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Pontos

Megbízható

Ultra-vékony

Hordozható

Felhasználóbarát

Csökkentett kezelési idő

Jobb eredmények

Jobb fogászati minőség

Számítógépes okklúzió-elemzés

Okklúzió-elemzési megoldás



Tekscan fogásza�
harapáselemzés.

Vége az okklúzió-
találgatásoknak

Alkalmazás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rögzíte� és kivehető fogpótlások

Implantátumok

TMD sínek

Okklúzió-kiegyensúlyozás

Rövidebb kezelés

Abfrac�on Management

Periodontális menedzsment (kezelés)

Differenciál-diagnosz�ka

Fogszabályozás

Fogfájás lokalizálás

Fogásza� utókezelés

És még sok más! 
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A Tekscan az okklúzió-elemzéshez kidolgozo� első
speciális térhálós érzékelő-technológia
segítségével 1987-ben fejleszte�e ki a -t.T-Scan��
A Tekscan ezt a fokozo� hatékonyságú diagnosz�kai
eszközt az okklúzió dinamikus mérésének pontos
módját kereső fogorvosok szükségleteire reagálva
fejleszte�e ki.
Ma, számos újdonságot és fejlesztést követően 
a  az egyetlen olyan megoldás a piacon, amelyT-Scan��
- az időt és az erőt is beleértve - azonnali okklúziós
adatokkal szolgál. Ez a haladó szintű elemző szo�ver-
eszközöket alkalmazó 3. generációs rendszer a
minőségi kezelés érdekében 100 Hz frekvenciás
konzisztens adatokat kínál.



Okklúziós különbségek csökkentése

A T-Scan művészi szinten műveli 
az okklúzió tudományát.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Jobb diagnosz�zálás

Betegellátás minőségének javítása

Gyógykezelés időtartamának csökkenése

Fokozo� műfogsor-komfortérzet

Sikertelen implantátum-használat,

fogtrauma, instabil fogprotézis,

nem hatékony sínek és porcelán

törések kockázatának csökkentése

Az eredmény jogi dokumentálása

Jobb betegtájékoztatás

Professzionális szakmai előrelépés

Orvosi szakmai preferenciák körének bővítése

Csatlakozzon azokhoz a
progresszív fogorvosokhoz,
akik világszerte felismerték a
következő előnyöket:

www.tekscan.cz

A fogak okklúziója hosszú éveken át jelentős mértékben a
fogorvosi becslések kérdéskörébe tartozo�. Az ar�kulációs
papír, a viaszok, a nyomásjelző kenőcsök stb. a harapási erő
felmérésének és kiegyensúlyozásának egyetlen rendelkezésre
álló eszközei voltak.
Ezek a módszerek nem mérik fel az érintkezést, valamint nem
számszerűsí�k sem az időt, sem a harapási erőt. A szóban forgóz
eszközök ösztönözték a Tekscan céget egy a fogorvosok számára
az okklúzió jobb kiértékelését és meghatározását kínáló
adatokkal szolgáló új technológia kifejlesztésére.

Ar�kulációs jelzésekkel, amelyek esetében nincsen semmilyen
tudományos korreláció az ar�kulációs papír használata által
kínált színnyomat-mélység, felület, erő vagy valós érintkezési
időszekvencia közö�.
Megjegyzés: a klinikai példákból nyilvánvaló, hogy a papírjelek
minőségükből adódóan nem képesek kimutatni a feltüntete�
érintkezési pontokon kifejte� erőt. A T-Scan�� rendszer okklúzió
elemzése gyorsan és pontosan határozza meg az ado�
ar�kulációs papírral megjelölt pontokon kifejte� erőt.
A szo�ver a felhasználó általi ellenőrzés érdekében az előre
látható beállítási folyamatokhoz grafikusan jelení� meg
mindke�őt, azaz az idő elő� érintkezés erejét és idejét.

A T-Scan�� az érzékeléstechnológia terén 
szabadalmaztato� érzékelők használatával magasra 
helyezte az okklúzió-elemzési lécet.
USB-porton keresztül számítógéphez csatlakoztato� 
markolat-érzékelőbe helyeze� ultra vékony, 
újrafelhasználható, fogsorív alakú érzékelő. Friss grafikájú 
(2D, 3D, erő x idő grafikon) szo�ver, fogadat-megjelenítés, 
azonnali és pontos érintkezések, az egyes fogak kiemelése, 
harapáskor a fogra ható erő és szint. Ezekkel az adatokkal 
és képi ábrázolásukkal egyszerű elérni a tökéletes harapási 
egyensúlyt.

A T-Scan�� ultrakönnyű kivitele megkönnyí� az áthelyezést 
az egyik rendelőből a másikba. Az érzékelői tartósak, 
pontosak, és ugyanazon beteg esetében többször is 
felhasználhatóak. A könnyű használat és az egyszerű 
beállításokat kínáló intui�v szo�ver pontos mérési 
eredményeket kínál. Ezen túlmenően a T-Scan�� adatbázis 
archívum integrálása a klinikai eredmények javítását és 
leegyszerűsíte� betegfájl-kezelést tesz lehetővé.



