
ClearAlignerDK er designet til at løse 
følgende problemer:

Spacing

Crowding

Tipping

Rotation

For stort 
mellemrum 
mellem tænderne.

Mangel på 
plads mellem 
tænderne.

Tænderne tipper 
udad eller indad.

Tænderne er 
drejet.

Vejen til Pænere tænder, uden at ændre 
din livsstil. Ligegyldigt hvad der har holdt 
dig fra at få det mest optimale smil, bør du 
ikke bekymre dig længere. 

At være gennemsigtig. 
ClearAligner er svær at se. Derfor kan 
patienterne gennemgå behandlingen for 
at forbedre deres fremtidige smil uden 
at kompromittere deres nuværende 
hverdag. Patienterne kan selv fjerne 
deres ClearAligner, når de spiser, børster 
tænder, eller når de vil rense den. Det, 
at ClearAligneren kan fjernes helt, giver 
patienterne mulighed for at rense deres 
tænder grundigere, end patienter med 
faste bøjler kan.

Jeg vil vide mere:
For at finde ud af, hvordan du kan 
opnå det smil, du altid har ønsket 
med ClearAlignerDK,  kan du bestille 
en personlig konsultation hos en 
ClearAligner-udbyder i nærheden af dig i 
dag.

Af alle ting du bærer 

er dit smil det vigtigste.
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Har du skæve tænder, men gider du 
ikke gå med bøjler, behøver du ikke 
vente længere. Nye gennembrud inden 
for tandvidenskaben har nemlig gjort det 
muligt at løse dit problem med et simpelt 
forløb, hvor dine tænder bliver rettet på 
plads, uge for uge på blot 4-18 uger.  

ClearAligner har ændret millioner af 
folks tænder og dermed ændret deres 
liv. Folk, der førhen var generte over deres 
tænder, smiler nu stort og selvsikkert til 
alle på deres vej. De er mere sikre i sociale 
situationer som på jobbet, blandt venner, 
på date m.m.

Togskinne bøjler hører fortiden til.
Før i tiden skulle du gå med bøjle for 
at få rettet dine tænder.  Heldigvis for 
dig, er der nye gennembrud inden for 
tandteknikken.

Når du hører ordet “tandregulering”, 
hvad kommer du så til at tænke? 
Sandsynligvis en ung teenager, hvis 
tænder er dækket af et gitterværk af 
metal. Der er faktisk mange ortodontiske 
patienter, der passer på den beskrivelse. 
Men der findes nu et stadig mere populært 
alternativ til traditionelle metalliske 
bøjler: 
ClearAlignerDK  - Det gennemsigtige 
alternativ til bøjler

Som navnet antyder, er ClearAligner 
en gennemsigtig skinne lavet af næsten 
usynlig polyurethan plast. Det er meget 
bedre end de såkaldte “togskinner”, som 
er cementeret eller bundet til tænderne. 
ClearAligner er helt aftagelig. Du kan tage 
dem af ved vigtige sociale lejligheder, 
for at spise, og vigtigst af alt, ved 
tandbørstning og brug af tandtråd. Denne 
fordel kan også være en ulempe, for det 
betyder, at du skal kunne modstå fristelsen 
til at tage dine ClearAlignere ud oftere end 
det tilrådes.

ClearAlignerDK er ortodontiske 
skinner, der er specialdesignet efter 
dit tandsæt. Der er ingen bøjle og ingen 
metallisk tråd. 
ClearAlignere er aftagelige, men skal 
benyttes i 20-22timer dagligt. Du tager 
dem kun af, når du spiser eller børster 
tænder, indtil din behandling er færdig.

ClearAligner retter nemt og diskret 
dine tænder ind, så de sidder mest 
fordelagtigt i munden. Det sker helt 
automatisk, og det eneste du skal gøre er 
at bære de usynlige, speciallavede skinner 
og ellers leve dit liv, som du altid har 
gjort. I modsætning til en togskinne bøjle 
behøver alle og enhver ikke vide, at du er 
ved at få rettet dine tænder.

ClearAligner er svaret for dig, der lider 
af Mellemrum, hvor der er for meget plads 
mellem tænderne,
For lidt plads mellem tænderne,
Tænder, som “tipper” ind eller ud,
Rotation, hvor tænderne er drejede eller 
forskudt. 
Dit nye smil venter på dig. Det eneste, du 
skal gøre, er at tage første skridt imod det. 
Besøg “ClearAligner.Dk”
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