Revolutionaire chip: TheraMon®
Meet de draagtijd van de uitneembare beugel
Pluspunten TheraMon® voor behandelend arts:
•
•
•
•
•
•
•

Verhoogt de motivatie van de patiënt
Verhoogt de coöperatie
Confronterend overzichtelijk
voor zowel patiënt als ouder(s)/verzorger
Duidelijke dossiervorming
Betere voorspelbaarheid van de behandeling
Verkort de therapieduur
Reduceert de kosten van de behandeling

Haal samen met de patiënt het maximale uit de behandeling

www.orthosmart.nl

De TheraMon® chip kan in vrijwel elke uitneembare apparatuur
geplaatst worden door uw laboratorium. Samen met de
patiënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) wordt afgesproken wat de
optimale draagtijd is. Deze wordt door de TheraMon® software
vastgelegd.
Zodra een patiënt begint met het dragen van de beugel
met TheraMon® chip, worden de draaguren geregistreerd.
Bij controles leest u de TheraMon® chip uit en kunt u samen
met de patiënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) zien of aan de
optimale draagtijd is voldaan. In een duidelijk overzicht ziet
u het aantal uren per dag en het totaal gemiddelde, gemeten
ten opzichte van het aantal gewenste draaguren.
Het inzicht stimuleert de betrokkenheid bij de behandeling,
motiveert en voorkomt onnodige discussies over het wel of
niet gedragen hebben van de beugel. Maar dat niet alleen;
ook verkrijgt u een goed inzicht om de behandeling in
combinatie met de draagduur voort te zetten of bij te stellen.
Uw laboratorium plaatst de chip in de kunststof basis van de
beugel. Op deze wijze kan er geen contact met het speeksel
optreden. De TheraMon® chip geeft geen enkel signaal of
straling af. De chip slaat enkel en alleen de draaggegevens op.

De TheraMon® software, geïnstalleerd op een Windows
computer waarmee de uitgelezen data vertaald en zichtbaar
wordt gemaakt in een helder diagram. Zo is in één oogopslag
het daadwerkelijk aantal draaguren ten opzichte van de
gewenste draagtijd te zien.
Meer informatie over de TheraMon® chip vindt u op onze
website. Heeft u vragen? U kunt ook telefonisch of per email
contact met ons opnemen.
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