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cyfrowymi DDP-Ortho i systemem IPA®
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Rejestracja konta użytkownika

1. Do pracy z modelami cyfrowymi DDP-Ortho i systemem IPA niezbędne jest założenie
konta użytkownika na stronie www.ortolab.com.pl.

2. W celu założenia konta uruchamiamy przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy
adres portalu www.ortolab.  com.  pl.

3. Otworzy nam się strona główna portalu. Po prawej stronie w panelu górnym mamy
możliwość zalogowania się do portalu (jeżeli posiadamy już konto) lub zarejestrowania
nowego konta.
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4. Wybieramy opcję Rejestracja – otworzy nam się strona z formularzem rejestracyjnym, gdzie
wypełniamy kolejne sekcje formularza danymi (pola z gwiazdką są obowiązkowe do
wypełnienia).





5. Po kliknięciu na przycisk "Załóż konto" pojawi nam się formularz z podsumowaniem 
naszych danych.



6. Jeśli dane na formularzu potwierdzającym rejestrację są poprawne klikamy na przycisk
"Załóż konto", jeśli nie, możemy wrócić do ich edycji klikając na przycisk "Edytuj".
Po potwierdzeniu danych (kliknięcie "Załóż konto") nastąpi rejestracja i zostaniemy 
przeniesieni do naszej, indywidualnej strony konta w portalu.



7. Po stronie lewej panelu mamy możliwość wybory interesujących nas opcji związanych
ze zlecaniem prac, rozliczeniami, korzystaniem ze sklepu internetowego, natomiast na dole 
strony mamy 3 kolorowe przyciski; środkowy służy do poprania programu DDP-Ortho.



Pobieranie i instalacja oprogramowania DDP-Ortho

1. Po zalogowaniu się na stronie DDP-Ortho (w celu zalogowania się,użyj adresu e-mail 
i hasła podanego przy rejestracji) kliknij na przycisk "Pobierz program DDP-Ortho" 
zostaniesz przekierowany na stronę pobierania.

2. Do wyboru mamy 2 wersje oprogramowania dla systemu MS Windows i dla systemu 
MacOS pod którego kontrolą pracują komputery firmy Apple.



3. Kliknięcie na odpowiedni link rozpocznie pobieranie instalatora programu DDP-Ortho, 
które w zależności od rodzaju i ustawień przeglądarki może przebiegać w odmienny sposób.

4. Po pobraniu programu DDP-Ortho na dysk lokalny, uruchom program, który zainicjuje 
proces jego instalacji. Język instalatora to angielski. Proces instalacji jest bardzo prosty i nie 
wymaga dużo więcej niż kliknięcia na przycisk "Next" znajdującym się w odpowiednich 
polach. Jedyna wymagana interakcja z użytkownikiem to akceptacja umowy licencyjnej, jak
pokazano na drugim zdjęciu.



5. Po zakończeniu procesu instalacji programu na pulpicie pojawi się ikona DDP-Ortho.

6. Podczas pierwszego uruchomienia programu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz 
aktywować program za pomocą linku aktywującego, który zostanie wysłany na podany 
adres e-mail.



Wysyłanie materiałów diagnostycznych do laboratorium

1. Materiałem wyjściowym do przygotowania modelu 3D, który jest podstawą do
projektowania aparatu w technologii IPA, jest wycisk w masie alginatowej górnego 
i dolnego łuku zębowego oraz kęsek zgryzowy pobrany na płytce woskowej. Akceptowane 
są też wyciski silikonowe lub pliki ze skanera wewnątrzustnego zapisane w otwartym 
formacie .stl
Jakość otrzymanego wycisku oraz kęska zgryzowego, a także jakość plików ze skanera 
wewnątrzustnego jest istotne dla całego procesu projektowania i wytwarzania aparatu 
w systemie IPA. 

2. Pobrane wyciski wraz z kęskiem należy zapakować do torebek strunowych wcześniej
owinąwszy je wilgotną gazą.

3. Woreczki z wyciskami należy zapakować do standardowej koperty bąbelkowej lub do 
pudełek, które można bezpłatnie zamówić na stronie internetowej laboratorium 
(www.ortolab.com.pl) po zalogowaniu się na swoje konto i wysłać do laboratorium na adres 
Ortlab Sp. z o.o., ul. Krótka 29/31, 42-200 Częstochowa.

