شرایط و ضوابط همکاری
فرایند سفارش MIB Aligner

مدارک الزم برای شروع درمان با االینرهای شفاف چیست؟



عکس های فتوگرافی داخل دهانی و خارج دهانی



قالب سیلیکونی و یا اسکن داخل دهانی با فرمتstl.



تکمیل فرم دستور کار)(Prescription



عکس  OPGو در صورت لزوم Lateral Cephalometry

مدت زمان استفاده از هر مرحله از االینر ها  3 :هفته کامل
مدت زمان استفاده از االینرها در شبانه روز  22:ساعت

لینک آموزش اتچمنت گذاری ( کلیک کنید )
لینک آموزش  ( IPRکلیک کنید )
لینک  ( 3D Viewerکلیک کنید )

اجرای طرح درمان اولیه پس از ارسال تصاویر رادیوگرافی و فتوگرافی بیمار (مانند نمونه ) و تائید آن توسط البراتوار ایده برتر قابل انجام می باشد.

-

پس از بررسی تصاویر فتوگرافی بیمار و اطالع از هدف اصلی درمان  ،درجه پیچیدگی طرح درمان و هزینه مربوط به ارتودنتیست و
دندانپزشک محترم اطالع داده خواهد شد

-

از دندانپزشکان عزیز برای درمان با االینر  ،می بایست قالب های سلیکون پوتی واش دو مرحله ای از بیماران تهیه کرده و به البراتوار
ایده برتر ارسال کنید.

-

در صورتی که هدف درمان فقط یک فک بیمار است خواهشمندیم جهت بررسی رابطه فکی ،از هر دو فک بیمار قالب ارسال شود.

-

پیشنهاد می شود جهت طراحی دقیق و ساخت االینر ها با دقت باالتر  ،از اسکنر سه بعدی داخل دهانی و ارسال فایل  stlبجای قالب
استفاده شود .
( درصورت اجاره اسکنر سه بعدی مراتب را به کارشناس فروش اطالع دهید )

-

الزم به ذکر است در صورت اصرار پزشک معالج به االینر تراپی کیس های پیچیده  ،بدلیل عدم کنترل بر عملکرد مطب و بیمار در طول
درمان  ،البراتوار ایده برتر هیچگونه مسئولیتی بابت نتیجه درمان نخواهد داشت .

-

طرح درمان جهت تائید نهایی پزشک معالج و یا ایجاد اصالح ( درصورت نیاز ) با امکان مشاهده روند درمان توسط  3D Viewerقابل
اجرا است .

-

دندان پزشکان عزیز در صورت عالقمند بودن می توانند در پروسه ی انجام طرح درمان دیجیتال با ما همراهی و همکاری داشته باشند و
نظراتشان را در قالب فرم  Prescriptionدر طرح درمان لحاظ شود.

-

تعداد دقیق االینرها بعد از انجام طرح درمان در نرم افزار مشخص می شود و در ابتدای درمان در مشاوره رایگان به شما تعداد حدودی
االینرها اعالم می شود .

-

 MIB Alignerمانند تمامی سیستم های مطرح دنیا در حوزه ی االینرتراپی ممکن است در پایان درمان احتیاج به یک درمان
اصالحی ) (refinement planبا تعداد محدودی االینر باشد.

-

در شرایطی که بیمار پس از استفاده منظم از تمام االینرها به وضعیت پیش بینی شده در طرح درمان نرسیده باشد امکان قالب گیری
مجدد ) (Midcourseو ادامه ی درمان با االینرها می باشد.

-

الزم به ذکر است که در تمام سیستم های مطرح دنیا در زمینه ی االینرتراپی امکان ریفاینمت به علت تفاوت در مقاومت دندان ها و
شرایط فکی و هم چنین میزان همکاری بیمار می باشد.

-

تمامی هزینه ها جهت ارسال قالب ها و دیگر ملزومات به البراتوار  ،همچنین هزینه ارسال و دریافت های دیگر هر کیس بر عهده
دندانپزشک معالج می باشد.

-

مدت زمان مورد نیاز البراتوار جهت اسکن  ،آنالیز و طراحی سه بعدی االینرها پس از ارسال مدارک بدون نقص و همچنین واریز وجه
پیش پرداخت  3 ،الی  5روز کاری می باشد .

-

درص ورت مفقودی و یا شکستن االینر توسط بیمار  ،هزینه ساخت مجدد االینر بر عهده بیمار می باشد

با تشکر

