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 Transparência, confortável e sem dor: tenha os dentes alinhados facilmente!

   Neste tratamento existe uma sequência de alinhadores transparentes que deverão
ser usados durante duas semanas cada. São fabricados usando a mais moderna tec-
nologia digital 3D, garantindo precisão e eficáficia no seu tratamento de alimhamento
dentário.

Transparente
  Premite uma correção do alinhamento dentário em qualquer idade, de uma forma 
invisivel.

Acessivel
 O nosso produto é extremamente acessivel em relação a outros produtos, queremos
que todos os nossos clientes tenham a possibilidade de usufruir dos alinhadores AVIN e
obterem o sorriso que sempre sonharam.

Resultados
  Todos os casos são estudados ao pormenor, todos os cliente têm acesso a uma simu-
lação 3D

 O tratamento é possível em qualquer idade, Também é usado frequentemente para
correção de dentes que já tinham sido corrigidos anteriormente mas que voltaram a 
mover-se ao longo dos anos.

 Do que está à espera? Pergunte ao seu médico dentista pelo aparelho invisivel AVIN!

Os nossos aparelhos.
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 Na Avin consideramos que o tempo é valioso, por isso criamos um método simples e 
estruturado para proceder à sua encomenda.

1.   Registar uma conta em www.avin.pt.

         Após o registo poderá carregar o seu caso seguindo as instruções
         indcadas no nosso site, apenas necessitando das fotografias do seu
         paciente e os scanners 3D.
              Os scanners 3D deverão ser carregados em formato STL.
       É possível trabalhar através de impressões em silicone, no caso 
       de não ter scanner intra oral.

2.  Dentro do prazo de no máximo 7 dias útéis criamos o plano de tra-       tatamento incluindo a simulação 3D, instruções e estimativa de        custo.

3.  Se o planeamento proposto estiver de acordo consigo e com o pa-              ciente, confirme a ordem da encomenda com o custo estimado,        faça uploud e envie para nós,. Iniciamos então a produção dos        alinhadores egarantimos a produção em 15 dias úteis. 

Como encomendar?
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