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Tandregulering
– effektivt, let og billigt
Hvad er Inman Aligner?

Kan Inman Aligner rette alle skæve tænder?

Inman Aligner er den perfekte løsning for regulering
af skæve fortænder.

Inman Aligner er designet til at behandle fortænder
i over- og undermunden hos voksne. Efter en konsultation kan din tandlæge afgøre, hvorvidt Inman
Aligner er det rigtige valg for netop dig.

Behandlingen er hurtig, sikker og billig. Med den
patenteredeInman Aligner kan dine fortænder
blive retteti løbet af ganske kort tid – typisk mellem
8 - 16 uger. Og fordi det er en aftagelig bøjle, passer
Inman Aligner nemt ind i din hverdag og livsstil. Den
kan sættesind og fjernes når som helst, så du kan
spise, børste (og kysse) som normalt.

Hvem udfører behandlingen?
På Tandklinikken Hamlet er to af vores tandlæger
specialisereti behandlingen. Book en tid til konsultation for at høre mere om dine muligheder for tand
regulering med Inman Aligner.

Med tiden vil dine tænder have en tendens
til at flytte sig, så dine forrestetænderbliver
skæve. Andre er fra barnsbenudstyret med
skæve fortænder, som de har lært at leve
med. En bøjlebehandling med togskinner
kan virke som en lang og omkostningsfuld
behandling. Derfor introducerer Tandklinikken
Hamlet nu et nemt og billigt alternativ til
konventionel bøjlebehandling med Inman
Aligner.
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Inman Aligner fordele
Hvordan virker Inman Aligner?
Inman Aligner har to fjederbelastede buer placeret
henholdsvisforan og bagved dine fortænder. Dette
skaber et nænsomt tryk, som presser dine tænder
ind i en mere optimal position.

• Et godt alternativ til dyre ”usynlige bøjler”
• Giver flotte resultater med et enkelt system,
der er nemt at anvende
• Giver et smukt smil på en brøkdel af tiden
og prisen for traditionelle togskinner
• Tages af og på lige så let som en tandskinne

Alle former for tandretning kræver vedligeholdelse
for at bevare det flotte resultat. Derfor får du efter
behandlingen en usynlig ’retainer’ på bagsiden af
tænderne til at holde dem på plads. Herved undgår
du tilbagefald. En ’retainer’ er en tynd wire, der
sidderusynligt på bagsiden af tænderne.
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Jeg har fået rettet mine tænder,
et par facadersamt tandblegning.
Jeg er meget tilfreds med resultatet
og hvor nemt det hele gik.
Tandklinikken Hamlet
er professionel og
jeg følte mig i sikre
hænderi hele
processen.

Charlotte Bircow
Foredragsholder og sundhedsekspert
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Nyt smil med facader
Få et nyt smil med en facade over mis
farvede, skæve eller knækkede tænder.
Vi tilbyder behandlinger af højeste kvalitet.
Facader eller tandfacader er et tyndt
stykke porcelæn, som placeres ovenpå mis
farvede, knækkede eller skæve tænder, og
på denne måde er det muligt at skabe et
flot og naturligtsmil.
Med porcelænsfacader er det muligt at
give dine tænder præcis den form og farve,
som du mener er det perfekte og naturlige
smil til dig.
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