
NAJBARDZIEJ PRZEJRZYSTA DROGA
DO ZMIANY TWOJEGO UŚMIECHU

BROSZURA INFORMACYJNA DLA LEKARZA
Wraz z Orthero ciesz się zaletami ortodoncji
cyfrowej stanowiącej alternatywę dla
metalowych aparatów ortodontycznych!



DLACZEGO LECZENIE  
ZA POMOCĄ ALIGNERÓW?

Dlaczego leczenie za pomocą alignerów?

Coraz więcej lekarzy decyduje się w leczeniu ortodontycznym na 
przezroczyste nakładki z wielu powodów.

W 2019 roku liczba klinik stosujących leczenie z wykorzystaniem 
niewidocznych nakładek wzrosła o 25%.
Przewiduje się, że w 2026 roku liczba ta potroi się*

(ref: www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/clear-aligners-market-101377)

Zalety alignerów w porównaniu z metalowymi  
aparatami ortodontycznymi:

Przezroczyste nakładki dzięki swobodzie stosowania i szerokiej grupie 
wiekowej pacjentów stały się w ostatnim czasie metodą leczenia 
ortodontycznego, która cieszy się największym zainteresowaniem.

Są tak przezroczyste, że są praktycznie niezauważalne.

Mogą być zdejmowane w dowolnym momencie.

Nie wpływają negatywnie na higienę jamy ustnej.

Umożliwiają kontrolę pojedynczych zębów.

Umożliwiają kontrolowanie siły nacisku.

Zdejmowalne Niewidoczne 
i estetyczne

Komfortowe



NOWY UŚMIECH DLA KAŻDEGO ...

Dzięki przezroczystym
nakładkom możemy
wyleczyć wiele przypadków.

Diastema

Zgryz krzyżowy

Tyłozgryz

Stłoczenie zębów

Zgryz otwarty

Zgryz głęboki

Normalny Średni Trudny

Stłoczenie zębów < 4 mm < 8 mm 8 mm+

Diastema < 4 mm < 8 mm 8 mm+

Odtwarzanie przestrzeni < 2 mm < 4 mm 4 mm+

Intruzja zębów przednich < 0,6 mm < 1 mm 1 mm+

Intruzja zębów bocznych - < 0,8 mm 0,8 mm+

Ekstruzja zębów przednich < 1 mm < 2 mm 2 mm+

Ekstruzja zębów bocznych - <1 mm 1 mm+

Przesunięcie linii pośrodkowej < 2 mm < 4 mm 4 mm+

Nagryz poziomy - < 4 mm 4 mm+

Nagryz pionowy - < 3 mm 3 mm+

Zgryz otwarty - < 1 mm 1 mm+

Dystalizacja 2 mm < 4 mm 4 mm+

Mezjalizacja - < 2 mm 2 mm+



CO TO JEST
ORTHERO?

DLACZEGO
OTHERO?

Orthero zostało utworzone w ramach projektu 
Arı Teknokent Uniwersytetu Technicznego  
w Stambule w 2012 roku w celu opracowania 
rozwiązań dla sektora stomatologicznego 
opartych o najnowocześniejsze technologie.
Od momentu założenia do dzisiaj projekt rozwinął 
się dzięki połączeniu wizji i wiedzy specjalistycznej 
z różnego rodzaju dotacjami i inwestycjami 
krajowymi i zagranicznymi.
Od wprowadzenia w życie w 2014 roku cyfrowego 
oprogramowania ortodontycznego do końca 
2019 roku projekt z powodzeniem sprawdził się  
w ponad 20 000 przypadkach.

Po przygotowaniu planu leczenia i wysłaniu 
nakładek, jesteśmy zawsze obok. Cały czas 
pracujemy, aby być zawsze dostępnymi dla 
Państwa w razie jakichkolwiek zapytań. Jesteśmy 
blisko, dosłownie na wyciągnięcie telefonu.

