Естетична ортодонтія

ХТО МИ?
Компанія Şeffaf Aparey була заснована у 2012 році у структурі Технічного університету у Стамбулі
– İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent, з метою розробки передових технічних рішень у сфері
стоматології.
Компанія реалізовувала своє бачення від моменту заснування й аж до сьогодні і завдяки
професіоналізму розвивалася, отримуючи підтримку і здійснюючи інвестиції у Туреччині та
за її межами. Після реалізації у 2014 році першого у Туреччині програмного забезпечення,
присвяченого цифровій ортодонтії, компанія наприкінці 2018 року могла похвалитися 16000
пацієнтів, які успішно пройшли лікування.

ЩО ТАКЕ ORTHERO?
Найновіша технологія Orthero, яка використовується в естетичній ортодонтії, – це метод
ортодонтичного лікування за допомогою прозорих кап, які використовуються почергово у
відповідному порядку і забезпечують повну корекцію зубощелепної системи пацієнта. Цей метод
усуває необхідність використання традиційних ортодонтичних апаратів.

ЗРУЧНІСТЬ
Усі ортодонтичні матеріали, необхідні для проведення лікування, разом з
укладеним нами планом лікування передаються лікарю. Оскільки кожна
накладка Orthero застосовується впродовж 15 днів, 20-22 години на добу, у
ході ортодонтичного лікування цим методом пацієнт відчує лиш максимально
зведений до мінімуму дискомфорт, а лікар зможе провести лікування без
зайвих ускладнень.

Після зміни юридичної форми компанії у 2016 році до організації приєдналися видатні стоматологи
й інвестори, а компанія, стаючи важливим гравцем на ринку, активізувала свої зусилля. Зараз
компанія, використовуючи знання з галузі передових технологій, разом з командою досвідчених
ортодонтів веде роботи з метою забезпечення доступу до цифрової ортодонтії широкому колу
споживачів.

НАША МІСІЯ
ШВИДКЕ ВИКОНАННЯ

Ми використовуємо потенціал 3D-технологій, наш професіоналізм та передову інженерію у сфері
ортодонтії, щоб дати людям змогу насолоджуватися впевненістю у собі, на яку вони заслуговують.

Метод Orthero забезпечує економію часу й еластичність: аналіз лікування
розробляється впродовж 5 днів, а після затвердження накладки
виготовляються і надсилаються до Вашої клініки впродовж 7 днів. У ході
цього процесу ми завжди перебуваємо у Вашому розпорядженні у випадку
виникнення необхідності внесення будь-яких змін чи поправок.

Надаючи послуги 3D-друку, ми забезпечуємо стоматологам спрощений доступ до методик,
завдяки яким, Ви маєте можливість на сучасносне ортодонтичне лікування.
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ДОСТУПНА ЦІНА
Orthero завдяки передовій інженерії і технології виробництва може
забезпечити лікування за допомогою елайнерів широкому колу споживачів.
Завдяки нашому програмному забезпеченню і технології виробництва,
Ви зможете користати з переваг цифрової ортодонтії за дуже доступними
цінами без компромісів щодо високої якості.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ
Якщо Ви так само, як і ми, використовуєте переваги цифрової ортодонтії
і користуєтеся внутрішньоротовим сканером, то не варто гаяти час на
класичні ортодонтичні відбитки, щоб розпочати лікування з Orthero. Ми
готові до роботи з будь-якою цифровою системою Вашої клініки.
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ЦИФРОВА ОРТОДОНТІЯ

ПРОЦЕС ЛІКУВАННЯ
Портал Orthero – це система управління
пацієнтами, яка функціонує у хмарі і дозволяє
легко контролювати усі випадки. Система
забезпечує відстежування актуального статусу
обраного випадку, а також відображення
3D-симуляції, кожного Вашого пацієнта, на
комп’ютері, планшеті чи смартфоні. Завдяки
програмному забезпеченні цифрової ортодонтії
Orthero Ви можете відобразити симуляцію стану
зубної системи пацієнта після завершення
лікування ще до його початку та поділитися цією
симуляцією з пацієнтом.

