Tekscan
i Akademia Dawsona
W okresie ostatnich 50 lat Akademia Dawsona utorowała drogę dla pracy
z grupami ciągłego kształcenia zawodowego w stomatologii. W swoim programie
edukacji obejmującym szeroki zakres zagadnień od problemów związanych
z okluzją po zaawansowane techniki stomatologii estetycznej i odtwórczej
Akademia Dawsona postrzega T-Scan® jako nieocenioną pomoc diagnostyczną.

KOMUNIKACJA
 Pomaga pacjentom zrozumieć występujące
u nich problemy z okluzją dzięki przejrzystym
obrazom cyfrowym ich zgryzu w 2D i 3D
 Zwiększa motywację leczeniem zapewniając
wyższy poziom świadomości znaczenia
oferowanej terapii

„GDY

PRECYZYJNA OKLUZJA
 Dokładne wskazywanie i szybkie eliminowanie
punktów interferencyjnych w procesie
ekwilibracji
 Zmniejszenie konieczności powtórnych wizyt
przez odbudowę prawidłowej okluzji już za
pierwszym razem

Dr Andrew Cobb, DDS

KOŃCZENIE PRZYPADKÓW
 Ochrona prac protetycznych przez weryﬁkację
jednakowo intensywnych punktów kontaktu
w relacji centralnej (CR) i prawidłowości
prowadzenia przedniego
 Zapewnienie właściwego obciążenia implantów
 Optymalne dopasowanie szyn

„GORĄCO

POLECAM

T-SCAN

ZE WZGLĘDU

NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ I ŁATWOŚĆ
STOSOWANIA”

Dr Glenn Dupont, DDS

JUŻ WŁĄCZYCIE

T-SCAN®

DO SWOJEJ CODZIENNEJ PRAKTYKI
KLINICZNEJ, TO SZYBKO STANIE SIĘ ON
BEZCENNYM NARZĘDZIEM POMAGAJĄCYM
W PRZYWRACANIU I WERYFIKOWANIU
PODSTAW ZDROWEJ OKLUZJI U PAŃSTWA
PACJENTÓW.”

AKADEMIA DAWSONA
REKOMENDUJE STOSOWANIE T-SCANU
Badania wstępne / Badania kompleksowe
T-Scan pomaga klinicystom w diagnozowaniu problemów
okluzyjnych przez dostarczanie danych, które umożliwiają
reprezentację wizualną sił żucia i momentu ich zadziałania.
Jest to urządzenie dużo bardziej precyzyjne, niż kalka
artykulacyjna. Dentysta rejestruje przy pomocy T-Scanu takie
ruchy żuchwy pacjenta, jak przywodzenie, zaciskanie, ruch
boczny w prawo, ruch boczny w lewo oraz ruch doprzedni.
Punktem wyjścia jest pozycja relacji centralnej.

Terapia z szyną
Końcowe dopracowanie powierzchni szyny z wykorzystaniem
T-Scanu zwiększa znacznie poziom dokładności. Przy pomocy kalki artykulacyjnej można uzyskać ogólną
informację o okluzji, a zastosowanie T-Scanu pozwala na uzyskanie okluzji idealnej. Dentysta dąży
do uzyskania w relacji centralnej jednoczasowych punktów kontaktu o jednakowej intensywności bez
interferencji w odcinku bocznym w trakcie ruchów ekscentrycznych.

Ekwilibracja
T-Scan jest dodatkowym narzędziem do przeprowadzenia efektywnej ekwilibracji przed, w trakcie i po
zakończeniu leczenia. Po zastosowaniu kalki artykulacyjnej w celu uzyskania idealnych punktów kontaktu
w CR należy zastosować T-Scan do zarejestrowania zwarcia i do końcowej ekwilibracji prowadzącej do
uzyskania idealnej okluzji.

Postępowanie protetyczne
T-Scan można wykorzystać po osadzeniu i skorygowaniu ostatecznych prac protetycznych, szczególnie
w odcinku przednim. Długoterminowy sukces odbudowy protetycznej rozpoczyna się od uzyskania
perfekcyjnej okluzji.

Implanty
Klinicyści mogą wykorzystywać T-Scan do weryﬁkacji idealnej okluzji na implantach. Implanty są często
poddawane działaniu nadmiernych sił okluzyjnych, co może doprowadzić do niepowodzenia implantu
lub odbudowy protetycznej. W przypadku odbudowy opartej na pojedynczym implancie T-Scan
pozwala na upewnienie się, że praca ta nie będzie punktem pierwszego kontaktu.

Badania kontrolne
W każdej formie terapii, w której mamy do czynienia z ekwilibracją, odbudową protetyczną lub
implantami, T-Scan może pomóc w weryﬁkacji stabilności okluzji i umożliwia precyzyjne porównanie
z wynikami wcześniejszych skanów. Początkowy skan może być porównywany ze skanami wykonanymi
po zakończeniu leczenia, jak również ze skanami uzyskanymi podczas badań kontrolnych, co zapewnia
ciągłą weryﬁkację stabilności okluzji.
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