
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TheraMon® 

Haal samen met de patiënt het 

maximale uit de behandeling  

 

 

Gecontroleerde weg naar een stralende lach 

 

 

• Verhoogt de motivatie 

van de patiënt  

• Verhoogt de coöperatie 

• Confronterend 

overzichtelijk  

voor de patiënt en 

ouder(s)/verzorger(s)  

• Duidelijke dossiervorming 

• Betere voorspelbaarheid 

van de behandeling 

• Kan de therapieduur 

verkorten 

• Kan de kosten van de 

behandeling zo reduceren 

 
 

 Pluspunten TheraMon® voor behandelend arts: 

 
• Kan ondersteunen bij de 

toepassing van 

taakdelegatie 

• Het documenteren en 

bespreken gegevens 

elektronische chip in 

uitneembare apparatuur 

staat op de prestatielijst 

van de NZa 

• De prestatie ‘elektronische 

chip’ is eenmalig gedurende 

de gehele actieve 

behandelduur in rekening 

te brengen 

info@orthosmart.nl 

www.orthosmart.nl 

Meer informatie? 

 

http://www.orthosmart.nl/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik wil samen met mijn patiënt werken aan een goede behandeling! 

Elke behandelaar weet dat het succes van het orthodontisch resultaat 

samenhangt met de motivatie van de patiënt. Het echt dragen van de beugel 

is hiervoor van essentieel belang. Laat dit nou vaak een knelpunt  

zijn als het gaat om uitneembare apparatuur. Gelukkig kan nu met het 

TheraMon® systeem, samen met de patiënt, aan het behalen van een 

optimale draagtijd worden gewerkt.  

 

Hoe werkt het TheraMon® systeem?  

In vrijwel elke uitneembare apparatuur kan in de kunststof basis een 

TheraMon® chip geplaatst worden door uw laboratorium. Samen met de 

patiënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) wordt afgesproken wat de optimale 

draagtijd is. Deze wordt in de TheraMon® software vastgelegd.  

 

Zodra een patiënt begint met het dragen van de beugel waarin de 

TheraMon® chip zit, registreert deze de draaguren.  

Bij de eerstvolgende controle 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, werkt 

motivatie verhogend 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. 

 

Een beugel waarin de TheraMon® chip is 

geplaatst. De TheraMon® microsensor is 

speciaal ontwikkeld voor de toepassing in 

alle  uitneembare apparatuur binnen de 

orthodontie. 

 

De TheraMon® software,  

geïnstalleerd op een Windows 

computer waarmee de uitgelezen 

data vertaald en zichtbaar wordt 

gemaakt in een helder diagram.  

Zo is in een oogopslag het 

daadwerkelijk aantal draaguren 

ten opzichte van de gewenste 

draagtijd te zien. 

 

Waar bestaat het TheraMon® systeem uit? 

 

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. 

Een TheraMon®pen reader, waarmee 

de behandelaar de TheraMon® chip kan 

uitlezen als de chip zich binnen het 

magnetisch veld van de reader bevindt. 

De reader is aangesloten via een 

standaard USB aansluiting op het 

werkstation of netwerk. Maar kan ook 

via bluetooth connectie maken. 

 


