
Menu KT3

Ons culinaire platform neemt tal 

van vormen aan. Zo staan onze 

medewerkers ook tot uw dienst.

Voor exclusieve behandelingen en 

reguliere behandelingen. 

Hun klasse en reputatie kunnen 

de glans van uw glimlach weerspiegelen.



Menu 1

Een anatomisch gevormde onzichtbare 

restauratie over drie vlakken.

Op een bedje van groene cofferdam

volledig pijnloos door de juiste 

voorverdoving en pijnloze verdoving

wordt de oude vulling

of het nieuwe gaatje verwijderd.

Met de fluister boor wordt de 

gehele preparatie gezandstraald,

waarna er een speciale dubbele lijmlaag

wordt aangebracht om de prachtige 

composiet vulling in de juiste 

kleuropbouw aan te brengen.

Alleen strakke contactpunten verraden 

de hand van de meester...

Nadat de hoogte is gecontroleerd

wordt dit kunstwerk hoogglans gepolijst.



Menu 2

Een pijnloze kanaalbehandeling

in een element met één kanaal.

Op een bedje van groene cofferdam

volledig pijnloos door de juiste voorverdoving 

en pijnloze verdoving wordt er een kleine 

opening in het element aangebracht.

Om in de wondere wereld van de endo 

beeld te hebben wordt er een microscoop

boven uw hoofd gehangen, zodat we elke 

verrassing zoveel mogelijk kunnen uitsluiten.

Eerst worden de kanalen handmatig vorm 

gegeven, waarna met speciale nikkel titanium 

boortjes de kanalen verder worden gereinigd 

en vorm gegeven. Met allerlei speciale vloei-

stoffen worden de taaie rakkers welke in uw 

tand hebben geleefd om zeep geholpen.

De apotheose is het ultrasoon reinigen van 

het kanaal, zodat in een prachtig schoon

kanaal het nieuwste vulmateriaal wordt verlijmd.

Uw tand is weer klaar voor een onbeperkt

nieuw leven. Hij wil al weer bijten...



Menu 3

een heerlijke controle

met een reinigende massage van uw gebit, 

door een aardige gastvrouw.

Nadat al uw medische gegevens zijn

gecontroleerd, komt u in een ontspannende

preventie ruimte waar onder het genot 

van een helder glas water uw gebit zal 

worden gecontroleerd.

Er zal worden gekeken of uw tandvlees

nog gezond is, of uw tanden zonder gaatjes

zijn en of de bestaande restauraties in alle

opzichten nog voldoen.

Daarna wordt in een spannende douche

van zout water en citroen uw gebit gereinigd.

Tandsteen wordt met de meest moderne

apparatuur voorzichtig verwijderd. 

Er wordt met u gesproken over de wens van

een vervolgbehandeling, waarna u met een 

stralende witte glimlach de praktijk weer verlaat.



Menu 4

Heeft u altijd al niet willen weten

of het fundament van uw gebit

nog wel de tand des tijds kan doorstaan?

Eerst worden de onzichtbare diertjes

die op uw tanden leven zichtbaar gemaakt,

waarna gekeken wordt welke technieken 

u en wij in huis hebben om volgens 

de meest moderne ideeën uw gebit te 

onderhouden.

Daarna wordt de ophanging van uw tanden

en kiezen zeer uitgebreid in kaart gebracht,

zodat wij in staat zijn te beoordelen hoe 

gezond uw tandvlees is.

Als klap op de vuurpijl gaat u met een

compleet reinigingspakket weer stalend

de praktijk uit.



Menu 5

Een implantaat op de plaats waar u 

altijd al weer een tand zou willen hebben.

In een chirurgisch behandelkamer wordt 

door onze steriel ingepakte medewerkers

in een pijnloze behandeling bij u een 

implantaat geplaatst.

Na een uur staat u weer buiten om een 

week later de hechtingen te laten verwijderen. 

Het implantaat komt van een Nederlandse

fabrikant en is van titanium gemaakt.
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