
Een elegante gebitscorrectiemethode –
Biedt u veel voordelen

Een ontegenzeglijk ontspannen en 
aantrekkelijke glimlach

De CLEAR-ALIGNER-beugel is hoogtransparant, 
vrijwel onzichtbaar en heeft geen uitwerking op 
spraak en lach.

Deze kwaliteitsbeugel biedt de drager een 
goed gevoel in de mond. Hij is glad van 
oppervlak en vrij van schroeven en draden.

U kunt de beugel op elk moment gemakkelijk 
uitnemen en weer terugplaatsen, bijvoorbeeld 
voor het eten of reinigen. 

De hygiënische verzorging van de CLEAR-
ALIGNER-beugel is met tandenborstel en 
tandpasta eenvoudig uit te voeren.

Behandeling met de beugel levert op korte 
termijn een optimaal en nauwkeurig resultaat.

In vele gevallen is de behandeling aanzienlijk 
goedkoper dan andere methoden van 
malocclusiecorrectie.
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CLEAR-ALIGNER

CLEAR-ALIGNER
De CLEAR-ALIGNER-beugel doet niets af aan uw 
aantrekkelijke uiterlijk.

Uw omgeving merkt nauwelijks op dat u een 
beugel draagt, omdat de CLEAR-ALIGNER-beugel 
transparant en draagvriendelijk is – zonder 
klemmen, schroeven of steunen. 

www.ca-clear-aligner.com

Uw behandelaar beantwoordt 

uw vragen over de

CLEAR-ALIGNER-beugel!

Een fijn gevoel ...

…een ontspannen glimlach

…een nagenoeg onzichtbare beugel

Onzichtbare gebitsregulatie 
middels een   
CLEAR-ALIGNER
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CLEAR-ALIGNER

Draagvriendelijk en modern –
Voor het corrigeren van malocclusie

Het corrigeren van malocclusie met de esthetisch 
verantwoorde CLEAR-ALIGNER-beugel heeft 
zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel 
van orthodontische behandelingen. Vooral in 
de behandeling van volwassenen heeft dit 
therapieconcept zich in vele klinische gevallen 
ruimschoots bewezen. De behandeling waarborgt 
optimale behandelresultaten, gecombineerd met 
volmaakt comfort voor de patiënt.

Het innovatieve 
CLEAR-ALIGNER-systeem 
biedt diverse toepas-
singsmogelijkheden voor 
malocclusiecorrectie, zoals 
diasteem of rotatie’s van 
gebitselementen.

Raadpleeg uw behandelaar.

Met de CLEAR-ALIGNER-beugel 
kunt u praten en lachen als altijd!

De behandeling belet u het praten en lachen 
niet – omdat de CLEAR-ALIGNER-beugel van 
helder transparant materiaal is vervaardigd, 
zodat u een ontspannen gevoel behoudt en uw 
zelfvertrouwen onaangetast blijft.

U bent zich niet bewust van de aanwezigheid 
van de CLEAR-ALIGNER; u behoudt een normaal 
gevoel in de mond.

De CLEAR-ALIGNER-beugel waarborgt een 
ongedwongen, bijna prettig gevoel in de mond. 
Dankzij het ontbreken van schroeven en draden 
draagt de beugel zacht en comfortabel.
Tijdens maaltijden en bij het tandenpoetsen 
– en u kunt dat doen wanneer u maar wilt – 
kunt u de beugel zonder enige last en moeite 
uitnemen.

Stapsgewijs van consult tot 
optimale behandeling

Voor een frisse glimlach

CLEAR-ALIGNER helder transparant... evenwichtig in de mond
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1. Raadpleeg uw behandelaar.
Bespreek de mogelijkheden voor behandelingen 
met het CLEAR-ALIGNER-systeem.

2. Afdrukken.
De Afdrukken van uw boven- en onderkaak 
vormt de grondslag voor het vervaardigen van 
de beugels.

3. Vervaardiging van de beugel.
De beugels worden nauwkeurig en individueel 
in het laboratorium vervaardigd.

4. Behandeling.
Tijdens de periode waarin u de beugel draagt 
controleert uw behandelaar de behandelresulta-
ten regelmatig. Van tijd tot tijd worden nieuwe 
Afdrukken genomen, zodat een optimaal 
resultaat wordt gerealiseerd.


