Tervezzünk együtt

mosolyokat!
Tudjon meg többet a HappySmile láthatatlan fogszabályozó rendszer mögött
álló innovatív technológiáról, a forradalmi kezelés menetéről, előnyeiről és hátrányairól - hogy mindig legyen megfelelő válasza, ha páciense gyorsan
és eredményesen szeretne elbűvölő mosolyt!

Ebben nemcsak egy kiváló termékkel, hanem szakmai
és marketing-támogatással is a rendelkezésére állunk!

Kellemes olvasgatást!

Újítunk

a mosolyon!
Tizenhét éve működő fogtechnikai laboratóriumként,
a digitális fogszabályozás terén
elért kétéves szakmai múlttal
a hátunk mögött azt tapasztaljuk,
hogy az elmúlt években itthon
is megjelent az igény a digitális
technológiára épülő fogszabályozási eljárások iránt.
Laboratóriumunkban ezért
vadonatúj CAD/CAM technológiás gépparkot és szoftvert
állítottunk üzembe, amellyel
biokompatibilis, HappySmile
„láthatatlan” fogszabályozó
rendszert tudunk gyártani
kiemelt rendelők számára.
A CAD/CAM technológia előtt
csak kis mértékű, inkább esztéti-
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kai anomáliák kezelésére tudtuk
használni a sínes fogszabályozó
rendszereket - a technológia
térhódítása viszont mára már
lehetőséget teremt arra, hogy
jobban, szélesebb körben
kihasználjuk a fogszabályozásban
rejlő lehetőségeket.

fogtorlódások
fogív-szűkület kezelése
fogak közötti rések zárása
nyitott- és fedőharapás megoldása
keresztharapásos esetek kezelése
azaz

MINDENKORI TÜNDÖKLŐ mosoly

Hogyan működik
a Happysmile láthatatlan
fogszabályozó rendszer?
A Happysmile rendszer alapját
biokompatibilis, átlátszó sínek képezik, amelyek a fogsorra felhelyezve a megfelelő irányba mozgatják a fogakat. A pár órás szünettel
egész nap viselhető átlátszó sínek
a fogakat nagyon rövid idő alatt a
kívánt irányba állítják.
Mindez több, egymást követő
lépésben történik, ahogyan a sze-

A kezelés előtt

repét betöltött sínt új, áttervezett,
hatásában az előbbire építő, de
további mozgatást lehetővé
tevő sínre cseréljük - nem ritkán
tíz, húsz vagy még több fázison
keresztül, a tökéletes fogsorig!
Míg a klasszikus megoldásokkal
csak aránylag kevés fogon lehet
egyidejűleg aktív mozgatást megvalósítani, a Happysmile rendszerrel

egyszerre több fog mozgatása
valósítható meg.
A hatékonyságon kívül a termék
másik kiemelt előnye esztétikai:
nincs klasszikus értelemben vett
fogszabályozó készülék a fog külső
vagy belső felszínén, viselője mosolya ezért nemcsak a kezelés
után, hanem a kezelés során is
végig tündöklő lehet!

A kezelés után

„A Happysmile egyik legnagyobb előnye, hogy Helyettesíti a
rendelőben történő beavatkozást, így a megoldással így azok
a fogorvosok is élhetnek, akik korábban még nem végeztek esztétikai fogszabályozást. Ennek titka, hogy munkájukat a háttérből megfelelő szakmai támogatást nyújtó laboratóriumok
segítik - mint például a 3D OrthoLabor. Örvendek, hogy személyemmel és szakmai tapasztalataimmal erősíteni tudom ezt a kiváló csapatot, és fogszabályzó szakorvosként az Ön rendelkezésére állhatok!”
Dr. Csiki Péter
fogszabályozó szakorvos

3

A HappySmile-kezelés hátteréről

TECHNIKAI KISOKOS
Szoftver
A rendszer alapja egy 3D fogmozgató szoftver, a 3Shape dániai székhelyű cég OrthoAnalyzer terméke. A
szofter segítségével a digitalizált foglenyomat alapján virtuálisan megtervezhető az elérendő végcél - azaz a
fogak beállása a kívánt helyre - és az
oda vezető út közbeeső fázisai.
A szoftver segítségével pontosan
láthatjuk, hogy a fogakat mekkora
mértékben mozgatjuk, döntjük,
forgatjuk az eredeti pozíciójukhoz
képest - a szerzett ismereteink
alapján határozzuk meg jezeléshez
szükséges sínek számát. Több kezelési megoldást is lemodellezhetünk,
meghagyva a fogszabályozó szakorvosok döntését a helyes kezelési
terv kiválasztásában!
3D nyomatató
Laborunkban korábban is készítettünk kézi set-up-al mintákat a sínes
fogszabályozókhoz, de ez nagyon
körülményes, időigényes volt, és

