
Lumiliner palauttaa hymyn kasvoillesi!

Vaivaton ja
huomaamaton
kalvo-oikomishoito

www.lumiliner.com



Markkinoiden älykkäin oikomishoitomuoto

Irrotettava, miellyttävä & huomaamaton
Menetelmä on helppo, huomaamaton ja miellyttävä käytössä. Irrotetta-
villa, lähes näkymättömillä Lumiliner-oikomiskalvoilla hoitojakso halutun 
lopputuloksen saavuttamiseksi kestää yleensä 5–12 kuukautta.

Hampaittesi mukaan yksilöllisesti valmistetut oikomiskalvot korjaavat 
hampaittesi asentoa askel askeleelta – tehokkaasti, tarkasti ja helläva-
raisesti. Oikomishoito tapahtuu aina turvallisesti hammaslääkärisi val-
vonnassa tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Erittäin ohut kalvomateriaali

Huomaamaton

Helppo ja turvallinen

Mini Standard Premium Premium+

1 999 € 2 999 € 3 999 € 4 499 €
Max. 10 kalvoa / leuka. 
Ei purentaluokan korjausta. Ei molaarei-
den siirtoja, ei erikoiskiinnikkeitä / kumi-
nauhavetoja tai hampaiden poistoja. Ei 
sisällä seurannan aikaisia välihiontoja. 

Rajoittamaton määrä kalvoja.
Ei molaareiden siirtoja, ei erikoiskiinnik-
keitä / kuminauhavetoja tai hampaiden 
poistoja. Sisältää yhden seurannan ai-
kaisen välihionnan

Rajoittamaton määrä kalvoja.
Sisältää molaareiden siirrot, purentaluokan 
korjaukset ja tarvittaessa kuminauhavedot 
/ erikoiskiinnikkeet sekä tapaukset, joissa 
joudutaan poistamaan hampaita*.  Sisältää 
kaksi seurannan aikaista välihiontaa.
* Mahdolliset hampaiden  poistot / mini-implantit 
eivät kuulu paketin hintaan.

Oikomishoidon erikoishammaslääkäriä 
vaativa Premium-hoito.



Vaivaton hoitoprosessi
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Hoitosuunnitelma
Ensimmäisellä hoitokäynnillä hammaslääkäri ottaa hampaistasi jäljennökset (digitaalisesti tai jäljennöslusikalla) sekä 
kuvat suusta ja kasvoista ja toimittaa ne Lumi Dentalille. Noin kuukauden sisällä hoitokäynnistä, hammaslääkäri esittelee 
sinulle hoitosuunnitelman (hoitosuunnitelma, videoanimaatio ja 3D-kuvat). Hoitosuunnitelmasta nähdään yksityis-
kohtaisesti hoidon eteneminen vaihe vaiheelta ja kaunis lopputulos. Kalvojen valmistaminen alkaa, kun olet hyväksynyt 
hoitosuunnitelman yhdessä hammaslääkärin kanssa.

Oikomishoito
Oikomiskalvot saapuvat hammaslääkärille keskimäärin kahden viikon kuluttua hoitosuunnitelman hyväksymisestä. Seuraavalla 
hoitokäynnillä hammaslääkäri kiinnittää muutamien hampaiden pintaan pienet muoviset kiinnikkeet, joiden avulla kalvo ohjaa 
hammasta haluttuun suuntaan. Samalla käynnillä saat mukaasi kalvot ja hoidon seurantaan tarvittavan skannauslaitteen. 

Skannauslaite edustaa hammashoidon uusinta keinoälyä hyödyntävää teknologiaa, jolla hoitohenkilökuntamme seu-
raa Lumiliner-hoidon etenemistä reaaliaikaisesti yhdessä Lumiliner-hoitokoordinaattorin kanssa. Älykkään etäseurannan 
ansioista tarpeettomia hoitokäyntejä ei synny – hampaittesi oikominen on helppoa, vaivatonta ja kustannustehokasta!

 Lopputarkastus ja retentio
Kun hoito on valmis, on vuorossa lopputarkastus. Otamme kuvat uudesta hymystäsi ja sovimme lopullisesta reten-
tiosta, jolla estetään hampaiden palautuminen takaisin. Yleisimpiä vaihtoehtoja ovat retentiokalvon käyttö tai retentio-
lanka hampaiston sisäpinnalle.

1 999 € 2 999 € 3 999 € 4 499 €
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Maksa hoito kätevästi osissa –
Jopa 12 kk korotonta maksuaikaa
Lumi Dental -rahoitus tarjoaa joustavia maksuvaihtoehtoja 
ja mahdollistaa hoidon käynnistämisen helposti ja nopeasti. 
Voit täyttää rahoitushakemuksen verkkosivustollamme.

Katso, miltä hymysi näyttää 
oikomishoidon jälkeen –
Tee virtuaalinen hoitoarvio 
Voit tehdä maksuttoman virtuaalisen hoitoarvion verkko-
sivustollamme. Saat raportin hampaidesi tilasta ja arvio 
oikomishoidon vaikutuksista hymyysi!

www.lumiliner.com


