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Gezonde schoonheid, stralende tanden

Puntgave tanden zijn een kostbaar bezit. De meeste

mensen zorgen dan ook goed voor hun gebit. Toch kan

het gebeuren dat u niet tevreden bent met uw tanden of

dat uw tanden mankementen vertonen. Bijvoorbeeld

omdat ze te lang zijn, of juist te kort. Of doordat u door

een ongeval een deel van een tand moet missen. Wat ook

de reden is, in de tandklinieken Kleinsman/Kleinsman

wordt een gebit weer als nieuw.

Een mooie lach maakt een onvergetelijke indruk. Is het

vreemd dat iedereen een mond vol stralende, keurig wit-

te tanden wil? De tandartsen van Kleinsman/Kleinsman

vinden van niet. In de kliniek in Bocholt, net over de Ne-

derlands-Duits grens, en in de kliniek in Bosch en Duin,

schenken ze hun cliënten een gaaf gebit. In hun manier

van werken zijn ze onvergelijkbaar: vergeet daarom wat

u weet over tandklinieken en plastische tandchirurgie; u

bent bij Kleinsman/Kleinsman, waar de tandartsen met

hun team voor u klaar staan om u in alle rust te begelei-

den bij uw cosmetische ingreep.

Esthetiek

Kleinsman/Kleinsman hanteren een methode, die erg

voor de hand ligt, maar in de praktijk ongebruikelijk is.

In de tweetalige klinieken in Bocholt en in Bosch en

Duin draait namelijk alles om uw gezicht. Dat betekent

dat uw mond, lippen en lach bepalen hoe uw gebit eruit

gaat zien. Iedereen is immers uniek. Esthetiek schrijven

de tandartsen niet voor niets in hoofdletters. Omdat ze

gebruik maken van de nieuwste technieken en er een ge-

zonde eigentijdse benadering van cosmetische tandheel-

kunde op na houden, is het resultaat verbluffend na-

tuurlijk.

Verschil

Juist het resultaat maakt het verschil met andere tand-

klinieken bijzonder groot. Waar anderen een soort uni-

versele mal gebruiken om u nieuwe tanden te bezorgen,

wordt bij Kleinsman/Kleinsman elke tand speciaal voor

u naar uw wensen ontworpen en gemaakt. Mallen ko-

men er niet aan te pas, want wie wil nu dezelfde lach

hebben als zijn buurman? Of zoals Richard, Bertho en

Babak dat zelf zeggen: “De creatie van een mooi gebit is

een kunst, gebaseerd op exacte wetenschap. Maar het

werkelijke geheim van ons succesvolle concept ligt in de

directe communicatie tussen de tandartsen, de twaalf

internationaal opgeleide tandtechnici die in de kliniek

zelf werken en de cliënt in de stoel.”

Eindeloze mogelijkheden

Die filosofie wordt onderstreept door de unieke manier

waarop de klinieken te werk gaan. Bij ontvangst nemen

de tandartsen eerst alle wensen en mogelijkheden met u

door. Er is namelijk veel meer mogelijk dan u denkt. De
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Samenwerking andere instituten

De klinieken werken alleen samen met

de allerbeste tandtechnische laboratoria

uit Europa. Die laboratoria zijn o.a.

gevestigd in Stuttgart, Munchen en

Frankfurt en hebben een

samenwerkingsverband met de

tandtechnici van

Kleinsman/Kleinsman.

1 WEGWIJZER VAN DE MEDISCHE ESTHETIEK

Tandheelkunde



tandartsen maken vervolgens in alle rust samen met u

een plan. Tandverlenging? Tandvleeschirurgie? Implan-

taten of tanden bleken? Wilt u een nieuwe tand of wel-

licht zes? Volledige narcose? De mogelijkheden zijn ein-

deloos.

Als duidelijk is wat er gebeuren moet, maken de tand-

technici van Kleinsman/Kleinsman speciaal voor u een

wax-up van uw nieuwe gebit. De tandartsen schrijven

nog tijdens de intake dat model over uw eigen tanden

waardoor u precies ziet hoe uw nieuwe gebit eruit gaat

zien. Als u en de tandartsen tevreden zijn, wordt pas be-

gonnen met het definitieve ontwerp en productie van

het porselein;dan bouwen de tandtechnici uw nieuwe

tanden laagje voor laagje op.

KL2 facings

Daarbij gebruiken ze een door Kleinsman/Kleinsman

zelf ontwikkeld systeem dat leidt tot een KL2 facing,

een huls van porselein die minstens 20 jaar meegaat zon-

der te verkleuren of te irriteren. KL2 facings, kronen en

porseleinen vullingen worden gemaakt in het tandtech-

nisch laboratorium van de klinieken zelf.

Tandtechnici

De tandtechnici gaan uit van de vorm en de kleur van

uw eigen tanden, vanzelfsprekend rekening houdend

met uw wensen. Porseleinen facings maken uw eigen

tanden mooier, vooral als ze scheef staan, te kort zijn of

verkleurd. Deze worden als het ware op uw eigen tan-

den geplakt. Kleinsman/Kleinsman zorgen ervoor dat

de facings tot op de micrometer nauwkeurig passen en

dankzij geavanceerde mengmethoden maken ze de

exact juiste kleur na.

Blinkk

Op initiatief van de gebroeders Kleinsman is Blinkk

ontstaan; een unieke dental studioconcept. De uitste-

kend opgeleide mondhygiënisten staan u terzijde voor

een stralend en gezond gebit. Blinkk is gevestigd in

Bocholt, Arnhem en Bosch en Duin.
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