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Přesný

Spolehlivý

Ultra-tenký

Přenosný

Uživatelsky příjemný

Snížená doba léčby

Zlepšené výsledky

Vyšší kvalita stomatologie

Počítačová okluzní analýza

Řešení okluzní analýzy



Tekscan střih zubů
ve světě stomatologie.

Konec hádání okluze

Aplikace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixní a snímatelná prote�ka

Implantáty

TMD dlahy

Vyvážení okluze

Zkrácení léčby

Abfrac�on Management

Periodontální Management (léčba)

Diferenciální diagnos�ka

Ortodoncie

Lokalizace boles� zubů

Dodělávky stomatologické léčby

A ještě mnohem více!
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V roce 1987, Tekscan vyvinul , vůbec prvníT-Scan��
senzor na základě technologie mřížkového senzoru
speciálně tvořeného pro okluzní analýzu.
Tekscan vytvořil tento mocný diagnos�cký nástroj
v reakci na potřeby stomatologů, kteří hledají přesný
způsob, jak dynamicky měřit okluzy.
Dnes, po mnoha novinkách a zlepšeních, je T-Scan��
jediné dostupné řešení na trhu, které nabízí okamžitá
okluzní data, včetně časování a síly. Tento systém
3. generace s pokročilými so�warovými nástroji
analýzy, konzistentní data s frekvencí 100 Hz,
k poskytovaní kvalitnější léčby.



Zmenšování rozdílů v okluzi

T-Scan dělá z vědy o okluzi umění

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Lépe diagnos�kovat

Zvýšení kvality péče

Snížení doby léčby

Zvýšený komfort zubních protéz

Snížené riziko selhání implantátu,

trauma�zované zuby, nestabilnost

zubní protézy, neúčinné dlahy,

a porcelánové zlomeniny

Právní dokumentace výsledku

Zvýšené vzdělávání pacientů

Sestavování svého odbornéhopostupu

Zvýšení odborných doporučení

od ostatních lékařů

Vstupte do řad progresivních
zubních lékařů z celého světa
kteří uznávají výhody:

www.tekscan.cz

Po celá léta, byla zubní okluze do velké míry otázkou odhadu všech 
zubních lékařů. Ar�kulační papír, vosky, indikátor tlaku - pasty, atd., byly 
jediné dostupné nástroje pro posouzení a vyvážení síly skusu.
Tyto metody nezjis� dotyk, ani nevyčíslí čas a sílu skusu. Tyto prostředky 
vedly firmu Tekscan k myšlence vyvinout technologii, která poskytuje 
data, která umožňují zubaři lépe zhodno�t a posoudit okluzi.
S ar�kulačními značkami, kde není žádná vědecká korelace mezi
hloubkou o�sku barev, jejich plochou, množstvím síly, nebo sekvence 
času skutečného kontaktu, které jsou výsledkem použi�
par�kulačního papíru.
Poznámka: z klinických příkladů je patrné, že kvalita značek z
papíru nenabízí žádné náznaky toho, aby z uvedených kontaktní
bodů, ukázaly obsaženou sílu. Okluzní Analýza systému T-Scan��
rychle a přesně určuje množství síly v daném označení ar�kulačního 
papíru.
So�ware graficky zobrazuje oboji, sílu a čas, předčasného kontaktu pro 
kontrolu uživateli pro předvídatelné nastavovací procedury během úprav.

T-Scan�� zvyšil laťku v oblas� okluzní analýzy používáním
patentovaných sensorů v sensorové technologii.
Ultra-tenké, znovu použitelné čidlo, ve tvar zubního
oblouku, aby se vešlo do zubního oblouku, vložené do
snímače rukoje�, která je připojena přes USB port do
vašeho počítače. Tento so�ware se svěží grafikou (2-D, 3-D,
síla vs graf s časem) zobrazení dat zubů, kontakty okamžitě
a přesně, zvýraznění každého zubu, úroveň a síla působící
na zub při skusu. S těmito daty, vizualizací je snadné
dosažení rovnováhy perfektní skusu.

Ultra-lehký design T-Scan�� usnadňuje přechod z jedné 
ordinace do druhé. Jeho senzory jsou trvanlivé, přesné a 
mohou být znovu použity vícekrát pro jednoho pacienta. 
Snadné použi� , intui�vní so�ware s jednoduchým 
nastavení, pomáhá k dobrým výsledkům přesného měření. 
Navíc, integrace archívu databáze T-Scan�� dává možnos� 
zlepšit klinické výsledky a zjednodušit správu souborů 
pacientů.



