
  SMAIDIET VIEGLI!



Vēlme pēc skaista smaida mūsdienās kļūst arvien aktuālāka. Lai šo vēlmi 
piepildītu, ir radīta caurspīdīga un viegla ortodontiska kape AIRNIVOL®.

Vārdam „viegls” ir divējāda  nozīme – tas attiecas uz kapes vieglumu  
un viegluma sajūtu, ko tā rada valkātājam.

Smaids ir pirmā lieta, ko citi mūsos redz un novērtē, tāpēc nevainojams 
un glīts smaids ir atslēga, lai dzīvotu ar prieku un vieglumu.

AR AIRNIVOL® JŪS JUTĪSIETIES PAŠPĀRLIECINĀTĀKS,  
UN ARĪ DZĪVE JUMS UZSMAIDĪS!



APMEKLĒJUMS

Kopā ar zobārstu, 
kuram uzticaties, 
izvēlieties koriģēt 
zobus ar AIRNIVOL®.

AIRCHECK

AirCheck 3D parāda 
ārstēšanas plānu, 
pamatojoties 
uz jūsu zobu 
nospiedumu.

PIRMAIS MĒNESIS 
 
Jūs saņemsiet 
kapes, kas būs 
jāvalkā saskaņā 
ar zobārsta 
norādījumiem.

NĀKAMIE MĒNEŠI 

Jūsu zobārsts 
ieplānos jūsu 
turpmākās 
vizītes, lai secīgi 
nodrošinātu 
kapju nomaiņu. 
Pakāpeniski 
redzēsiet 
uzlabojumus savā 
smaidā.

PĒDĒJAIS MĒNESIS

Kad pēdējā kape 
tiks noņemta, 
saņemsiet nakts 
kapi, lai uzturētu 
savu jauno skaisto 
smaidu.

Vai esat gatavs, lai dzīve jums uzsmaida? 
AIRNIVOL® ir ortodontiska ārstēšanas metode, kas izstrādāta ne tikai,  
lai dāvātu jums skaistu smaidu, bet arī lai jūs iegūtu pareizu sakodienu, 
tādējādi uzlabojot ķermeņa harmoniju un līdzsvaru.

Pateicoties caurspīdīgajām kapēm, kas radītas, balstoties uz jūsu mutes 
dobuma un zobu formu, jūsu zobi pakāpeniski tiks virzīti, līdz izveidosies 
tāds smaids, kādu vēlaties.
Zobu līdzināšanu var veikt jebkurā vecumā.
Ar katru dienu jūs iegūsiet arvien skaistāku smaidu, nemainot ikdienas 
paradumus un aktivitātes. Ikviens pamanīs, kā mainās jūsu smaids!

LIELISKS REZULTĀTS AR MAKSIMĀLU KOMFORTU!



Ārstēšana un ieguvumi
AIRNIVOL® ir progresīvas tehnoloģijas
un ilgstošas izpētes rezultāts.

Kapes tiek izgatavotas no medicīniski 
biosaderīga caurspīdīga polimēra. Katra kape 
ir individuāli izstrādāta un pārbaudīta,  
lai novērstu jebkādu diskomfortu.

Pateicoties iepriekš iegūtam 3D attēlam, jūs 
varēsiet virtuāli iepazīties ar visiem ārstēšanas 
posmiem soli pa solim līdz pat gala rezultātam.

Mūsu pacienti visā pasaulē ir ieguvuši estētisku 
rezultātu – skaistu un pašpārliecinātu smaidu.

Pētījumi un 
tehnoloģija 
VISLABĀKĀ 
REZULTĀTA

nodrošināšanai



DISKRĒTA 
Tā nemaina  
jūsu izrunu.

DELIKĀTA 
Tā nekairina 
smaganas.

DROŠA 
Tā ir bioloģiska 
un nav alerģiska.

IZTURĪGA
Tā ir ilglaicīgi lietojama un 
izturīga pret nodilumu.