Orthero sprawia, że leczenie prowadzone przez Państwa jest  
jeszcze szybsze i bardziej elastyczne. Analiza leczenia jest gotowa  
w ciągu trzech dni, a w ciągu 5 dni od zatwierdzenia 
przygotowujemy nakładki i wysyłamy do Państwa kliniki.  
Na każdym etapie pozostajemy z Państwem w kontakcie,  
aby ewentualnie dokonać niezbędnych poprawek lub zmian.

Zawsze obok Szybkość



Idealne ułożenie zębów pacjenta i plan leczenia są opracowywane razem  
ze specjalistami w zakresie ortodoncji.

Kadra wyspecjalizowanych doradców

Na szkoleniach organizowanych regularnie raz w roku analizujemy nowości  
w sektorze oraz szczegóły planu leczenia Orthero. Jednocześnie wymieniamy 
się wiedzą, odpowiadając na Państwa pytania.

Szkolenia z naszą kadrą specjalistów

Alignery wybitnie skracają czas procedur 
klinicznych. To idealne narzędzie dla rozwiniętych 
praktyk ortodontycznych z dużą ilością pacjentów. 
Dla dojrzałych lekarzy „nadwyrężonych” wieloletnią 
pracą przy fotelu, alignery to idealny sposób na 
zdefiniowanie nowych, odleglejszych horyzontów 
w życiu zawodowym. 
Łącząc alignery z aparatami stałymi, otrzymujemy 
całkiem nowe narzędzie skracające czas leczenia  
i znakomicie upraszczające ortodontyczny finishing.

Mariusz Wilk
lek. stomatolog, specjalista ortodonta

W dzisiejszych czasach pacjenci ortodontyczni 
oczekują skutecznych i często jak najmniej 
widocznych rozwiązań. Rozwój technologii 
systemów nakładkowych przekłada się na 
jakość wyników leczenia. W połączeniu  
z systematycznością naszych pacjentów, alignery 
stanowią alternatywę wartą rozważenia w planie 
leczenia.

Iwona Gatkowska
lek. stomatolog, specjalista ortodonta

Nakładki niewątpliwie są potężną bronią  
w arsenale nowoczesnego ortodonty. Techniki 
3D angażują lekarza w planowanie leczenia co 
zapewnia przewidywalne wyniki. Według mnie 
przyszłość alignerów wydaje się przejrzysta.

Michał Wilk
lek. stomatolog 

POLECAJĄ...



ORTHERO PLANNER ŁATWOŚĆ ŚLEDZENIA LECZONYCH 
PRZYPADKÓW DZIĘKI PORTALOWI 
ORTHERO

Dzięki oprogramowaniu opracowanemu przy współpracy inżynierów 
z Turcji i Niemiec, możliwe jest samodzielne projektowanie wyników 
leczenia i ruchów zębów. Portal Orthero to system zarządzania 

pacjentami w chmurze, który umożliwia 
bezproblemowe zarządzanie wszystkimi 
przypadkami, które Państwo leczą.  
Za pomocą portalu możliwe jest śledzenie 
aktualnych postępów w leczeniu, jak 
również podgląd symulacji 3D dla danego 
przypadku.
Dzięki cyfrowemu oprogramowaniu 
ortodontycznemu Orthero mogą Państwo 
zapoznać się i podzielić z pacjentem 
obrazem wyników leczenia jeszcze przed 
rozpoczęciem leczenia.

Plan leczenia Orthero pod Państwa kontrolą

Funkcje podglądu wyniku 
leczenia, ruchów zębów  

i własnych projektów lekarza

Dynamiczne wskaźniki kontaktu 
międzyzgryzowego 

i zgryzowego

Funkcja IPR i możliwość 
zmiany aktualnych 

punktów mocowania

Funkcje siatki  
i wskaźnika pomairu

Ruchy żuchwyDynamiczne tabele  
ruchu i IPR

Attachments Należy wprowadzić dane osobowe i datę urodzenia pacjenta.

Należy wprowadzić dane dotyczące planu leczenia i swoje uwagi.

Po wprowadzeniu przypadku można śledzić postępy dotyczące danego  

przypadku za pomocą aplikacji.

Po otrzymaniu wycisków wysyłane jest potwierdzenie.

Po zakończeniu analizy danego przypadku za pomocą aplikacji możliwe jest

uzyskanie symulacji 3D i szczegółowego raportu z przeprowadzonej analizy.

Zatwierdzenie przeprowadzonej analizy lub zgłoszenie do niej uwag.

Po zatwierdzeniu przeprowadzonej analizy możliwe jest śledzenie procesu

produkcji i i dostawy.



PRZEBIEG LECZENIA

Prawidłowe wskazania i współpraca pacjenta to dwa najważniejsze 
czynniki wpływające na powodzenie leczenia technologią Orthero.
Jeżeli pacjent nie ma żadnych przeciwwskazań i deklaruje, że jest 
gotowy do noszenia nakładek Orthero przez 22 godziny na dobę, można  
ze spokojem rozpocząć leczenie.
Zaleca się usunięcie wszystkich ubytków i kamienia nazębnego u pacjenta 
przez rozpoczęciem leczenia.

Badanie
Należy wykonać zdjęcia wewnątrz i zewnątrzustne, pobrać wyciski 
szczęki i żuchwy za pomocą silikonu oraz zamknięcia szczęk  
za pomocą woskowych wałków. Jeżeli stosują Państwo skaner wewnątrzustny, 
możliwe jest pobranie skanów wewnątrzustnych w formie cyfrowej.

Skanowanie 3D i analiza 3D
Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia za pośrednictwem portalu i pobranych  
od pacjenta wycisków, są one skanowane w precyzyjnym skanerze laserowym 
3D, a następnie przenoszone na nośniki cyfrowe. Cyfrowy model szczęki 
jest analizowany przez naszych specjalistów ds. ortodoncji, a następnie 
projektowane jest optymalne ustawienie  zębów pacjenta na podstawie danych 
udostępnionych za pośrednictwem portalu. Dane te są przesyłane do portalu w 
ciągu 3 dni roboczych, aby mogli się Państwo z nimi zapoznać.

Zatwierdzenie analizy 3D
Po zalogowaniu się na portalu za pomocą nadanego loginu i hasła, możliwe 
jest wyświetlenie ruchów zębów u pacjenta w technologii 3D, jak również 
sprawdzenie kolejnych kroków przeprowadzonej analizy. Na tym etapie mogą 
Państwo również zapoznać się z pozycją zębów, która zostanie uzyskana na 
koniec leczenia. Na tym właśnie etapie podawana jest informacja o kolejnych 
krokach w leczeniu, jak również o niezbędnej ilości nakładek Orthero. Mogą 
Państwo wyrazić zgodę na taki przebieg leczenia lub zwrócić się z prośbą  
o naniesienie zmian.

Produkcja z wykorzystaniem drukarek 3D
Po zatwierdzeniu analizy przez Państwa nakładki Orthero są produkowane 
pojedynczo w precyzyjnych drukarkach 3D, a następnie wysyłane w ciągu 5 dni 
do Państwa razem z planem leczenia.

Kontrola procesu leczenia
Aby leczenie z wykorzystaniem technologii Orthero przebiegało zgodnie  
z planem, pacjent powinien nosić nakładki przez 20-22 godziny w ciągu doby. 
Dlatego też zaleca się,  aby kontrolować postępy u pacjenta raz na miesiąc. 
Leczenie z wykorzystaniem technologii Orthero połączone z miesięcznymi 
kontrolami ma większe szanse na zakończenie w planowym terminie.

Zakończenie leczenia
W momencie, gdy na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, 
że zęby przesunęły się na zaplanowane pozycje, przekazujemy nakładki retencyjne 
i zamykamy przypadek uznając, że leczenie przyniosło zamierzone efekty.

Okres gwarancji
W zależności od procesu leczenia oferujemy okres gwarancji nawet do 5 lat.



ŚWIAT POKOCHAŁ ORTHERO!

Dzięki pracy ponad 2000 lekarzy sprawiliśmy, że ponad 20000 pacjentów 
w Turcji i na świecie zaczęło się dzięki nam uśmiechać.
Orthero wykorzystując osiągnięcia światowej technologii pracuje  
nad uśmiechem kolejnych pacjentów w 11 krajach na świecie.

Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Państwa osobisty kontakt 
ds. relacji z klientami jest zaledwie na wyciągnięcie telefonu,  
aby odpowiedzieć na każde Państwa pytanie.

* Wyniki ankiet przeprowadzonych w latach 2018 - 2019

ZADOWOLENIE Z KONTAKTU  
Z KLIENTEM NA POZIOMIE 95%*



NOWE DRUKARKI 3D

Szybko i precyzyjnie dzięki technologii CDLM
Dzięki wysokiej precyzji technologii CDLM nakładki są wykonywane praktycznie 
bezbłędnie nawet w najmniejszych detalach. Jest to jedna z najszybszych maszyn  
na świecie, która przyczynia się do zwiększenia prędkości wykonywania nakładek o 70%.
Dzięki tej maszynie opracowanej do produkcji wielowarstwowej zwiększyliśmy prędkość 
wykonywania nakładek o 70%. Technologie drukarek 3D realizują produkcję obiektów
dzieląc trójwymiarowe obiekty na trzy warstwy w środowisku cyfrowym i łącząc je  
w środowisku fizycznym za pomocą różnych metod jak FDM, SLA lub DLP.

Dzięki opatentowanej technologii membranowej duża prędkość wytwarzana przez 
zerową siłę separacji zapewnia produkcję nakładek wysokiej jakości bez utraty precyzji, 
dzięki czemu system CDLM znacznie przewyższa inne produkty na rynku.
Podczas gdy efekt kopuły występujący w metodzie klasycznej różnicuje lokalnie czułość 
platformy, opatentowana technologia membranowa eliminuje ten efekt i zapewnia 
maksymalną precyzję w każdym milimetrowym kwadracie platformy.

Dome Effect (efekt kopuły)

Opatentowana technologia Klasyczna metoda

Dwuwarstwowe nakładki transferowe 

Dzięki dwuwarstwowym nakładkom  transferowym stosowanie punktów mocowań 
jest jeszcze łatwiejsze.

Dzięki dodatkowej cienkiej folii w nakładce transferowej stosunek 3% kompozytu  
do płytki został zmniejszony do 0,2%, co skutkuje znacznie wyższą wydajnością.

Inną zaletą tego systemu jest to, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości 
w zastosowaniu mocowań z folią, możliwa jest druga próba po zdjęciu warstwy 
foliowej i ponowne zastosowanie plastikowej nakładki bez folii.



HEROTAIN –
NAKŁADKI
RETENCYJNE

HEROTAIN to technologia mająca na celu 
utrzymanie końcowych pozycji zębów  
u pacjenta, opracowana z wykorzystaniem 
specjalnej techniki produkcji, w której 
stosowana jest żywica TPU o wysokiej jakości.

Przywracanie zębów  
na pozycje końcowe

Jeszcze bardziej 
komfortowe

Jeszcze bardziej 
skuteczne

Jeszcze bardziej skuteczne: W wyniku przeprowadzonych badań klinicznych nakładki 
retencyjne wykonane z klasycznych tworzyw termoplastycznych mogą ulec poważnym 
odkształceniom w bardzo krótkim czasie przy codziennym stosowaniu. Budowa 
Herotain jest znacznie cieńsza w porównaniu z klasycznymi nakładkami z tworzywa 
termoplastycznego i jednocześnie jest o 40% bardziej trwała. Dzięki temu nakładki 
trudniej ulegają zużyciu i są idealnym rozwiązaniem gwarantującym długotrwałe 
użytkowanie.

Jeszcze bardziej komfortowe: Pomimo wzmocnionej budowy nakładki są bardzo
elastyczne, dzięki czemu zapewniają komfort podczas ich noszenia.

Przywracanie zębów na pozycje końcowe: Zapewnia przywracanie zębów  
na pozycje końcowe do 0,3 mm w przypadku ewentualnego cofnięcia się zębów.

Zaplanowany końcowy model zębów 
pacjenta jest dostarczany razem  
z Herotain w pudełku Orthero!