4. Do koperty bąbelkowej lub pudełka należy włożyć także zlecenie wykonania modelu, które 
należy pobrać ze strony laboratorium, wydrukować i wypełnić.
Jest to niezbędne dla identyfikacji zlecenia.
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Pobieranie modelu cyfrowego 

1. Wszystkie zlecenia przesłane do laboratorium rejestrowane są w systemie informacyjnym i 
potwierdzane drogą elektroniczną. Swoje zlecenia i postęp ich realizacji możemy przeglądać
po zalogowaniu się na konto DDP-Ortho.

2. Gdy zlecenie wykonania modelu 3D uzyska status "Upload modelu 3D" możemy go pobrać 
z portalu po kliknięciu po prawej stronie na link "Przejdź do modeli".

3. Przeniesieni zostaniemy do strony, gdzie będziemy mogli pobrać model 3D na nasz lokalny 
komputer. W tym celu zaznaczamy check box po prawej stronie ekranu przy modelu, który 
chcemy pobrać. Na dole ekranu znajduje się przycisk "Pobierz", który służ do zapisania 
modelu na dysku lokalnym komputera.



Praca z programem DDP-Ortho
– projektowanie indywidualnych pozycjonerów dla pacjenta IPA

1. Uruchomiamy program DDP-Ortho klikając dwukrotnie myszą na jego ikonę.

2. Przy pierwszym uruchomieniu programu możemy zmienić język jego interfejsu wybierając 
z menu opcje "Tools->Chang language" i wybrać język polski.



3. Otwieramy pobrany z portalu DDP-Ortho model wykonując sekwencję poleceń menu
"Plik->Otwórz model" lub wybierając pierwszą z lewej strony ikonę w pasku ikon.

4. W otwartym oknie wskazujemy plik z modelem w lokalizacji gdzie został on zapisany 
podczas pobierania go z portalu DDP-Ortho. 

Ważne jest aby użytkownik przyjął swój sposób katalogowania plików i ich przechowywania
co ułatwi zarządzanie danymi.



5. Po załadowaniu się pliku z modelem do programu ukaże się ekran startowy zawierający 
sześć widoków modelu a po prawej stronie zakładki z funkcjami.

Model diagnostyczny DDP-Ortho ze wszelkimi cechami użytkowymi dla diagnozy jest również 
bazą dla działań IPA®. 

6. Do dalszej pracy z IPA najwygodniej jest wybrać widok środkowy w górnym rzędzie 
klikając na niego dwukrotnie myszką. Na ekranie ukaże się powiększony widok modelu 
z przodu:



7. Model widoczny na ekranie możemy przesuwać w kierunkach lewo-prawo, góra dół albo 
obracać. Do wyboru rodzaju przesunięcia służą dwie ikony w pasku ikon (w danym 
momencie aktywna może być tylko jedna z nich – jeśli aktywujemy przesunięcie 
dezaktywuje się obrót i na odwrót).

8. Wyświetlony na ekranie model możemy też oglądać w jednym z sześciu predefiniowanych 
widoków. Do przełączania się pomiędzy widokami służą ikony w pasku ikon widoczne 
poniżej.

9. Za pomocą trzech ikon w pasku ikon możemy włączać i wyłączać widok szczęki, żuchwy 
oraz podstawek modelu.

10. Z paska zakładek po prawej stronie okna programu wybieramy zakładkę 'IPA'.



11. W prawej części okna programu pokaże się panel 'IPA'
(ta zakładka służy projektowaniu IPA®).



12. Z panelu po prawej stronie wybieramy w pierwszej kolejności system zamków bądź zamki, 
które planujemy wykorzystać do IPA (wybór ten w każdej chwili planowania możemy 
zmienić).

