Cyfrowa analiza zgryzu

T-Scan®
Novus™
T-Scan® to obiektywny system
pomiarowy, który oznacza większą
świadomość, zadowolenie i lojalność
pacjenta, a przez to lepszy komfort pracy - bez
kosztownych powtórnych wizyt i korekt. System
czujników T-Scan Novus™ rejestruje wzajemne
relacje okluzyjne i czas ich wystąpień oraz wspomaga
proces identyfikowania przedwczesnych kontaktów,
działania dużych sił oraz powiązań pomiędzy powierzchniami
okluzyjnymi. T-Scan to nieoceniona pomoc w eliminowaniu
negatywnych skutków działania sił na nowe wypełnienia oraz przy
wykonywaniu kompleksowej analizy i korekty zwarcia.

Kluczowe korzyści
• Intuicyjne w obsłudze narzędzie do wizualizacji nieprawidłowości zwarcia – edukacja pacjenta
i przedstawienie sposobu leczenia
• Precyzyjne dane pomiarowe to większy komfort pracy i lepsze rezultaty
• Ograniczenie do minimum korekt i nieodpłatnych wizyt powtórnych – idealne dopasowanie
już za pierwszym razem
• Większa trwałość wypełnień dzięki identyﬁkacji negatywnych sił
• Możliwość stałego monitorowania zgryzu pacjentów
Trajektoria COF
(Center of Force
- wypadkowy moment
sił zwarciowych )
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Kolory zimne
i ciepłe w 3D

Wysokość
kolumny
przedstawiającej
siłę

Analiza statyczna
• Wizualizacja zgryzu w kluczowych momentach umożliwia
lokalizację przedwczesnych kontaktów i przeciążeń implantów
oraz badanie rozkładu sił przy maksymalnym zaguzkowaniu.

Łatwość użyciaT-Scan:
• Po prostu podłącz rękojeść
Novus™ do portu USB
komputera, umieść w nim czujnik
i rozpocznij skanowanie.

• Możliwość identyﬁkacji dużych sił działających na poszczególne
zęby dzięki obserwacji wartości sił wyrażonych w %
• Możliwość naniesienia pozyskanych danych okluzyjnych na
modele wycisków w wersji cyfrowej.

• Jeśli używasz kalki artykulacyjnej,
zeskanuj wycisk, aby
zagwarantować absolutną
precyzję działania.

• Precyzyjne wskazanie miejsc wymagających korekt poprzez
powiązanie wyników zarejestrowanych przez T-Scan ze śladami
na kalce artykulacyjnej.

• T-Scan oznacza minimum korekt
i inwazyjności zabiegów, czyli
większe zadowolenie pacjentów.

• Tworzenie raportów przedstawiających stan zgryzu i przesyłanie
ich bezpośrednio w celu zilustrowania zaproponowanych
metod leczenia.

POMIARY, NIE OBLICZENIA
Cyfrowy obraz wycisku

Analiza dynamiczna
• Obserwacja zmian w rozkładzie sił zgryzowych przy
maksymalnym zaguzkowaniu – dynamiczna prezentacja
działania sił za pomocą kolumn.
• Weryﬁkacja okluzji zrównoważonej dzięki monitorowaniu
wartości sił zgryzowych z lewej i prawej strony.
• Diagnozowanie przedwczesnych przeciążeń implantów i zbyt
dużych sił dzięki systemowi ostrzegania.
• Łatwa analiza stabilności zgryzu poprzez obserwację trajektorii
COF – wypadkowego momentu sił zwarciowych.
• Obrazowanie w postaci kolorowego wykresu sił działających
w sposób ciągły na ząb, zespół zębów i/lub cały zgryz.
Kolejne obrazy 3D, wykres sił zgryzowych w czasie
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