NOŅEMAMA 
Kad nepieciešams, jūs 
varat to noņemt, nekaitējot 
ārstēšanas rezultātam.

HIGIĒNISKA
Tā ir viegli tīrāma, 
ļaujot jums uzturēt 
labu mutes higiēnu.

VIEGLA
Tā ir ērti valkājama 
un viegli lietojama.

NEREDZAMA
Pateicoties 
caurspīdīgumam, 
tā nav pamanāma.

PRAKTISKA 
Jūs varat turpināt darīt 
lietas, ko darāt ik dienu.

AIRNIVOL® ‒ novatorisks un efektīvs risinājums
Līdz šim pieaudzis cilvēks izvairījās veikt ortodontisko ārstēšanu ar metāla 
breketēm estētikas un ārstēšanas ilguma dēļ. Ar AIRNIVOL® ikvienam ir 
iespējams iegūt skaistu smaidu bez diskomforta un neilgā laikā.

AIRNIVOL® izlīdzina zobus, nemainot jūsu paradumus un ļaujot darīt visu, 
ko vienmēr esat darījis, praktiski nemanot, ka to valkājat.

AIRNIVOL® IR ESTĒTISKĀKAIS UN ĒRTĀKAIS RISINĀJUMS  
ZOBU IZLĪDZINĀŠANAI UN JAUNA SMAIDA IEGŪŠANAI!



KAPES VALKĀŠANAS LAIKS
Katra kape būs jāvalkā 14 dienas, vismaz 22 stundas diennaktī. Jums tā būs jānoņem
pirms ēšanas un zobu tīrīšanas. Valkājot kapi, ieteicams nelietot košļājamo gumiju.

Papildus informāciju jums sniegs zobārsts

UZTURS
Tā kā ēšanas laikā kape jānoņem, ēšanas paradumi nebūs jāmaina. Pēc katras ēdienreizes  
būs rūpīgi jāiztīra zobi ar zobu birsti un zobu diegu, pirms atkal sāksiet valkāt kapi.

SMĒĶĒTĀJI
Valkājot kapi, ieteicams nesmēķēt, lai izvairītos no kapes 
pārkrāsošanās un caurspīdīguma zaudēšanas.

KAPES TĪRĪŠANA
Kapes tīrīšanai var izmantot parastu zobu birsti un aukstu ūdeni.
Pirms kapes atkārtotas ievietošanas ir svarīgi iztīrīt zobus ar zobu birsti un zobu diegu.

KAPES UZTURĒŠANA
Vienmēr glabājiet kapi atbilstošā konteinerā,  
ko zobārsts jums izsniegs ortodontiskās terapijas sākumā.

REGULĀRI APMEKLĒJUMI
Ja vien zobārsts nav noteicis citādi,  
mēs iesakām pārbaudi ik pēc divām/četrām nedēļām.

ĀRSTĒŠANAS ILGUMS
Ārstēšana ar kapēm ilgst aptuveni no 8 līdz 18 mēnešiem atbilstoši jūsu situācijai un ārstēšanas plānam.  
Katru reizi, kad nomainīsiet jaunu kapi, iespējams, saskarsieties ar nelielu jutīgumu vai diskomfortu. 
Tā ir normāla parādība, jo kape pirmajās dienās veic ārstēšanas darbu.  
Šis nelielais diskomforts pazudīs pēc vienas/divām dienām.



Apmeklējiet mūsu mājaslapu  
www.airnivol.lv, lai atrastu AIRNIVOL® sertificētu 

zobārstu un saņemtu konsultāciju.



Nevainojams smaids ceļ pašapziņu, 

atvērt sevi pasaulei

SAZINIETIES AR AIRNIVOL® SERTIFICĒTU 
ZOBĀRSTU, LAI SAŅEMTU KONSULTĀCIJU 
PAR JAUNU UN SKAISTU SMAIDU!

NIVOL S.r.l

Via Giuntini, 25
56023 Navacchio, 
Cascina (PI) - Italy

www.airniv
info@nivol.com

rada drošības sajūtu un palīdz

ol.com