Neberte naše argumenty
na lehkou váhu!  
Zde jsou slova některých
z vašich kolegů:
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"Vřele doporučuji T-Scan�� pro jeho
snadné použi� a účinnost. Je velmi
užitečný při okluzní úpravě, protože mi 
dává přesnější informace týkající se 
poměru síly na každém zubu včetně 
časového průběhu. Pacien� si mohou
prohlédnout skeny, které jim pomůžou 
pochopit, co je třeba opravit pro získání 
okluzní stability sklusu. T-Scan�� 
dokumentace zaznamená stav před a 
po – výsledky průběžných postupů,
které jsou rozhodující pro záznamy
o pacientech "

Dr. Glenn DuPont, D.D.S.
Dawson Centrum pro pokročilé dentalní 
studium

"Vzdělávání zubařů na reálných
případech – pacientů, vyžadují
nejvyšší úroveň kvality a prak�cké
systémy od Hornbrook Group.
T-Scan�� s ru�nní okluzí využívá
Hornbrook Group posledních 7 let.
Přinesly jsme více moderní
stomatologie na našich kurzech,
abychom se ani ve snech
nepouštěli do závěrů pomocí
odhadů a nebo štěs�. Dokončovací
případy lepené keramické nebo
tradiční stomatologii s T-Scan�� je
trvalým pohodlím pacienta a
konečný výsledek je kvantovým
skokem než výše zmiňovaný
ar�kulační papír a / nebo
remontáže. Žádná jiná metoda
nemůže rovnováhy sil najít
a odstranit interference s tak
vysokou účinnos�! "

Mark W Montgomery, DMD 
Direktor izobraževalne klinike 
Hornbrook Group
www.hornbrookgroup.com

"Zjis�l jsem, že T-Scan�� je
nepostradatelným nástrojem pro
dosažení správné okluze ve
stomatologii, zejména ve spojení
s CEREC 3. Ať už používáte CO
(centrální okluzí) ,CR nebo
neuromuskulární filozofií, jedna
z chybějící ingrediencí je
schopnost přesně rozlišit význam
značení ar�kulačního papíru.
T-Scan�� poskytuje uživateli
kompletní informace o načasování
prvního kontaktu, trvání kontaktu,
a sílu kontaktu, kterého prostě
nemůže být dosaženo �m, že
čteme „čajové lístky“ v množství
značek z ar�kulačního papíru.
Grafické rozhraní je snadno
pochopitelné pro lékaře i pro
pacienta! "

Richard Masek, DDS
San Diego, Kalifornia



Jednoduše nejlepší řešení pro Vaši
praxi.

Historie senzoru

• 

•
•

•

Od svého původního spuštění v roce 1987, Tekscan nadále
zlepšoval snímač k zajištění nejpřesnějších a nejspolehlivějších
dat. Dnes, Tekscan s potěšením nabízí 4. generaci senzoru.

Senzor je tak tenký a pružný, že není v rozporu s přírozeným
skusem pacienta.
Senzor je odolnější než kdykoli dříve!
Jednorázový senzorový snímač může být použit pro 15-25 nahrávek u pacienta.
Senzory mají neomezenou životnost (žádné spotřební lhůty) -
můžete použít, když je potřebujete.

EXI-GROUP s.r.o.
VAT Nr.: 29053503

www.exi-group.cz
 managing@exi-group.cz 

tekscan.cz 
tekscan.sk 
tekscan.hu 
tekscan.lt

web:
e-mail:
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www.
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Vynikající řešení

a perfektní podpora

.......................................
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Vyhodnocení okluzní síly je stejně jednoduché jako pacientovo
kousnu� dolů na ultra-tenké čidlo. Snímač vysílá v reálném časeokluzní
kontakt a sílu pomocí informací Windows ™ so�ware,
který měří intraorální sílu v platném čase tak nízkém (0,01
sekund). Tyto informace se zobrazují ve dvou a třech dimenzích
jako kon�nuální síly. "Film" celé akce okluzního kontaktu je
zaznamenán a uložen.
Protože T-Scan�� může měřit síly v průběhu doby, stává se
nepostradatelným nástrojem pro hodnocení postupného vztahu
mandibulární exkurze. Můžete si prohlédnout pacientovu
posunující se čelist z centrální okluze do laterárních exkurzí na
obrazovce počítače. Je pomocníkem při hledání okluzní
interference, určení rela�vní síly každého rušení, a vyhodnocení
potenciálního traumatu způsobeném okluzní interferencí.
Po zaznamenání průběhu zubní okluze „na filmu“, můžete
ukládat data ve vašem počítači a používat dále podle potřeby.
Okluzní údaje mohou být předávány do jiných dokumentů pro
záznamy o pacientech nebo zpráv pro „pojištovny“. Tytéž obrázky
mohou sloužit k zvýšení informovanos� vašeho pacienta na vyšší
úrovňi. Ve skutečnos�, mnoho zubařů je překvapeno, jak jsou
jejich pacien� fascinováni a ohromeni, když vidí svá zlepšení,
které byly proveden

Jsme hrdí na naši podporu a servisní schopnos�, 
tak jako na naší technologii. Jako zákazníci,
si můžete být jis�, že naši zkušení, kvalifikovaní 
pracovníci s vámi budou spolupracovat, aby 
zajis�li, že vy a vaši pacien� můžete co nejrychleji 
začít realizovat a plně využívat výhod .T-Scan��
Jak jednoduché je použi� , nabízíme T-Scan��
řadu seznamovacích, komplexních a flexibilních 
vzdělávacích seminářů a tréninků.
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