Ne becsülje le az
érveinket!  
Íme néhány kolléga
véleménye:
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„Könnyű használata és fokozo�
hatékonysága mia� melegen
ajánlom a T-Scant. Nagyon
hasznos okklúzió-szabályozó
eszköz, mivel minden egyes fog
esetében pontos információkat
nyújt a kifejte� erőhatásokról és
időadatokról. A betegek
megtekinthe�k a beszkennelt
felvételeket, amelyek segítenek a
számukra megérteni, min
szükséges javítani az okklúziós
stabilitás javításához. A T-Scan
dokumentáció rögzí� a kezelés
elő� és utáni állapotot is - a
folyamatukban zajló eljárások
betegekkel kapcsolatosan rögzíte�
adatai szempontjából döntő
eredményeket”

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

„A valós eseteken - betegeken
végze� fogorvos-képzés a
legkiválóbb minőségi színvonalat
és a Hornbrook Csoport gyakorla�
rendszereinek alkalmazását
igényli.
A ru�n-okklúziós T-Scan- t a
Hornbrook Csoport az utóbbi 7
évben alkalmazza. Annál sokkal
több modern fogászatot kínálunk
tanfolyamainkon, mint hogy
becslések vagy szerencse alapú
következtetésekkel szolgáljunk. A
ragaszto� kerámiát, vagy a T-
Scant használó hagyományos
fogásza� befejező esetek tartós
komfortot kínálnak a betegnek, és
a végeredmény a fent említe�
ar�kulációs papírhoz és/vagy
újbóli beültetéshez képest
minőségi ugrást jelent. Semmilyen
más módszerrel nem lehet ilyen
hatékonysággal megtalálni az
erőegyensúlyt, és megszüntetni az
interferenciákat! „

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

„Rájö�em, hogy a T-Scan -
különösen a CEREC 3-mal való
együ�es alkalmazás esetén - a
helyes fogásza� okklúzió
garantálásának elengedhetetlen
eszköze. Akár CO-t (közpon�
okklúziót), akár CR-t vagy
neuromuszkuláris filozófiát
alkalmaz, a hiányzó összetevők
egyike az ar�kulációs papír
jelzések értelmének pontos
megkülönböztetésének
képessége.
A T-Scan teljes körű információkkal
szolgál a felhasználó számára az
első kapcsolat időzítésével,
valamint a kapcsolat időtartamával
és intenzitásával kapcsolatosan,
amely információk egészen
egyszerűen nem biztosíthatók
csupán az ar�kulációs papír
jelzések közö� „tealevelek”
leolvasásával.
A grafikus interfész egyszerűen
értelmezhető mind az orvos,
mind a beteg számára!”

Richard Masek, DDS
San Diego, Kalifornia



Egyszerűen a legjobb megoldás a
praxisában.

Az érzékelő története

• 

•
•

•

Az 1987-es első használatától kezdődően a Tekscan a lehető
legpontosabb és legmegbízhatóbb adatok biztosítása érdekében
folyamatosan javíto�a az érzékelőt. Ma a Tekscan már a 4.
generációs érzékelőt forgalmazza.

Az érzékelő annyira vékony és rugalmas, hogy ne zavarja a
beteg természetes harapását.
Az érzékelő tartósabb, mint korábban bármikor!
Az egyszeri érzékelő ugyanazon beteg esetében 15-25 felvétel 
elkészítését teszi lehetővé.
Az érzékelők korlátlan éle�artammal rendelkeznek (lejára�
idő nélkül) - szükség szerint bármikor felhasználhatók.

CAD&CAM Technologies s.r.o.
VAT Nr.29117119
Na Pankraci 995
CZ - 140 00 Prague 4

Mr.Zdenek Krotky
CEO

 www.cad-camtech.cz
 managing@cad-camtech.cz

tekscan.sk 
tekscan.cz 

tekscan.hu 
tekscan.lt

web:
e-mail:
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www.

www.
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Kiváló megoldás
és a tökéletes
támogatás

.......................................
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Az okkluzális erő kiértékelése ugyanolyan egyszerű, mint
amilyen egyszerű a betegnek beleharapni az ultra-vékony
érzékelőbe. Az érzékelő az intraorális erőt valós időben (0,01
másodperc) mérő Windows™ szo�ver közve�tésével valós
időben továbbítja az okklúziós érintkezést. Ezek az információk
két és három dimenzióban kon�nuális erőként jelentkeznek. Az
eseményről készült „film” rögzítésre és archiválásra kerül.
Miután a T-Scan�� az erők időbeni változását is mérhe�, a
mandibuláris exkurzió folyamatos viszonyának kiértékeléséhez
használt, nélkülözhetetlen eszközzé válik. A számítógép
képernyőjén megtekinthető a beteg közpon� okklúzióból
laterális okklúzióba elmozduló állkapcsa. Segítőtárs az okklúziós
interferencia keresése, az egyes zavarások rela�v erejének
meghatározása, valamint az okklúziós interferencia által okozo�
esetleges trauma kiértékelése során.
A fog-okklúzió „filmes” nyomon követése érdekében az adatok
elmenthetők a számítógépen, és szükség szerint használhatók fel.
Az okklúziós adatok továbbíthatók a betegek más
dokumentumaiba, valamint a „biztosítók” számára készülő
jelentésekbe is. Azonos képek a beteg tájékozo�ságának javítására
is szolgálhatnak. Valójában sok fogorvos meglepődik azon, hogy a
betegeiket mennyire lenyűgözi harapásuk T-Scan�� segítségével
néhány látogatás ala� elért javulása.

Büszkék vagyunk az általunk nyújto� 
támogatásra és szolgáltatásokra, miként a
technológiánkra is. Ügyfélként biztos lehet 
benne, hogy tapasztalt és szakképze� 
munkatársaink folyamatosan együ�működnek
majd Önnel annak érdekében, hogy mind Ön, 
mint a betegei minél előbb maradéktalanul 
élvezhessék a  által kínált előnyöket.T-Scan��
A  egyszerű használatánakT-Scan��
ismertetéséhez számos bevezető, á�ogó és 
rugalmas képzést és tréninget kínálunk.
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