
iGo checkliste til Full case 
Tillykke du har nu modtaget alle dine aligners til din full case. 


Vi vil guide dig hele vejen gennem behandlingen, så du får den bedste oplevelse med færrest 
mulige problemer. Skulle der mod forventning opstå problemer skriver du blot til os, så hjælper vi 
dig omgående. 


Opskrift: 


1. Udlevering af aligner no. 1-2 til patienten.  
Patienten trænes i at tage aligners af- og på. 
De første 2 aligners bruges 14 dage hver (Vigtigt, da det tager ca. 4 uger før tænderne 
begynder at flytte på sig) 
Der gives instruks i hvordan alignerne skal gøres rene og bruges 22 timer i døgnet.  
 
Medgiv evt. blegemiddel til brug de kommende 4 uger.  
Medgiv evt. Swissdent ekstreme emergency kit med tandbørste og tandpasta.  

2. 4 uger efter udlevering (pkt. 1) 
Montering af attachments  
Evt. IPR 
Udlevering af aligner no. 3- (antal afhænger af kompliance samt hvornår der evt. skal 
monteres flere attachments eller udføres IPR) 
Instruer patienten i at bruge chewies  
Instruer patienten i at holde øje med om alignerne passer optimalt til fortænderne. Ved 
afvigelser tager pt. et foto med sin smartphone og uploader det til dig eller os. Derfra 
kan vi tage stilling til om der skal laves additional aligners.  

3. Kontrol efter hver 8. aligner. ca.  

4. Ved sidste aligner tages fotos og det kontrolleres at et tilfredsstillende resultat er 
opnået. Eller om der er behov for additional aligners. Ved full cases bør man forvente 
behov for additional aligners.  

5. Aftryk/scanning til additional aligners.  
Eller tid til fjernelse af attachments:


1. Hvis der ikke er behov for restorativ behandling = bestil Vivera retainere. 

2. Ved behov for restorativ behandling = 3. måneders retensionsfase for at undgå 

relapse i løbet af den restorative behandling.  

Invisalign tilbehør kan købes i Unidents webshop.


- Minimold kit til fremstilling af knapper: https://webshop.unidentdanmark.dk/#/product/
MMBTNK


- flere elastikker kan købes på: https://webshop.unidentdanmark.dk/#/product/11-302-04

- IPR kit G5 profin starter kit. 


- Alternativt 0,2 mm. bor kombineret med KaVo soniflex stripping/shaping instrumenter. 

- IPR guage set. 

- Chewies


unidentdanmark.dk

unident.no

https://webshop.unidentdanmark.dk/#/product/MMBTNK
https://webshop.unidentdanmark.dk/#/product/MMBTNK
https://webshop.unidentdanmark.dk/#/product/11-302-04
http://unidentdanmark.dk
http://unident.no