ПРОГРАМА ORTHERO DR
ОПИС НОВОГО ВИПАДКУ
• Введіть ім’я, прізвище та дату народження
пацієнта.
• Використовуючи нашу програму, вкладіть
знімки стану зубної системи пацієнта.
• Вкажіть деталі, які стосуються плану
лікування та вкажіть очікування.

КОНТРОЛЬ ЗА СТАТУСОМ ВИПАДКУ
• Після опису випадку Ви можете розпочати контроль його статусу за допомогою програми.
• До моменту надсилання до нас замірів, Ви можете вносити зміни у сфері плану лікування й
•
•
•
•

очікувань.
Ви отримаєте повідомлення, коли заміри будуть доставлені до нас.
Після завершення аналізу цього випадку Ви матимете доступ до 3D-симуляції і звіту, доступних
у нашій програмі.
Ви можете схвалити аналіз або подати заявку на його перегляд у режимі онлайн.
Ви можете відстежувати процес виготовлення схваленого аналізу.

3D-СИМУЛЯЦІЯ АНАЛІЗУ
• Ви можете простежити усі етапи лікування від початку до кінця, аналізуючи 3D-симуляцію.
• Відстежуючи прогрес лікування за допомогою аналізу 3D-симуляції, Ви можете добитися
кращих результатів терапії.
• Ви можете представити пацієнту остаточний вигляд зубної системи ще перед початком
лікування.

4

ПОПЕРЕДНЄ ОБСТЕЖЕННЯ
- Виконайте фотографії стану зубного ряду як з зовнішнього, так і з
внутрішнього боку, виконайте відбитки верхньої і нижньої щелеп (heavy & light body) та прикусу пацієнта.
- Якщо Ви використовуєте внутрішньоротовий сканер, можете виконати цифрові заміри.

ПОРТАЛ
- Зайшовши на сайт www.orthero.com.tr за допомогою логіну і пароля, додайте інформацію про
пацієнта.

3D-СКАН
Після введення даних пацієнта на сайті додайте файли stl, отримані з внутрішньоротового сканера
або зі сканера відбитків пацієнта.

ПРОЕКТ 3D
Аналіз візуалізації: модель зубної системи пацієнта порівнюється з випадками, наявними у базі
даних Orthero, після чого створена штучним інтелектом найбільш ймовірна кінцева форма
надається лікарю.
Аналіз виготовлення: оцінюється здійснений ортодонтами аналіз візуалізації і моделі зубної
системи і планується ідеальна модель зубної системи для цього випадку (3D Setup). Аналіз
виготовлення з’являється на порталі і доступний впродовж 5 днів для Вашої оцінки.

3D-АНАЛІЗ
Зайшовши на портал за допомогою логіну і паролю, Ви можете відобразити рухи зубів у
3D та проконтролювати окремі етапи лікування.
На цьому етапі пацієнт може побачити проекцію стану зубної системи після завершення
лікування. На цьому етапі будуть визначені точні стадії лікування та кількість необхідних
накладок Orthero. Ви можете затвердити лікування або подати заявку на перегляд плану.

3D-ДРУК
Після схвалення накладки Orthero виготовляють окремо з використанням високоточних
3D-принтерів. У строк до 14 днів Вам буде надіслано план лікування та необхідні матеріали
(ретейнер, капа, апарат для знімання накладок) за допомогою кур’єрської компанії.

КОНТРОЛЬНИЙ ЗАМІР
Якщо пацієнт використав уже всі заплановані накладки Orthero, носячи кожну впродовж 2 тижнів,
22 години на добу, тепер він може розпочати використання ретенційних накладок. Після того,
як пацієнт використає усі прозорі ретенційні накладки, слід виконати повторне сканування або
відбитки, щоб порівняти кінцевий ефект із запланованою ідеальною 3D-моделлю зубної системи.
Повторні скани або відбитки також є необхідними для виготовлення і надсилання ретейнера.

