tanden gebruikt, maar patiënt-individueel
ontworpen tanden. Deze worden in uw gewenste kleur
geproduceerd. Voor u betekent dit: individueel geproduceerde tanden die perfect bij u passen en nauwelijks te
onderscheiden van uw originele gebit.

Wilt u zo min mogelijk tijd besteden in de behandelstoel voor uw nieuwe prothese?
Vanwege de voorspelbare workﬂow kan de tandarts de
behandelingsafspraken verminderen van 5 naar 3 tot 4
afspraken. Door de uitstekende pasvorm is meestal geen
nabewerking of aanpassing meer nodig. Voor u betekent
dit: minder behandeltijd.

Kijkt u uit naar een esthetisch fraaie maar stabiele
prothese?
Door het moderne en digitale productieproces van de
EVO-Prothese, wat bestaat uit het frezen van industrieel
geprefabriceerde materialen, ontstaat er grotere stabiliteit
dan bij een conventionele productie. Voor u betekent dat:
consistente kwaliteit.

Wilt u de mogelijkheid hebben om een vervangingsof reserveprothese te bestellen?
Het digitale productieproces van de EVO-Prothese maakt
het mogelijk om data voor productie vele jaren veilig te
bewaren. Indien gewenst kan de prothese met weinig
inspanning worden vernieuwd en worden geproduceerd.
Voor u betekent dat: met zekerheid snel een vervangende
of tweede prothese.
Wilt u alle voordelen van de digitale productie en het systematische behandelingsproces van onze nieuwe digitale
prothese ervaren?

Vraag uw behandelaar dan naar de EVO-Prothese.

Elysee Dental (NL) | Flemingweg 14 | 2408 AV Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 65 33 00 | info@elysee-dental.nl | www.elysee-dental.nl

NL19-wk5

Praktijkstempel:

