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Hvad er LiteWire?

LiteWire er et fast apparatur til kosmetisk 
regulering af det anteriore segment hos 
voksne patienter uden funktionelle problemer.

LiteWire fungerer som et bracket-og-wire 
system med den store fordel, at brackets 
sættes op i laboratoriet og placeres på 
tænderne via indirekte bonding skinner - de 
unikke LiteWire IBT skinner. 

De ortodontiske bevægelser genereres, når 
ultraelastiske NiTi buer fastgøres til brackets, 
og dermed retter tænderne ind i en mere 
harmonisk og optimal position. 

LiteWire har potentiale til at rette alle tænder i 
tandbuen, men virker som udgangspunkt kun 
på de forreste seks tænder - de såkaldte 
“social six”. Brackets på præmolarer og 
molarer sættes op i passiv position og vil 
derfor udelukkende fungere som posterior 
forankring. 

LiteWire - FORDELE
★ Anterior behandling
★ Effektivt
★ Skånsomt
★ Hurtigt
★ Billigere
★ Nemmere
★ Fast apparatur  
★ Diskret 
★ Æstetisk 
★ Perfekt for privat praksis 
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BEVÆGELSER POTENTIALE

KIPNING NEMT

ROTATION NEMT

RODOPRETNING NEMT

TORQUE MULIGT (KRÆVER KANT-BUER)

TRANSLATION MULIGT (KRÆVER KANT-BUER)

INTRUSION NEMT

EKSTRUSION NEMT

Behandlingspotentiale med LiteWire

Med fast apparatur er det muligt at foretage alle former for ortodontiske bevægelser på en 
effektiv og forudsigelig måde. Det gælder også for LiteWire systemet, der dog i kraft af sit 
anteriore fokus udelukkende sigter mod, at rette op på incisiver samt hjørnetænder. 

LiteWire behandling ændrer ikke de saggitale relationer og lader så vidt muligt den 
posteriore okklusion være uændret. Er udgangspunktet klasse II, vil okklusionen stadig 
være klasse II efter behandling. Men anteriort vil der ses en nivellering af incisiverne. 
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MILD ANTERIOR TRANGSTILLING

MODERAT ANTERIOR TRANGSTILLING

SVÆR ANTERIOR TRANGSTILLING - UK
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SVÆR ANTERIOR TRANGSTILLING - OK

DIASTEMA REDISTRIBUTION

RODOPRETNING
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h

Bolton’s Anterior Ratio
LiteWire systemet benytter Bolton’s Anterior Ratio, som 
er en enkel og præcis måde at beregne anterior plads. 

Udgangspunktet er klasse I hjørnetandsrelationer. Hver 
enkel af de seks anteriore tænder måles i den mesio- 
distale bredde (typisk ved kontaktpunkter) og 
resultaterne indsættes i følgende formular: 

Normalværdien er 77.2  +/- 1.65

Højere værdi = mandibulær excess
Lavere værdi = maxillær excess

Såfremt der konstateres excess i f.eks OK, kan 
mængden af reproximering X udregnes som følgende: 

  hvor (OK 3-3) - X  =  IPR mm

Ligeledes for excess i UK: 

  hvor (UK 3-3) - X  =  IPR mm

(UK 3-3) x 100

(OK 3-3)
=   AR ( Anterior Ratio)

X

(UK 3-3) x 100
=   77.2

(OK 3-3) 

X x 100
=   77.2

Mesio-distale bredde kan måles 
med en digital skydelære, men 
endnu mere præcist på digitale 
modeller. 

REPROXIMERING BØR IKKE OVERSTIGE 5mm!
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Reproximering (interproximal reduktion - IPR)
For at skabe plads i den anteriore tandbue foretages ofte beslibning af emaljen på 
tændernes approximalflader. Det er en sikker og gennemprøvet teknik, der rutinemæssigt 
bruges i alle former for ortodontisk behandling. Med LiteWire systemet bør reproximering 
ikke overstige 0.5mm i hver kontakt - og dermed 5mm i alt. 
Efter reproximering skal tænderne behandles med en højkoncentreret fluorid-gel for at 
remineralisere den beslebne emalje. 

Perforerede diamantstrips (eks. Visionflex) anbefales til brug ved IPR og vil i langt de 
fleste tilfælde være rigeligt til, at skabe den nødvendige plads for LiteWire behandling. 

Alternativt kan der anvendes et oscillerende håndstykke (eks. KAVO O-drive) med 
perforerede vinger, der findes i forskellige tykkelser og giver en mere effektiv beslibning 
approximalt. Denne form for IPR anbefales kun for den lidt mere øvede tandlæge. 

Visionflex kommer i 3 tykkelser:           
                                           
GUL:   0.08mm
RØD:  0.10mm
BLÅ:   0.13mm

Reproximering med airrotor anbefales ikke til brug med LiteWire systemet!

KAVO O-drive
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Workflow ved LiteWire behandling
LiteWire behandling starter altid med en grundig klinisk og radiologisk undersøgelse.

1. Grundig anamnese, klinisk undersøgelse - herunder undersøgelse af TMJ, muskler, 
okklusion, parodontiet samt OPG og periapikale røntgenbilleder. Aftryk til studiemodeller. 

2. Pladsanalyse (anterior ratio) på studiemodeller eller 3D modeller (3shape OrthoViewer).

3. Fyldestgørende jounalisering og behandlingsplan (se næste side).

4. Aftryk til fremstilling af LiteWire apparatur
    + 3D modeller (anbefales)

5. Bracket bonding med LiteWire IBT skinner 
    + IPR (hvis nødvendigt)
    + 0.014” wire

5. Opfølgende kontrol hver 3-4. uge
    + IPR
    + 0.016” wire (typisk efter ca. 2-3 måneder)
    + 0.018” wire (typisk de sidste 1-2 måneder)
    + Powerchain for lukning af diastemata samt hjælp til rotation.
    + Intraorale elastikker (posteriore box-elastikker til at sætte okklusion, hvis nødvendigt).

6. Bracket fjernelse - husk lingual trådfixation inden bracket fjernes. Aftryk til retainer tages
    i alginat med brackets in situ og sendes til Roskilde Orto-Teknik. Sørg for at incisalkanter    
    og lingualflader er helt præcist gengivet i aftrykket. 

7. Retention
    + tråd (anbefales som standard, såfremt okklusion tillader)
    + aftagelig skinne (anbefales som standard, giv patienterne ansvar for retentionen)
    + 3D modeller (anbefales for evt. senere fremstilling af ny retainer samt dokumentation)

8. OPG efter 6 måneder for kontrol (specielt for evt. rodresorbtion). 
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BEHANDLINGSPLANLÆGNING

NAVN CPR                                               DATO

CAVE i.a.

ANAMNESE Pt henvender sig med ønsket om kosmetisk regulering af 
OK og UK front, da anterior trangstilling synes at forværres 
med tiden. Pt er ikke tidligere ortodontisk reguleret.

EXTRAORAL Symmetrisk ansigt, Klasse I profil.

DENTITION DS4M2, moderat restaureret, +6 MK krone.                                                                       

VERTIKAL Vertikalt overbid 1mm, i.a. 

SAGGITALT Molarrelation: 1/4 præmolarbredde klasse II h/v side. 
Hjørnetandsrelation: normal klasse I h/v side
Horisontal overbid: 1mm.

TRANSVERSAL i.a. normal midtlinie symmetri.

PLADS OK Let trangstilling.

PLADS UK Moderat trangstilling.

FUNKTION Normal.

TMJ/MUSKLER i.a.

RØNTGEN OPG og periapikale optagelser viser i.a.

BEHANDLINGSMÅL Nivellere og oprette OK og UK incisiver, runde anteriore 
tandbuer. 2+2 samt 2,1-1,2 proklineres. Posterior okklusion 
forbliver uændret. 

BEHANDLINGSPLAN Fast anterior apparatur i OK og UK med brackets 4-4. 
Efterfølgende retention med wire og aftagelig skinne. Evt. 
incisal opbygning i uk-front, hvis nødvendigt. 

UDFØRSEL LiteWire apparatur i front (4-4) med runde NiTi buer, 
startende med 0.014”. Kontrol hver 4. uge med 
reproximering + fluorid som nødvendigt. Behandlingstid 
anslås til ca 6 måneder. 

NOTER Pt er informeret om mulighed for regulering hos 
specialtandlæge samt ortodontiske alternativer, herunder 
aftagelig apparatur. Pt inform. om risici, herunder 
rodresorbtion, devitalisering samt TMJ problemer.
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Præ-operativt

8 uger

12 uger

Post-operativt
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LiteWire behandlingen bør betragtes som et realistisk alternativ - men aldrig en 
erstatning for - komplet ortodontisk behandling af voksne patienter uden funktionelle 
problemer. Ved at fokusere udelukkende på den anteriore tandbue, kan LiteWire systemet 
nivellere og oprette incisiver samt hjørnetænder på en effektiv og forudsigelig måde. 

Retention efter ortodontisk behandling er obligatorisk og livslang.
Det anbefales at bruge både tråd-fixation samt aftagelig skinne til om natten. 
Skinnen kan med fordel også bruges i løbet af dagen i de første par måneder efter endt 
behandling. Dette sikrer en mere gradvis overgang fra det faste apparatur. 
En aftagelig skinne bør laves i 1 - 1.5mm plader og kan nemt fremstilles i klinikken med en 
vacuum maskine. 
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IPR

BEHANDLINGSMULIGHEDER

KLASSE I KLASSE II,1 KLASSE IIIKLASSE II,2

0-4mm

4-5mm

> 5mm

✓

X
!

Bedste udgangs- 
punkt for LiteWire 
behandling. 

Informer patient 
om mulighed for 
fuld ortodontisk 
behandling.

Reprox (IPR) bør 
ikke overstige 4-5 
mm. 

Godt udgangs- 
punkt for LiteWire 
behandling.

Informer patient 
om mulighed for 
fuld ortodontisk 
behandling. 

Reprox (IPR) bør 
ikke overstige 4-5 
mm. 