ЗАВЕРШЕННЯ
Якщо отриманий після лікування ефект відповідає моделі зубної системи, запроектованій перед
початком терапії, то ми виготовляємо Fix Retainer для пацієнта, після надсилання якого офіційно
завершуємо лікування. Якщо контрольний замір покаже необхідність використання додаткових
накладок, то відбувається їх виготовлення та надсилання разом з ретейнером, після чого ми
офіційно завершуємо лікування.
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ДЕФЕКТИ ПРИКУСУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЛІКУВАННЯ
прості
0мм

Cкупченість

1

2

3

4

5

7

1

2

3

складні
4

5

6

7

СКУПЧЕНІСТЬ

Скупчення до 6 мм
прості
0мм

1

2

3

складні
4

5

6

7

Скупчення до 4 мм
прості
0мм

Дистальний прикус
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Скупчення до 6 мм
0мм

Горизонтальне
перекриття

ПІСЛЯ

складні

прості

Треми, діастема

ДО

1

2

3

ПРОТРУЗІЯ

складні
4

5

6

7

Скупчення до 3 мм
прості
0мм

1

2

3

складні
4

5

6

7

ДИСТАЛЬНИЙ ПРИКУС
Перехресний прикус

Скупчення до 3 мм
прості
0мм

Відкритий прикус

1

2

3

складні
4

5

6

7

Скупчення до 1 мм

ЗМІЩЕНА МЕЗІАЛЬНА ЛІНІЯ

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ МЕТОДУ ORTHERO

ПАЦІЄНТИ
З ОСТЕОПОРОЗОМ
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ПОГАНИЙ СТАН
ПАРОДОНТУ

ПАЦІЄНТИ,
У ЯКИХ НЕ
ВИРОСЛИ ДРУГІ
МОЛЯРИ

ІНШІ
ПРОТИПОКАЗАННЯ

ВІДКРИТИЙ ПРИКУС
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ПАКЕТИ ЛІКУВАННЯ

ПАРАМЕТРИ
Дисталізація

Ретрузія

Мезіалізація

Протрузія

макс. 45˚

макс. 30˚

макс. 15˚

РОТАЦІЯ

АНГУЛЯЦІЯ

макс. 20˚

макс. 20˚

макс. 30˚

Ціни

290 євро

490 євро

670 євро

900 євро

Пакет

Aesthetic / Eстетичний

Easy / Легкий

Full / Повний

Advanced / Розширений

Кількість елайнерів

1-5

6 - 15

16 +

30 +

Складові, необхідні
для початку
лікування

- Файли з внутрішньоротового
сканера верхньої і нижньої щелепи
- Заповнена онлайн-діагностика
- Знімки пацієнта
- Пантомограма

Файли з внутрішньоротового
сканера верхньої і нижньої щелепи
- Заповнена онлайн-діагностика
- Знімки пацієнта
- Пантомограма

- Файли з внутрішньоротового
сканера верхньої і нижньої щелепи
- Заповнена онлайн-діагностика
- Знімки пацієнта
- Пантомограма

- Файли з внутрішньоротового
сканера верхньої і нижньої щелепи
- Заповнена онлайн-діагностика
- Знімки пацієнта
- Пантомограма

Удосконалення

-

1 комплект

2 комплекти

4 комплекти

Ретенційні
елайнери

1 комплект

1 комплект

2 комплекти

4 комплекти

Ретейнер

-

-

1 комплект

1 комплект

Еластики

-

-

-

1 комплект

Металеві гачки

-

-

-

1 комплект

Гачки кріплення

-

макс. 30˚

Усування емалі

макс. 10˚

макс. 20˚

Мезіальні-Дистальні
Підйом
≤ 1 мм

Підйом
≤ 0,5 мм

Зниження
≤ 2 мм

Зниження
≤ 1 мм

макс. 15˚

макс. 10˚

Губні-Лінгвальні
Горизонтальне
зміщення
≤ 4 мм

(За необхідності)

(За необхідності)

Надається

(якщо виникне потреба
використання)

Надається

(За необхідності)

Надається

(За необхідності)

(За необхідності)
(За необхідності)
(За необхідності)

Надається

(якщо виникне потреба
використання)

Надається

Надається

(якщо виникне потреба
використання)