Zakładane pierwszy raz przezroczyste 
nakładki mogą okazać się niedopasowane 
do zębów w 100%. Dzięki gryzakom  
do osadzania nakładek pacjent trenuje 
gryzienie, dzięki czemu nakładki dopasowują 
się do zębów. W ten sposób siły nakładki  
i mocowań są znacznie bardziej aktywne,  
a efekty są bardziej widoczne.

Niezbędne podczas leczenia z wykorzystaniem przezroczystych nakładek GRYZAKI DO 
OSADZANIA NAKŁADEK (CHEWIES) są już dostępne w Orthero!
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Orthero od lat oferuje dorosłym pacjentom leczenie nakładkami w opcji pakietów Aesthetic, 
Full i Advanced. 

Teraz, dzięki nowym funkcjom, Orthero będzie w stanie zaproponować leczenie dzieci w 
pakiecie „Orthero Mini” a także dzięki integracji CBCT zaplanować i osiągać dokładniejsze 
wyniki leczenia z  „Orthero Expert”

NOWE 
PRODUKTY

  Pakiety Standard

   Pakiety Specjalne

AESTETHIC
1-8 Alignerów

 
1 Rok gwarancji
1 Udoskonalenie

1 Komplet zapasowych 
alignerów

1 Komplet HEROTAIN

FULL 
9+Alignerów

 
3 Lata gwarancji
2 Udoskonalenia

2 Komplety 
zapasowych alignerów
1 Komplet HEROTAIN

ADVANCED 
9+Alignerów

 
5 Lat gwarancji

4 Udoskonalenia

4 Komplety 
zapasowych alignerów
1 Komplet HEROTAIN

Leczenie z wykorzystaniem zakotwienia 
szkieletowego lub wyciągów 

elastycznych a także z użyciem 
ekstrakcji

MINI
Dowolna ilość 

alignerów
2 Lata gwarancji
2 Udoskonalenia

2 Komplety 
zapasowych alignerów 

 
50% zniżki na wszystkie produkty dla 

dorosłych do ukończenia  
18 roku życia

EXPERT 
Dowolna ilość 

alignerów
5 Lat gwarancji
5 Udoskonaleń

4 Komplety 
zapasowych alignerów
1 Komplet HEROTAIN

 
Leczenie z wykorzystaniem zakotwienia 

szkieletowego lub wyciągów 
elastycznych a także z użyciem 

ekstrakcji
Planowanie rzeczywistego ruchu 

korzeni oraz ruchu żuchwy



HEROTAIN –
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ORTHERO
EXPERT

Cechy

• Rzeczywiste ułożenie zębów zarejestrowane przez CBCT
• Rzeczywista oś obrotu żuchwy ustawiona przez CBCT
• Wykorzystanie zakotwienia szkieletowego, wyciągów  
  elastycznych 
• Doskonałe rozwiązanie dla przypadków ekstrakcyjnych
• Możliwość podziału planu leczenia na 3 etapy
• 5 lat gwarancji
• Nieograniczone ilość alignerów
• 5 udoskonaleń w trakcie leczenia

Kluczowe informacje

• Potwierdzenie rzeczywistego ustawienia osi zęba przez zintegrowaną technologię CBCT
• Obrót żuchwy w kierunku CW i CCW symulowany przez rzeczywistą oś obrotu
• Możliwość idealnego ustawienia attachmentów pod względem Biomechaniki zgodnie z  
  rzeczywistym centrum oporu

Opis Pacjenta
• Dzieci w wieku 6-10 lat we wczesnym uzębieniu mieszanym
• Przynajmniej stałe siekacze przednie i boczne
• Pierwsze zęby trzonowe muszą być wyrżnięte, 
  na co najmniej 4 mm wysokości korony.

Cechy • Rozbudowa łuku zębowego
• Klasa II i III, ekspansja podniebienia
• Kompensacja erupcji
• Wskazówki dotyczące wyrzynania zębów przez przestrzeń pontyjską

Druga faza leczenia

* 50% zniżki na wszystkie produkty dla dorosłych do ukończenia 18 roku życia
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