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Digiortho Seffaf Plaklarla Ortodontik Tedavi Uygulanırken İzlenecek Adımlar 
 

1. Hastadan silikon esaslı ölçü alınır. 
 Eğer klinikte silikon  esaslı ölçü alma imkanı yoksa alginatla ölçü alınıp 

bekletmeden sert alçı dökülür.  
2. Satış elemanı çağırılır, ölçüler ya da sert alçı modeller elemana teslim edilir.  
3. Üç gün içerisinde hasta için bilgisayar programında hazırlanmış ideal planlama diş 

hekiminin e-posta adresine gönderilir.   
 Bu gönderilen e-posta içerisinde:  

a. Alt ve üst çenenin ayrı ayrı kaç plakla tedavi olacağı 
b. Çenelerin 15 günde bir değişecek plaklar ile geleceği yeni durumları her üç 

cepheden gösteren resimler  
c. Başlangıç ve bitiş model resimleri  
d. Eğer stripping yapılması gerekiyorsa hangi dişlerde ve hangi yönde 

yapılacağını gösteren şema  
e. Tedavi sırasında olacak bütün diş ve kök hareketlerini gösteren video 

bulunur.  
 

4. Hekim hazırlanmış olan planlama üzerinde değişiklik yapmak istiyorsa yapılabilir.  
Planlama onaylandığı zaman hekime kaç plak ile tedavi yapılabileceği, tedavi süresi ve 
plak sayısına bağlı olarak maliyeti hesaplanır, bildirilir.  

 
5. Hekim hastasıyla irtibata geçer, gerekli bilgileri verir, hasta ile bir anlaşmaya varırsa bize 

geri dönerek tedaviyi onaylar.  
 

6. Hekim tedaviye onay verdikten bir hafta sonra bütün plaklar basılmış olarak digiortho 
tedavi paketi hekime ulaştırılır.  

 
 Digiortho tedavi paketinin içerisinde: 

a. Tedavi süresinde kullanılacak bütün şeffaf plaklar (steril poşetlerle mini 
kutularda) 
Plakların içerisinde bulunduğu mini kutularda plağın hangi çeneye ait 
olduğu ve kaç numaralı plak olduğu işaretlenmiştir 

b. Hastanın başlangıç ve bitiş modelleri  
c. Plaklar için saklama kutusu bulunur. 

 
7. Hasta randevu gününde geldiği zaman  

 
a. Hekim kendisine gönderilmiş olan e-postayı açar. 
b. Eğer vaka stripping gerektiriyorsa e-postada belirtilen dişlerde çift taraflı 

ortodontik zımpara ile stripping yapılır. 
c. İlk plaklar hastanın ağzına takılır. 
d. Kesinlikle plaklar her randevuda hastaya tek tek verilmelidir.  Toplu olarak 

verildiğinde hastanın gözünde tedavi basitleşebilir ve hasta yanlış plaklarla 
tedaviye zarar verebilir.  
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8. Plaklar 15 günde bir değişecektir. 
9. Tedavi bittikten sonra hekimin tercihine göre ya pekiştirme apareyi yapılmalıdır ya da 

retainer takılmalıdır.  
10.  Şeffaf plaklarda tedavi süresi vakanın durumuna göre 4 ay ile 9 ay arasında 

değişmektedir.  Bu süre braketle tedavi süresiyle kıyaslanırsa hemen hemen yarı yarıya 
daha kısadır. 

 
 

Hastaya Verilecek Tavsiyeler  
 

 Şeffaf plaklar yemek yemek haricinde 24 saat takılmalıdır.  
 Yemek yerken hasta plaklarını çıkartmalı, çalkalayıp plak kutusunda saklamalı 

ve yemeği bitince tekrar takmalıdır. 
 Çay, kahve veya sigara içerken çıkartılmasına gerek yoktur. 
 15 Günlük kullanım süresi dolduğunda yeni randevusuna giderek bir sonraki 

plağına geçmelidir.  
 Plağın uygulandığı ilk iki gün hastanın ağrı hissetmesi normaldir, bunu hastaya 

dişlerinin hareket etmeye başlaması olarak açıklayabiliriz.  İlk gün hafif bir ağrı 
kesici önerebiliriz.  
Üçüncü gün hasta ağzında plakların olduğunu hissetmeyecektir.  

 Plaklar ilk takıldığında diş etinde noktasal iritasyonlar yaratabilir. Hekim 
plakların kenarından bir miktar alarak hastayı rahatlatabilir.  

 Bu plakların sürekli kullanılması tedavinin başarısı açısından çok önemlidir.  
 Plaklar hastanın ağzındayken hastanın sakız gibi yapışkan maddeler 

çiğnememesi gerekir, kola gibi asitli içecekler içmesinde bir sakınca yoktur.  
 
 

Fiyatlandırma 
 

 Bizimle irtibata geçin. 
 
 

Endikasyonları 
 Class I çapraşıklık 
 Class II çapraşıklık 
 Açık kapanış (open bite) 
 Örtülü kapanış (deep bite) 
 Diestema 
 Çapraz kapanış (cross bite) 
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