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INBJUDAN TILL PRESSMÖTE PÅ EOS-MÄSSAN 
MÅNDAG 13/6 KL. 11.00 – 12.00 
 

• Nordens första digitala tandklinik visas 
• Ny världsunik metod för digital tandreglering demonstreras 
• Nytt svenskt globalt varumärke för digital ortodonti presenteras 

 
Välkommen till OrtodontiAkademins pressmöte den 13/6 kl. 11.00-12.00 i 
samband med den europeiska kongressen EOS (European Orthodontic Society) 
på Stockholmsmässan i Älvsjö. Pressmötet äger rum i vår monter A01:10. 
 
För första gången i Norden visas digital tandreglering i praktiken. Svenska OrtodontiAkademins 
digitala tandklinik är en av de stora nyheterna som lanseras på EOS-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 som revolutionerar 
och förbättrar tandreglering för såväl patienter som specialistkliniker. Den visas nu för första 
gången. 

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 behandlingsystem. 

I samband med att nyheten visas, kommer bolaget också att lansera sitt globala varumärke för 
digital ortodonti och sitt nya affärskoncept för behandlingsmetoden med tillhörande certifiering 
och e-service för internationella kliniker. 

Anmäl dig till pressmötet före torsdag 9/6. Maila namn, din funktion, tel, mail, och 
vilken redaktion du företräder, till elin@comvision.se eller ring 070-279 86 40. 

För mer information, kontakta: Elin Norlin, elin@comvision.se , 070-279 86 40 

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 även specialistvård inom tandreglering på klinik i 
Stockholm och på distans i samarbete med OA-certifierade tandläkarmottagningar i Sverige och 
internationellt. 

	  
	  


