Sağlık Turizmi
Neden Orthero?
Orthero yerli bir şeffaf plak firması olarak
hızlı analiz ve üretim yapabilmekte, esnek
çözümler üretebilmektedir. Bu açıdan
sağlık turizmi için gelen hastalara
Türkiye’de kaldıkları süre içinde tedavi
uygulayabilmektedir.

Diş Kliniğinin Rolü
Hasta pazarlaması, hastanın Türkiye’ye gelişi ve konaklaması, ölçü alımı ve hasta
giderken plak teslimi ve klinik uygulamalar, hasta takibi.

Orthero’nun Rolü
V.I.P. vakalarda, hastanın ağız taraması yapıldıktan sonra maximum 4*** iş günü içinde
analiz ve plak üretimini tamamlayarak kargoya teslimini sağlamak.
Orthero V.I.P. vakalar için, özel bir ekibi ve üretim hattını hazırda bekletir, normal süreçteki
operasyonlar için kullanmaz.
Orthero bu hizmet türü için vaka ödemesine ek olarak KDV dahil 90€ hizmet bedeli fatura eder. Bu
ücrete kurye ve expres kargo ücretleri dahildir.

Zaman kısıtı olmayan vakalarda; Orthero, ölçü* tarafına ulaştıktan ve vaka ile ilgili tüm
bilgiler** tamamlandıktan sonra 7 iş günü içerisinde analiz sunmak, analiz onayından
sonra ise 7 iş günü içerisinde plak üretimini tamamlayarak kargoya teslimini
sağlayacaktır. Vaka teslimi 14 günde tamamlanmış olacaktır.
Orthero bu hizmet türü için vaka ödemesine ek olarak bir ödeme talep etmez.

Kliniğe pazarlama materyali sağlamak (İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça hasta
broşürleri, sıkça sorulan sorular, tanıtım videoları, görseller)
Kapanışta retainer plak teslimi yapmak.
*Ölçüleriniz manuel ya da ağız içi tarayıcılarıyla alınabilir.
**Bilgiler, Orthero tarafından verilecek ölçü analiz ve üretim için uygundur onayı. Hekim tarafından doktor
portalına yüklenecek, ortodontik fotoğraflar, panoramik röntgen ve tedavi planlama reçetesini
içermektedir.
***Manuel ölçü ile gelen vakalarda, ölçü dökümü ve taranması işlemlerinden dolayı operasyona +1 iş günü
eklenir ve bu tür ölçüleriniz için V.I.P hizmet süreci 5 gün olarak işler. Bu nedenle V.I.P vakalarda ölçünün
dijital tarama ile alınması sürecimizi daha da kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır.

!Acil vakalarınızın kısa zamanda teslimi için, ölçüleri mümkünse dijital tarama şeklinde
göndermenizi tavsiye etmekteyiz.

Süreçler
Hasta Pazarlaması
Yabancı Ülkede

Ağız Taraması ve Tedavi
Planlaması Yabancı Ülkede

Hasta kontrol ve Buton
Sökümü
Türkiye/ Yabancı Ülke

Gereksinimler
Kliniğin sağlık turizmi sertifikası gereklidir.
Klinikte dijital ölçü alımı için scanner cihazı gerekmektedir.
Hastanın en az 4 gece kalması gerekmektedir (ölçü alımı TR’de olacağı
varsayılmaktadır.)
Plak gönderimi için Ege ve Akdeniz için +1 gün (toplam 5 gece) gerekmektedir.
16+ aşama gereken vakalar kapsam dışıdır*
*17-25 aşamalı vakalarınızda ek uygulama ve materyal gereksinimi (Çekimli vaka, lastik ve mini
vida kullanımı vs) yok ise ve hastanız en az bir defa ara kontrole gelebilecekse hekim ve hasta
taahhütü ile dahil edilebilir