Надається

(якщо виникне потреба
використання)

(якщо виникне потреба
використання)

(якщо виникне потреба
використання)

(якщо виникне потреба
використання)

Час лікування

2-3 місяці

3-8 місяці

8-15 місяці

12-24 місяці

Гарантійний термін

-

-

3 роки

5 років

різець

ікло

моляр/
премоляр

різець

ікло

моляр/
премоляр

різець

ікло

моляр
премоляр

різець

ікло

моляр/
премоляр

Ротація

< 10

<5

-

< 15

< 10

< 10

< 30

< 20

< 15

30+

20+

15+

Відхилення

<8

<5

-

< 10

< 10

< 10

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

Торк

<8

<5

-

< 10

< 10

< 10

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

< 20

Мезіально-дистальні

< 1мм

< 1мм

-

< 2мм

< 2мм

< 2мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

Щічно-Лінгвальні

< 1мм

< 1 мм

-

< 2мм

< 2мм

< 2мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

< 4мм

Інтрузія

-

-

-

< 1мм

< 1мм

< 0,5мм

< 2мм

< 2мм

< 1мм

< 2мм

< 2мм

< 1мм

Екструзія

-

-

-

-

-

-

< 0,5мм < 0,5мм

< 0,5мм

< 0,5мм < 0,5мм

< 0,5мм

Ретрузія

-

-

-

-

-

-

< 0,5мм < 0,5мм

< 0,5мм

< 0,5мм < 0,5мм

< 0,5мм

Ретрузія
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(За необхідності)

-

< 2мм

< 3мм

< 3мм+

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗРОБИТИ ВІДБИТКИ
Найважливішим етапом у створенні профілю випадку є виконання правильного, точного
і чистого відбитку за допомогою ложок для відбитків або внутрішньоротового сканера.
Накладки для конкретного пацієнта виготовляються на підставі надісланих відбитків і кожна
деталь замірів вплине на кінцеву форму продукту.

ІДЕАЛЬНИЙ ВІДБИТОК
Виконуючи відбитки, слід звернути увагу на 3 елементи:
• відбиток верхньої щелепи
• відбиток нижньої щелепи
• відбиток оклюзії
Важливо надіслати усі відбитки разом та звернути увагу на
вказані на фото нижче деталі.

ВИБІР ЛОЖКИ ДЛЯ ВІДБИТКІВ

ПРИКЛАДИ НЕКОРЕКТНО ВИКОНАНИХ ВІДБИТКІВ
- У випадку використання
недостатньої кількості маси для
відбитків можуть виникнути
пусті місця, а проміжки
між зубами буде складно
проконтролювати.

- У випадку використання
недостатньої кількості маси
для відбитків, невідповідного
її вибору чи помилкового
положення ложки для відбитків,
краї відбитків можуть виявитися
надто тонкими.

- Слід звернути увагу, щоб під
час накладання маси на ложку
для відбитків не утворилися
повітряні бульбашки.

- Слід зняти фіксуючі вкладки
перед виконанням відбитку.
Якщо залишити вкладки,
відбиток може деформуватися
при вийманні ложки для
відбитків.

Ложку для відбитків слід підібрати до зубної
системи пацієнта і вона має бути достатньо
великою, щоб охоплювати також ясна,
відповідно до наведеного нижче зображення.

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВІДБИТКІВ
Слід використовувати силіконову масу для відбитків з групи А-силіконів (вінілові
полісилоксани). Виконання відбитків має складатися з двох етапів.
Відбитки, виготовлені з використанням С-силіконів, деформуються через 1-2 години. З
огляду на надсилання відбитків кур’єром, С-силікони не підходять.

ЧАС
Однією з найчастіших проблем при виконанні відбитків є надто короткий час
очікування. Слід дотримуватися інструкцій, вказаних для даної маси для відбитків.
Рекомендуємо додати до вказаного часу 1 додаткову хвилину.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ
Відбитки, отримані з використанням маси для відбитків з групи А-силіконів, можна
дезінфікувати простим чином, занурюючи відбитки у дезінфікуючий розчин на 15 хвилин.
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