LiteWire er en 
mulighed. Vær 
opmærksom på 
anterior okklusion 
og henvis altid til 
ortodontist hvis i 
tvivl. 
Pas på meget 
dybe bid og 
dorsal tvangs-
føring. 
Kan være orto-kir 
patienter. 

Som regel ikke 
egnet til 
behandling.
Dog enkelte 
undtagelser, men 
overvej grundigt. 
Meget ofte orto-kir 
patienter som bør 
henvises til 
ortodontist for 
behandling. 

HUSK!!!
LiteWire behandling er en KOSMETISK FOKUSERET 
behandling. Der må aldrig behandles på funktionelle indikationer. 

Såfremt funktionelle problemer eksisterer, skal patienten altid 
henvises til ortodontist med det samme. 

Det samme gælder ved meget svære trangstillinger, hvor IPR 
beregnes til over 4-5mm og hvor evt. ekstraktionsterapi i 
forbindelse med ortodonti kan komme på tale.

En god del af de patienter, vi ser i klinikken vil have 
malokklusioner, der ligger uden for behandlingsindikationerne for 
almindelige tandlæger. Vores ortodontister bør derfor opleve et  
stigende antal henvisninger fra os, i takt med at vi ser flere 
patienter, der efterspørger kosmetisk ortodonti. 



LiteWire - ONLINE BESTILLING               13                                                               

1
STEP 1: Gå ind på litewire.dk og klik på hængelåsen i højre hjørne

2
STEP 2: Log ind med email adresse samt password

3

STEP 3: Klik på “OPRET SAG”
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4

STEP 4: Udfyld alle felter i formularen

Husk at angive om din LiteWire case skal sættes op som Standard eller 
Speciel Opsætning. Hvis du angiver Speciel Opsætning, er det vigtigt, at 
udfylde feltet “Eventuelle bemærkninger”, så laboratoriet ved, præcis hvad du 
gerne vil have. 

5
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6

Når alle informationer er tastet ind, klikkes på Bestil og umiddelbart efter 
modtager du en email fra LiteWire med en bekræftelse på din bestilling. 

Emailen kan printes ud og sendes sammen med aftryk til Roskilde Orto-
Teknik, som fremstiller LiteWire apparaturet. Et klinikstempel samt patientens 
navn er også fint, da laboratoriet allerede har modtaget din bestilling online. 

7
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Den bedste måde at komme i gang med LiteWire behandling i din praksis er, 
at fortælle dine patienter om muligheden for kosmetisk regulering. 

Et stigende antal voksne patienter efterspørger i dag
denne type behandlinger, og langt de fleste søger
information på nettet. 

Derfor vil det være en god ide, at gøre opmærksom
på din LiteWire certificering på klinikkens hjemmeside.

Brug gerne det logo, du fik tilsendt umiddelbart efter 
kurset, så dine patienter kan se, at du er certificeret. 

Derudover har vi fremstillet foldere til venteværelset, 
der beskriver behandlingen, og som du kan få tilsendt gratis. 

Opret din brugerprofil på litewire.dk - det giver 
dig nem og hurtig adgang til at bestille nye cases. 
Her vil du også kunne finde downloads i form af 
artikler, brugervejledning samt markedsførings- 
materiale til klinikken.

Som noget helt unikt, får dine patienter personlig adgang til patientdelen
på litewire.dk, hvor de kan oprette deres egen brugerprofil og hente en masse
nyttig information og viden om deres behandling. 

I hvert LiteWire Patient Kit er der således inkluderet et velkomstbrev til 
patienten med personlig aktiveringskode til litewire.dk. 

Det er dine patienters garanti for, 
at behandling foregår med LiteWire 
apparatur hos en certificeret 
tandlæge.

IMPLEMENTERING I PRAKSIS
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ASSISTANCE OG VEJLEDNING
Især i starten kan det være en god ide, at spørge om hjælp, til de cases man 
ikke er helt sikker på. Det er altid bedre at spørge om hjælp en gang for 
meget end en gang for lidt...

LiteWire, Roskilde Orto-Teknik samt OrtodontiService er alle interesserede i, 
at få dig så godt i gang med LiteWire behandlinger, som muligt. 

Hvis du har specifikke spørgsmål til en case i forhold til patientselektion eller 
behandling, er det bedst at sende en email med billeder til info@litewire.dk 
eller ringe på 71 99 60 02 
Vi prøver så vidt muligt, at besvare mails samme dag, men kan ikke 
garantere dette. 

Hvis du har spørgsmål af mere teknisk karakter omkring apparaturet, clear 
aligners, 3D modeller, retainers eller andet i den retning, bedes du kontakte 
Roskilde Orto-Teknik på litewire@rot.dk eller 46 32 09 69

Spørgsmål til eller bestilling af LiteWire instrumenter bedes rettet til 
OrtodontiService A/S, som kan kontaktes på 56 14 17 53

OBS!
Venligst bemærk at enhver form for assistance i forhold til LiteWire 
behandlinger gives uden beregning, og er alene at betragte som en 
rådgivning. Ansvaret for behandlingen ligger altid hos behandleren. 
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