13. Zatwierdzamy wybór.



14. Na modelu pojawią się wybrane przez nas zamki. Pozycja zamków na zębach jest 
wyznaczana według odpowiednich kryteriów dla danego systemu (odległość środka 
szczeliny od krawędzi siecznej zęba). Zamki na ekranie niekoniecznie będą wizualizowane 
jak te fizyczne z powodów formalnych lub zastrzeżeń w wizualizacjach.

15. Czerwony kolor w jakim wyświetlane są zamki oznacza, że można je przesuwać na zębach. 
Przesuwać można tylko zamek na zębie, który wcześniej się wybierze (aktywuje).

16. Aktywację zamka wykonujemy poprzez kliknięcie odpowiedniego zęba na schemacie 
szczęki i żuchwy w górnej części panelu po stronie prawej okna programu. Na schemacie 
ząb z aktywnym zamkiem otoczony jest czerwoną obwódką.

Model w głównym oknie programu ustawiany jest automatycznie w taki sposób, żeby
widoczny był aktywny zamek.

17. Zamek na zębie możemy też aktywować poprzez kliknięcie na nim prawym przyciskiem 
myszy.



18. Na aktywnym zamku (można go przemieszczać po powierzchni zęba) pojawiają się osie 
pokazujące kierunki w których możemy przesuwać zamek po powierzchni zęba
(góra-dół – oś żółta, lewo-prawo – oś niebieska, obrót – oś czerwona).

19. Zbliżając kursor myszki do odpowiedniej osi obok strzałki pojawi się mały symbol myszki, 
co oznacza, że zamek na zębie może być przesuwany wzdłuż osi w pobliżu której znajduje 
się kursor myszki.



20. Parametry aktywnego zamka, a także jego pozycję w pionie (odległość od krawędzi siecznej
oraz stopnie obrotu) możemy obserwować w panelu po prawej stronie okna programu. Tam 
też możemy zmieniać te wartości korzystając ze strzałek po prawej stronie odpowiednich 
pól lub wpisując wartość liczbową bezpośrednio do pola.

21. W każdej chwili można wrócić do pozycji początkowej zamka na zębie klikając przycisk 
"Pozycja wyjściowa" (obrazek powyżej). 

22. Gdy uznamy, że pozycja zamka na zębie jest prawidłowa, możemy ją zaakceptować klikając
przycisk ‘Zablokuj’ (po tej operacji kolor zamka zmieni się na zielony i nie będzie można 
zmieniać jego pozycji – znikną osie wzdłuż których mogliśmy przesuwać zamek po 
powierzchni zęba). W każdej chwili możemy odblokować zamek i zmieniać jego pozycję 
klikając przycisk ‘Odblokuj zamek’ (zamek zmienia kolor na czerwony, pojawiają się osie 
umożliwiające zmianę pozycji zamka).

Funkcjonalność ta umożliwia zatrzymanie pracy projektowej w dowolnym momencie i powrót do
niej po jakimś czasie.



23. W opisany powyżej sposób przeglądamy pozycję wszystkich zamków na zębach 
odpowiednio ją modyfikując lub pozostawiając w pozycji określonej przez program. Każdy 
zamek po ustaleniu jego pozycji za zębie musi zostać „zablokowany” (zmiana koloru 
z czerwonego na zielony). Daje to pełną kontrolę lekarzowi projektującemu nad pozycją 
każdego zamka, co dla technik „stright wire” ma ogromne znaczenie.

24. Po zablokowaniu wszystkich zamków na szczęce i żuchwie zapisujemy zmiany klikając na 
ikonę ‘Zapisz plik modelu" w pasku ikon. 



25. Przygotowany model cyfrowy wysyłamy do laboratorium pocztą elektroniczną na adres 
ipa@polorto.com.pl jako załącznik do email’a.

26. Na podstawie przesłanego do laboratorium modelu zostaną wykonane pozycjonery, które 
pozwolą na naklejenie zamków w miejscach wskazanych przez lekarza na modelu 
cyfrowym. Pozycjonery wraz z zamkami wybranego systemu i modelem gipsowym oraz 
pozostałą dokumentacją zostaną przesłane do lekarza od jego dostawcy zamków pocztą.

mailto:ipa@polorto.com.pl?subject=Przypadek%20IPA

