Tanden in 1 uur

Kliniek Tandheelkunde Sneek

De techniek op het gebied van implantologie gaat nog steeds met
stappen vooruit. Een relatief nieuwe ontwikkeling is de ‘Teeth in an
Hour’ behandeling. Geen kunstgebit, maar echte vaste tanden
waarmee u weer van lekker eten kunt genieten en onbezorgd kunt
lachen. Met de ‘Teeth in an Hour’ behandeling van Kliniek
Tandheelkunde Sneek heeft u in één behandeling weer nieuwe,
vaste tanden.

In onze moderne gezinspraktijk biedt Kliniek Tandheelkunde Sneek
complete mondzorg voor iedereen met en zonder eigen tanden op
een kwalitatief hoogstaand niveau. Tijdens het wekelijkse
kinderspreekuur worden jonge kinderen spelenderwijs vertrouwd
gemaakt met de tandarts. Voor tandeloze patiënten bieden wij
specifieke mondzorg tijdens het tandprothetisch spreekuur.

‘Teeth in an Hour’ is een techniek waarbij implantaten, met daarop
uw nieuwe tanden en kiezen, in één behandeling worden geplaatst.
Deze techniek maakt het inhelingsproces overbodig. De behandeling
geeft weinig tot geen ongemak. U kunt direct na de behandeling
weer normaal eten met uw nieuwe tanden en kiezen.

Dankzij mijn tandarts
ben ik niet op mijn
mondje gevallen

Kliniek Tandheelkunde Sneek is gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Simmerdyk, achter het Antonius Ziekenhuis.

Gratis tandprothetisch intakegesprek
Wilt u meer weten over implantaten, protheses en het klikgebit?
Elke eerste vrijdagochtend van de maand kunt u vrijblijvend langskomen voor een gratis tandprothetisch intakegesprek.
Wij vertellen u graag alles over uw mogelijkheden en laten u zien
hoe de behandeling(en) in zijn werking gaat. Kom langs en maak
kennis met de ongedwongen, professionele sfeer in onze kliniek.
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Kliniek Tandheelkunde Sneek
verzorgt graag uw gebit.

Simmerdyk 14B
8601 ZP Sneek
T 0515 430 840
E info@tandartssneek.nl

Maandag t/m donderdag
van 08.00 tot 17.00 uur
Vrijdag
van 08.00 tot 14.00 uur
Avondspreekuur
van 17.30 tot 19.30 uur

facebook.nl/kliniek.tandheelkunde.sneek
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Ouderen & Klikgebit

Durf weer te lachen
Als er foto's worden gemaakt, durft u misschien vanwege het

“Een mooie lach is het
visitekaartje van uw gezicht”

ontbreken van één of meerdere tanden niet uitgebreid te
lachen. En het eten van een appel of een handjevol pinda's is al

Wat is een implantaat?

Klikgebit

jaren geen pretje meer omdat het bijten gewoonweg te pijnlijk

Een tandheelkundige implantaat is een permanente vervanging voor
tandwortels. Het is in feite een kunstwortel die meestal gemaakt is van
titanium. Tijdens de behandeling wordt de implantaat in uw botweefsel
‘geschroefd’. In korte tijd groeit het implantaat vast en vormt het een
stevige basis voor kronen, bruggen en zelfs volledige protheses.
Het voordeel ten opzichte van een kunstgebit is dat uw gebit goed vast
zit. In de loop der jaren slinkt uw kaak. Uw kunstgebit dat aanvankelijk
perfect paste, gaat daardoor loszitten. Dit belemmert het bijten en
kauwen en uw gebit kan pijnlijk worden. Met een implantaat ervaart u
deze problemen niet.

Door het slinken van de kaak kan uw kunstgebit los komen te zitten.
Een klikgebit maakt het mogelijk om uw kunstgebit vast te klikken op
implantaten in uw onder- en/of bovenkaak. En dat zorgt ervoor dat uw
kunstgebit stevig vast komt te zitten en uw kaak niet verder slinkt.
Uw gebitsfuncties verbeteren daarmee aanzienlijk.

is. Herkent u dit? Laat uw leven niet belemmeren door iets wat
verholpen kan worden. Wij helpen u graag en toveren uw
mooie en complete glimlach weer tevoorschijn. Al sinds begin
jaren '90 hebben wij ons gespecialiseerd op het gebied van
implantologie. Dagelijks mogen wij mensen blij maken met een
nieuw gebit en een gezonde mond.

Een compleet en stralend gebit
Met implantaten pakken wij het probleem letterlijk bij de wortel aan.
Kronen en bruggen op basis van implantaten kunnen een vaste
oplossing zijn als u één of meerdere tanden of kiezen mist. Maar ook
een volledig nieuw gebit op basis van implantaten is mogelijk.
In sommige gevallen kunnen we de implantaten met daarop uw
nieuwe tanden en/of kiezen in één bezoek plaatsen. Het plaatsen van
de implantaten geeft weinig ongemak en gebeurt in onze eigen
kliniek. Door regelmatige controle en professioneel onderhoud
worden gebitsproblemen aan tanden, kiezen en tandvlees
voorkomen. Halfjaarlijkse controle is dus erg belangrijk.

Voordelen van een klikgebit
•
•
•
•
•

Zit stevig vast
Natuurlijke uitstraling
Makkelijk schoon te maken
De kaak slinkt niet
Probleemloos eten, praten en lachen

Patiënt aan het woord
Zijn implantaten geschikt voor iedereen?
Implantaten zijn een prachtige oplossing als u één, meerdere of alle
tanden en/of kiezen mist. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er
wel voldoende kaakbot aanwezig te zijn. Dat is helaas niet bij iedereen
het geval. Daarnaast is het belangrijk dat uw kaak de juiste vorm heeft
en dat u lichamelijk in goede conditie bent. Om hier zeker van te zijn
doen wij altijd een uitgebreid vooronderzoek waarin wij alle punten
nauwkeurig controleren en de stappen met u doornemen. Als blijkt dat
u niet voldoet aan alle eisen dan bekijken we samen met u wat de
alternatieven zijn. Kliniek Tandheelkunde Sneek heeft alle specialismen
in huis, dus naast implantologie kunt u bijvoorbeeld ook bij ons terecht
voor een regulier kunstgebit.
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TEETH IN AN HOUR • TOTALE GEBITSRENOVATIE • ANGST
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“Met mijn klikgebit weet ik niet wat me na zoveel jaren overkomt!
Het zit zo vast in de mond, dat ik hem er bij wijze van spreken
haast niet meer uit krijg. Het ziet er prachtig uit, het is makkelijk
schoon te maken en ze zeggen dat ik ook nog beter praat. En het
allermooiste is dat ik alles weer kan eten wat ik lekker vind.
Tijdens een verjaardagsvisite hoef ik niks meer te laten staan, een
stokbroodje, komkommer of nootjes, het kan allemaal. Het is alsof
er een nieuwe wereld voor me opengaat.”

