
Invisalign opstarts information 
ClinCheck er det forventede resultat under forudsætning af, at patienten benytter sine 
aligners 22 timer i døgnet samt chewies 3x5 minutter pr. dag. Ved større intrusioner 
anbefales op til 30 minutters brug af chewies pr. dag. 


Informer patienten om muligt behov for nye aftryk/ scanninger til ekstra aligners. Særligt 
ved behandlinger med vanskelige ortodontiske bevægelser. Herved sikrer du dig, at 
patienten ikke bliver skuffet over den lidt længere behandlingstid. 

Husk ekstra aligners koster ikke ekstra ved full cases. 


Retension: 

Inden behandlings start SKAL Patienten informeres om behov for livslang retention. Husk 
at journalføre, at informationen er givet inden behandlingen starter. Såfremt tænderne skal 
bevares i samme position som der er opnået. Hvis der ikke benyttes retention vil 
tænderne flytte sig. 

Vores anbefaling er følgende: 

	 1.-3. måned efter endt behandling: Vivera 22 timer i døgnet. 

	 3.-6. måned: Vivera 16 timer i døgnet. 

	 6. måned og resten af livet: 8 timer i døgnet. Typisk om natten. 

Det kan overvejes at kombinere Vivera retention med bordet retainer (3+3/4-4)


IPR:

Informer patienten om, at der evt. skal slibes mellem tænderne og at det kan være 
ubehageligt. Der kan forekomme isninger.  
Efter udført IPR: husk at polere overfladerne. (Ikke nødvendigt med KaVo soniflex 
stripping/shaping). Herefter påføres fluorlak. 


Attachments (nød/akut): 

Hvis patienten skulle tabe et attachment beder du patienten om at ringe og fortælle 
hvilket der er tabt. Der kan aftales tid til påsættelsen af nyt attachment efter 5 dage, når 
du har modtaget en ny attachment template (gratis)

Hvis du opdager et attachent mangler skal du finde en ny tid til montering af attachment 5 
dage senere. 

BRUG ALDRIG ALIGNEREN TIL AT FREMSTILLE NYT ATTACHMENT. BESTIL EN 
ATTACHMENT TEMPLATE. 


Rodbehandlede tænder: 
Rodbehandlede tænder kan godt behandles. De er dog mere porøse og har derfor en 
større risiko for frakturer hvis der bliver hevet meget i tanden. Derfor kan det være en 
fordel at undlade attachments, da attachments øger risikoen for et øget træk i tanden. 
Ved at undlade attachments øges risikoen for additional aligners. 


Resorbtioner:  
Sørg for at have røntgen billeder af samtlige tænder før og efter behandling. Der bør tages 
enorale kontrol billeder 8 uger efter opstart af behandling. Ved resorptioner stoppes 
udlevering af yderligere aligners. Pt. holdes i den aktuelle Aligner i 6 mdr. før behandlingen 
startes op igen. Nu uden risiko for yderligere resorbtioner. 




Retraktioner:  
Ved udvikling af refraktioner: Stop behandlingen og bed om et nyt Clincheck. Risikoen for 
yderligere retraktion kan herved muligvis minimeres. 


Elastikker:  
3/16 med 4 mm. diameter kraft: 4 02. 

Skiftes 2 gange dagligt. 


Opstart: 
Husk det tager 4 uger fra behandlings start til tænderne begynder at flytte sig. Vi 
anbefaler derfor at ALLE Invisalign behandlinger startes med Aligner skift hver 2. uge de 
første 4 uger. Herefter skiftes hver 7. dag. 


Bonding: 
Vi anbefaler 

- Brug af Ivoclar optragate til isolation og nemmere montering af attachments.

- Sandblæsning af ALLE tænder, der skal bondes. 

- Syreæts emalje i MINIMUM 30 sekunder med 30% fosforsyre. (brug stopur!)

- Bonding påføres i MINIMUM 30 sekunder. (brug stopur!)

- Der må IKKE komme fugt til emaljen på noget tidspunkt under proceduren. 

- Brug en fillerholdig kompost. Den er nemmere at styre så overskud undgås. Din 

template kan med fordel fyldes med komposit inden patienten ankommer til klinikken 
(husk at holde template med plast i en lystæt beholder)


Vi har adskillige erfaringer med tandlæger, der ikke følger ovenstående bonding protokol. 
Det giver ALTID problemer. 


Husk at lade patienten underskrive samtykke fra align. 


Udlevering af aligners: 
- Fit test . Kontol af pasform på aligners i fht. tænderne. Der skal ikke være luft mellem 

aligners og tænder. 

- Kontroller at aligners passer til attachments. 

- Kontroller i øvrigt at attachments er intakte mellem hver kontrol af alignere. 

- Kontroller at tandtråd glider nemt mellem alle aproximal flader i hele tandbuen. Ved 

hårde kontakter bør der slibes let med pudsestrip til tandtråden glider nemt. 


