Afspraken voor een Invisalign (Lite) behandeling
1ste afspraak - Eerste consult: Indien u akkoord bent, zal het dossier worden opgestart. Dit wil zeggen
dat er een scan (3D beeld) zal genomen worden, eveneens als foto’s en röntgenfoto's. Op basis van
deze gegevens maakt de orthodontist in samenwerking met Invisalign een behandelplan voor u op.
2de afspraak - Bespreking: Tijdens de bespreking,
krijgt u uw behandelplan van Invisalign en wordt
dit samen met de orthodontist overlopen. U kan
het resultaat dan visueel zien, alsook hoelang de
behandeling zal duren.
3de afspraak - Plaatsen van de Invisalign: Eerst worden uw tanden goed schoongemaakt. Op sommige
tanden worden attachments gezet (witte drukpunten), en zal er ruimte
worden gemaakt tussen de tanden om bewegingen toe te laten. Nadien
wordt de beugel gepast en zullen er instructies worden gegeven om de
beugel goed te kunnen dragen en onderhouden. U zal dan een reeks
aligners (van 1 t.e.m.7)) meekrijgen zodat de behandeling vlot verloopt.
Voor het plaatsten van Invisalign beugel worden er 30 minuten gepland.
Deze afspraak gebeurt altijd tijdens de school- of kantooruren.
4de afspraak - eerste controle: De eerste controle Invisalign vindt na 7 weken plaats en duurt ongeveer
10-15 minuten. De orthodontist zal de evolutie bekijken, eventueel een paar aanpassingen nog doen
en u krijgt de volgende 7 aligners mee.
5de afspraak - tweede controle: De tweede controle betekent ook een nieuwe scan van uw
gebitselementen. Indien nodig worden eerst de attachments van uw tanden verwijderd en worden er
nieuwe foto’s genomen. U krijgt vervolgens een afspraak om de nieuwe aligners te komen halen
(binnen een termijn van 3-4 weken). Totdat U uw nieuwe aligners krijgt, moet u uw laatste aligners
van de vorige set enkel ‘s nachts blijven dragen.
6de afspraak - derde controle: Op basis van de vorige scan, zijn er nieuwe aligners voor u gemaakt. Er
worden opnieuw witte attachments geplaatst. U krijgt ook tijdens deze controle 7 aligners mee.
7de afspraak - Vierde controle: De eerste controle Invisalign vindt plaats 7 weken later en duurt
ongeveer 10-15 minuten. De orthodontist zal de evolutie bekijken, eventueel een paar aanpassingen
nog doen en u krijgt de volgende 7 laatste aligners mee.
8ste afspraak – Debonding: Nadat de tanden en kiezen zo goed mogelijk op de juiste plaatst zijn gezet,
kan de beugel weer uit de mond worden gehaald. De attachments worden verwijderd en de lijmresten
die vaak nog achterblijven worden helemaal weg gepolijst. Tenslotte worden er foto’s van het gebit
gemaakt om zo het uiteindelijke resultaat goed vast te leggen. Nadat de beugel eruit is gehaald, zijn
de tanden en kiezen nog niet goed vastgegroeid in het bot.
Het tandvlees en het bot om de wortels moeten zich nog aanpassen aan de nieuwe stand. Het is
daarom heel belangrijk om de tanden en kiezen na het verwijderen van de beugel goed vast te houden.
De twee meest gebruikte methodes om het gebit na een vaste beugel recht te houden zijn retainers
(een doorzichtig plastic kapje) en retentiedraad (een metalen draadje achter de tanden). Welke vorm
van retentie wordt gekozen, gaat in overleg met de tandarts. Soms is zelfs een combinatie van beide
wenselijk.
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