az elmozdítások mértéke sem volt
pontosan mérhető. Korunk egyik
leggyorsabban fejlődő területe
nyújtott segítséget számunkra: a
3D nyomtatás! Ezzel a fantasztikus
eszközzel tudjuk fizikai valóságában
reprodukálni azokat a lépéseket,
amelyeket grafikus szoftverünkkel
megterveztünk. Ez egyetlen lenyomatvétel után 10-20, vagy még
több modellt is jelenthet. Ráadásul
kiemelkedő minőségűeket: a 3D
nyomtatók 10-20 mikronos pontossággal, rétegről-rétegre haladva
építenek fel egy modellt.
Scanner
Ahhoz, hogy a szoftvert alkalmazni
tudjuk, szükségünk van a fogsor
digitalizált állapotára. Hogy minél
hatékonyabb síneket gyárthassunk,
laborunk precíziós lenyomatot kér
mindkét fogívről, rögzíteni kell a harapást, valamint panoráma röntgent,
laterrális felvételt és klinikai fotókat
is kérünk. Ezzel együtt a fogszabá-

lyozó orvosnak meg kell adnia a
kezelés célját és azt is, hogy miként
szeretné elérni a fogak elmozdítását. Ezután egy, a 3Shape programra
optimalizált szkenner - és az általa
kibocsátott lézernyaláb - segítségével rögzítjük a szoftver által igényelt, szükséges információkat.
Vákuumformázó
Ez után következik a sín legyártása: a legyártott modellekre
vákuum-formázásos vagy préseléses módszerrel készítjük el a
termoplasztikus, biokompatibilis
síneket, amelyek a megmunkálás
előtt 0.8-1mm vastagságúak. A
sínek tulajdonképpen átlátszó
műanyagdarabok, amelyek egyrészt
hajszálpontosan „fogják meg” a
páciens fogsorát, beborítva a teljes
fogfelszínt, másrészt a kívánt helyeken nyomást gyakorolnak az elmozdítandó fogakra, hogy anatómiailag
és morfológiailag helyes pozícióba
irányítsák azokat.

További kérdései vannak? Hívjon bennünket most a +36 70 311 30 41-es telefonszámon!
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egy szép mosoly
hét lépésben:
a kezelésről lépésről-lépésre

1

Az érdeklődő páciensnek
az első konzultáció után
elkészül a kezelési terv.

2

Az orvos elküldi hozzánk a teljes dokumentációt: lenyomatokat,
röntgenfelvételelekt, a fogsorok
érintkezését rögzítő viaszmintázatot, a fotókat és a kitöltött kezelési
tervet.
Laboratóriumunk lemodellezi szoftveresen a kezelési
megoldások variációit.
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A terveket és az árajánlatokat elküldjük a rendelőnek.
A fogmozgásokat látványos
és meggyőző prezentáció
formájában láthatja a beteg, amely
egyben a kezelés költségvonzatát is
megismerve hozhat döntést.
4
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A gyártás csak akkor kezdődik, ha az orvos szakmai
szempontból, a páciens pedig az esztétikát tekintve elégedett.
Ebben az esetben az elfogadott terv
alapján elkezdődik az igényelt számú
HappySmile sínek legyártása.
6

A síneket - igény szerinti
ütemezésben való leszállításuk után - a kezelőorvos
alkalmazza a páciensen. A kezelés
során az orvos kettő, négy vagy
hathetente visszarendeli a pácienst.
Az ellenőrzések során az orvos ös�szeveti a kezelés menetét a virtuális
tervvel, valamint megteszi a szükséges kiegészítő beavatkozásokat is.
15

7

Ha a kívánt végeredmény
nem maradéktalanul valósult
meg, lehetőség van további
korrekcióra, egyes sínek meghos�szabbított viselésére, kiegészítő
fogmozgatásokra, a sínek kisebb
átalakítására.
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A HappySmile rendszer

előnyei és hátrányai
ELŐNYÖK

hátrányok

ESZTÉTIKUS. A sínek külső szemlélő számára
nem feltűnőek, így viselőjük természetesen, feszélyezettség nélkül hordhatja őket.

PÁCIENSFÜGGŐ. A kezelés sikere nagy mértékben függ a páciens közreműködésétől, azaz az
eredmény függ attól, hogy a páciens milyen mértékben követi a kezelési terv követelményeit.

