
Procedure Twin Prothese
Beste tandarts,

Nieuwe ontwikkelingen in producten en oplossingen, is voor ons een belangrijke service richting onze klanten. Onze pro-
ductspecialisten zijn hier dan ook dagelijks mee bezig. Wij denken dan niet alleen aan de laboratorium processen, maar 
trachten ook mee te denken aan optimale en effi ciënte processen voor de tandartspraktijk.

Via deze weg willen we een nieuw product, met bijhorend proces, met u delen waardoor u nog meer voordelen uit uw 
intra-orale scanner haalt. We hebben altijd geclaimd dat een intra-orale scan veel meer is dan een afdruk alleen. Het vol-
gende product en eenvoudige workfl ow is daar nogmaals het bewijs van.

Het product
Twin Prothese
Een digitaal vervaardigde kopie prothese gebaseerd op een intra-orale scan van een oude prothese.

Indicatie
Volledige protheses boven- en/of onderkaak.

Levertermijn
De levertijd is vijf werkdagen.

Voordelen
1. Prothese hoeft niet naar het laboratorium dus de patiënt gaat naar huis met zijn bestaande prothese.
1. Slechts 5 minuten voor het scannen van een boven- en onderprothese
2. De prothese is vanaf dan te allen tijde reproduceerbaar zonder nieuwe afdruk.

Werkwijze:
1. U neemt een afdruk van de oude prothese(s) met het gebruikelijke relining afdrukmateriaal.
2. Deze prothese(s) scant u uit de mond rondom met uw IOS volgens meegeleverde instructievideo. Wanneer de 

antagonist geen volledige prothese is gaat u uiteraard intra-oraal scannen.
3. U voert al dan niet een beetverhoging door.
4. U verzendt de scan samen met de kleur en eventuele opmerkingen.

Heeft u nog vragen heeft of wilt u graag ondersteuning bij uw eerste scan, neemt u contact op met onze CAD/CAM spe-
cialist Olivier Vallaeys. Olivier is bereikbaar via e-mail: olivier.vallaeys@elysee-dental.be of via telefoonnummer: 
0032 (0)494 23 16 92

Veel succes!
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