Poznaj zalety Orthocaps®
System nakładek stworzony przez ortodontę.
Wysoka jakość prowadzonego leczenia.
Lepsze rezultaty dzięki mniejszym siłom
wykorzystywanym w trakcie leczenia.
Najnowsze technologie.
Zapewniamy rady i wsparcie zespołu ekspertów
w trakcie całego procesu leczenia.
Raporty ewaluacyjne po zakończeniu każdego etapu
leczenia.
Preformowane elementy klejone.
iSetup® - indywidualnie zatwierdzany interaktywny
plan leczenia.
Aparaty wygodne dla pacjentów.
Opłacalne.
Produkowany w Niemczech.

Ortho Caps – niemiecka precyzja od 2006 roku
Zostań certyfikowanym dostawcą produktów orthocaps i zacznij czerpać korzyści z tego
sposobu leczenia. Certyfikacja Orthocaps® zapewnia Ci nowe przydatne kwalifikacje
oraz gwarantuje Twoim pacjentom dodatkowe korzyści.
Zdobywaj nowych pacjentów i osiągaj widoczne gołym okiem efekty leczenia dzięki
wykorzystaniu systemu TwinAligner®. Dodatkowe informacje na naszej stronie
internetowej:

Leczenie ortodontyczne z Crystal Clear Aligner
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System TwinAligner®

Ręcznie wykonywane w Niemczech

Orthocaps® Digital Workflow

Orthocaps® iSetup® – wersja 3.0

Poznaj Orthocaps®
Orthocaps® to system nakładek dla pacjentów, którzy
oczekują szybkich efektów leczenia, a jednocześnie
niewidocznych aparatów. W celu skutecznego prostowania
zębów system Orthocaps® wykorzystuje działanie mniejszych
sił oraz zalety najlepszych materiałów. Orthocaps® to jedyny
system, którego działania bazuje na dwóch rodzajach
nakładek, każda dopasowana do innego etapu leczenia.
Ich wykonanie oraz siły jakie wytwarzają w trakcie leczenie
znacząco różnią się od siebie. To innowacyjne rozwiązanie
znanej jest jako system TwinAligner®. Nakładki Orthocaps®
są wytwarzane z odpornych materiałów i z zastosowaniem
najnowocześniejszej techniki. W efekcie otrzymujemy
efektywną metodę korekcji ortodontycznej. TwinAligner®
to znaczący krok naprzód w rozwoju ortodoncji estetycznej.

orthocaps®
z rozwiązaniem
3Shape TRIOS® Ortho
Digital Workflow

iSetup® to wspaniałe narzędzie, które pozwala
na symulację planu leczenia oraz szczegółową
analizę każdego z etapów.

Orthocaps® Classic
Przeanalizuj dokładnie każdy etap zaplanowanej
korekcji położenia zębów. Wykorzystuj dedykowane
narzędzia, dzięki którym zobaczysz efekty przed i po
leczeniu.

Nakładki softoCAPS są wykonane z delikatnego tworzywa
termoformowalnego i przeznaczone do stosowania w nocy.
Zapewniają działanie mniejszych sił, które korzystniej wpływają
na leczenie ortodontyczne. Nakładki hardCAPS są stosowane
w trakcie dnia. System Classic jest zalecany dla pacjentów
wymagających leczenia przy pomocy wyciągów klasy II i III.

Orthocaps® PRO
Nakładki nightCAPS zostały zaprojektowane do noszenia
w nocy, natomiast dayCAPS wykonane z cienkiego,
miękkiego i przeziernego materiału w trakcie dnia. System
PRO, dzięki wykorzystaniu doskonałych materiałów,
zapewnia pacjentom wysoki komfort leczenia. System
PRO umożliwia precyzyjną korekcję ułożenia zębów i jest
rekomendowany dla przypadków z wieloma elementami
dodatkowymi i nakładkami zwiększającymi tarcie.

Korzystaj ze szczegółowych analiz okluzyjnych
– oglądaj przekroje poprzeczne z dowolnej
perspektywy.

Analizuj dowolną liczbę modeli w standardowym
lub przekrojowym widoku.

Orthocaps® MxD (dla młodzieży)
Dzięki iSetup planowanie i kontrola leczenia osiągnęły jeszcze
większą dokładność – teraz każdy ząb może być szczegółowo
monitorowany pod kątem erupcji
i dalszego wzrostu. Młodzi
pacjenci nie noszą żadnych
nakładek w trakcie dnia.

Dzięki zaawansowanym technologicznie skanerom zewnątrzustnym możesz tworzyć cyfrowe wyciski. To doskonały sposób na oszczędność czasu
oraz łatwy wgląd w przebieg leczenia oraz opis jego efektów w dowolnym momencie leczenia. System Trios oferuje łatwą instalację i transfer danych
do orthocaps za pomocą dosłownie jednego kliknięcia myszą.

Raport ewaluacyjny 3D

Elementy dodatkowe i podkładki
System TwinAligner®

Szczegółowa raporty i analizy 3D są
generowane i przesyłane do lekarza po
zakończeniu każdej fazy leczenia. Takie
rozwiązanie ułatwia prowadzenie leczenia oraz
dodatkowo motywuje pacjentów.

Lekarze i pacjenci otrzymują kompletne
analizy skuteczności prowadzonego
leczenia poprzez nakładanie kolejnych
modeli obrazujących postępy leczenia
oraz osiąganie kolejnych jego celów.

Sukces zapewnia właściwa identyfikacja
i analiza problemów oraz dobranie właściwego
sposobu leczenia.

Nakładki zwiększające tarcie
Nowy rodzaj elementów dodatkowych został opracowany przez
niemieckich specjalistów orthocaps®. Elementy dodatkowe
nazywane podkładkami zwiększającymi tarcie zęba zapewniają
większe tarcie pomiędzy wewnętrzną części nakładki a zębem.
Nowe zaczepy są niezwykle cienkie i praktycznie niewidoczne, co
stawi największe zalety dla pacjentów.

Elementy dodatkowe
Elementy dodatkowe są preformowane razem z nakładką,
umieszczone w niej i gotowe do klejenia. Większość
powszechnie stosowanych elementów dodatkowych jest
wykorzystywana do zwiększenia wydajności przemieszczeń
wybranych zębów. Zastosowanie miękkich i elastycznych
materiałów, których wykonywane są nakładki poprawia
również jakość leczenia oraz ułatwia wykorzystanie różnych
rodzajów zaczepów co nie jest możliwe w przypadku
twardych aparatów.

