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Nordens	  första	  digitala	  tandklinik	  visas	  på	  EOS	  i	  Stockholm	  
	  
För	  första	  gången	  visas	  digital	  tandreglering	  i	  praktiken	  på	  den	  europeiska	  kongressen	  EOS	  
(European	  Orthodontic	  Society)	  i	  Stockholm	  11-‐16	  juni,	  med	  besökare	  från	  hela	  världen.	  
Svenska	  OrtodontiAkademins	  digitala	  tandklinik	  är	  en	  av	  de	  stora	  nyheterna	  som	  lanseras	  
på	  mässan.	  	  Patientinflytande,	  kortare	  behandlingstider,	  färre	  tandläkarbesök	  och	  högre	  
precision	  i	  behandlingarna	  är	  några	  av	  fördelarna	  med	  den	  nya	  metoden.	  
	  
Dr	  Anna	  Hajati,	  en	  av	  branschens	  främsta	  specialister	  på	  digital	  ortodonti	  och	  grundare	  av	  
OrtodontiAkademin,	  har	  utvecklat	  en	  världsunik	  digital	  behandlingsprocess	  för	  
tandreglering.	  Den	  visas	  nu	  för	  första	  gången	  på	  EOS-‐kongressen	  11-‐16	  juni	  i	  Stockholm	  och	  
revolutionerar	  och	  förbättrar	  tandreglering	  för	  såväl	  patienter	  som	  specialistkliniker.	  	  
	  
Den	  nya	  behandlingsmetoden	  använder	  sig	  av	  de	  senaste	  digitala	  teknikerna	  såsom	  scanning	  
och	  3D-‐röntgen,	  för	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  ansikte,	  tänder	  och	  käkar.	  Därefter	  simuleras	  bilden	  
till	  ett	  möjligt	  behandlingsresultat	  i	  samråd	  med	  patienten,	  som	  själv	  kan	  välja	  vilken	  typ	  av	  
tandställning	  som	  önskas.	  
	  
– Vi	  sätter	  patientens	  behov	  i	  centrum	  och	  har	  kunnat	  förkorta	  tiden	  för	  behandlingen	  

med	  omkring	  30	  procent	  samtidigt	  som	  precisionen	  och	  patientsäkerheten	  ökat.	  Med	  vår	  
nya	  behandlingsmetod	  kan	  vi	  dessutom	  bistå	  andra	  kliniker	  med	  specialistkompetens	  på	  
distans	  och	  medverka	  i	  behandlingar	  där	  specialisttandläkare	  i	  ortodonti	  saknas	  eller	  är	  
en	  bristvara,	  förklarar	  Dr	  Anna	  Hajati.	  

	  
På	  EOS-‐mässan	  kommer	  OrtodontiAkademins	  specialister	  att	  inför	  publik	  praktiskt	  visa	  på	  
den	  nya	  digitala	  behandlingsmetoden	  för	  tandreglering	  i	  den	  nya	  digitala	  tandkliniken.	  
OrtodontiAkademin	  samarbetar	  med	  en	  rad	  ledande	  företag	  som	  man	  sammankopplat	  i	  ett	  
digitalt	  behandlingssystem;	  	  
	  

• 3-‐Shape,	  intra	  oral	  scanning	  
• OraMetrix,	  digital	  vårdplanering	  och	  robottillverkning	  	  
• Planmeca,	  informationsplattform,	  3D-‐röntgen	  med	  ultralåg	  dos	  	  	  
• Tops,	  modernt	  internationellt	  journalsystem	  för	  ortodonti	  
• Kelisec,	  säkerhetslösningar	  för	  informationsutväxling	  	  

	  
I	  samband	  med	  att	  nyheten	  visas,	  kommer	  bolaget	  också	  att	  lansera	  sitt	  nya	  tjänstepaket	  för	  
behandlingsmetoden	  med	  tillhörande	  certifiering	  och	  e-‐service	  för	  internationella	  kliniker.	  
	  
–	  Var	  du	  än	  bor	  eller	  verkar	  erbjuder	  vår	  nya	  behandlingsmetod	  möjlighet	  att	  utföra	  
tandreglering	  på	  distans	  med	  modern	  digital	  teknik.	  Vi	  kan	  ge	  tandkliniker	  support,	  tillgång	  
till	  kvalificerade	  specialister	  och	  behandlingar	  som	  ökar	  både	  patientnöjdheten,	  säkerställer	  
tillgången	  på	  specialisterfarenhet	  och	  bibehåller	  tandhälsan,	  förklarar	  Dr	  Anna	  Hajati,	  
grundare	  av	  OrtodontiAkademin.	  
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Till	  redaktionen:	  Save	  the	  date	  –	  Pressmöte	  på	  EOS,	  
Stockholmsmässan,	  Måndag	  13/6	  kl.	  11.00,	  i	  OrtodontiAkademins	  
monter.	  	  
	  
	  
Om	  OrtodontiAkademin:	  
OrtodontiAkademin	  AB	  grundades	  av	  Dr	  Anna	  Hajati	  2009	  och	  är	  ett	  av	  världens	  ledande	  
specialistföretag	  inom	  modern	  tandreglering	  och	  tandhälsa.	  Bolaget	  bedriver	  sin	  verksamhet	  
inom	  tre	  områden,	  Klinisk	  ortodonti,	  Kompetens-‐	  och	  utbildningscentrum	  inom	  ortodonti	  
samt	  Forskning	  och	  utveckling	  av	  nya	  metoder	  inom	  tandvård.	  Företaget	  har	  sin	  klinik	  på	  
Artillerigatan	  95	  i	  Stockholm	  och	  har	  även	  specialistvård	  inom	  tandreglering	  på	  distans	  i	  
samarbete	  med	  OA-‐certifierade	  tandläkarmottagningar	  i	  Sverige	  och	  internationellt.	  
http://ortodontiakademin.se	  
	  
	  
För	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta:	  
Elin	  Norlin,	  presskontakt	  OrtodontiAkademin	  
elin@comvision.se,	  070-‐279	  86	  40	  
	  