MOBILIS. Noha a kezelés megköveteli a sínek
bizonyos óraszámban való folytonos használatát, a
sínek igény esetén könnyen kivehetőek és visszahelyezhetőek, lehetővé téve a kényelmes étkezést,
fogmosást, vagy azokat a helyzeteket, amikor viselőjük nem szeretné nyilvánvalóvá tenni a létezésüket.
KÉNYELMES. A sínek nem zavarják a viselőjüket
a mindennapi kommunikációban, beszédben, társas
érintkezésben - és főleg a ragyogó mosolyban.
KONTROLLÁLT. A kezelés nagy hatékonysággal
végigkövethető és igény esetén változtatható.

HAT A FOGÁGYRA. A sínek viselése átmenetileg benyomhatja az oldalsó fogakat a fogágyba. Ez az
átmeneti állapot a kezelés végén egy könnyű beavatkozással orvosolható.
BIZTOS ELŐKÉSZÍTÉST IGÉNYEL. A kezelés
elkezdése előtt biztosítani kell a fogazat stabil állapotát, ellenkező esetben a kezelés nem éri el a várt
eredményt. ez azt jelenti, hogy szükség van a fogsor
előkezelésére, teljes körű rendbetételére.
KÖLTSÉGIGÉNYES. Ez egy prémium szolgáltatás,
amely magába foglalja a jelentős laborköltségeket, a
géphasználatot, a sínek legyártását, amely összesen
jelentős költségterhet róhat a páciensre. Hogy ezt
a terhet csökkentsük, lehetőség van a HappySmile
kezelések több egységre bontására is, ez beavatkozás szempontjából az orvosnak, anyagilag pedig a
páciensnek is sokkal szerencsésebb lehet.

További kérdései vannak? Hívjon bennünket most a +36 70 311 30 41-es telefonszámon!
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partnereket
keresünk!
A siker titka a hatékony együttműködésben rejlik. Cégünk jelenleg
olyan kiemelt stratégiai partnereket keres, akik szeretnék
rendelőjükben elérhetővé tenni ezt
az innovatív technológiát, azaz szeretnék szolgáltatásukat egy egyre
felkapottabb termékkel bővíteni.
De még ennél is nagyobban gondolkodunk: stratégiai partnereinknek nem csak egy kiváló
termékkel, hanem kiemelt
támogatással is szolgálunk!
SZAKMAI
TÁMOGATÁSSAL...
Az ismertetett technológia egyszerűbb megoldást nyújt a
fogszabályozásra és igény esetén
kiváltja a fogorvosi rendelőben
történő beavatkozást. A megoldással így azok a rendelők is élhetnek,
ahol nincs meg az esztétikai fogszabályozáshoz szükséges szakmai tapasztalat. Mi ezt a szakértelmet

nyújtjuk a Digital Ortho Labor
mögött álló szakmai csapat
révén, amelynek a munkáját több,
komoly tapasztalattal rendelkező,
ismert fogszabályozós szakorvos
is segíti. A Happysmile rendszert
forgalmazó partnereink a szakmai
legjobbjaitól kapnak szükség esetén
támogatást, tanácsot!
... ÉS MARKETINGTÁMOGATÁSSAL!
Partneri hálózatunk bővítése mellett jelentős befektetéssel marketing-kampányt indítottunk a
HappySmile rendszer minél szélesebb körű megismertetésére.
Marketing-anyagainkban partnereinket is szerepeltetjük, azaz például a
partneri rendelők szolgáltatásait és
elérhetőségeit. Partnereinknek ez
nagyobb ismertséget, és egyúttal
új pácienseket jelent - olyanokét,
akik eddig esztétikai vagy valamilyen

Solymosi Béla
Kereskedelmi Vezető
Tel.: +36 20 460 3556
happysmile@happysmile.hu

más megfontolásból nem mentek
el fogat szabályoztatni, de egy ilyen
rendszerrel szívesen megtennék!
Az új páciensek a fogszabályozási
kezelés után is páciensek maradhatnak, további bevételt generálva
- Önöknek is, nekünk is!
Felkeltettük
érdeklődését?
Kérem keressen bennünket
a +36 70 311 30 41-es
telefonszámon vagy a
3dortholabor@gmail.com
e-mail címen. Amennyiben még
többet szeretne megtudni a
HappySmile mögött álló technológiáról és magáról a HappySmile
termékről, szívesen szolgálunk
kiegészítő információkat tartalmazó
anyagokkal személyesen, emailen
vagy postán keresztül!
Várjuk megtisztelő megkeresését,

Langmár Zsolt
Cégvezető,
Tel.: +36 70 311 3041
info@happysmile.hu
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3D OrthoLabor
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 20
Tel: +36 70 311 3041
info@happysmile.hu
www.happysmile.hu

