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Riešenie oklúznej analýzy
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Presný
Spoľahlivý
Ultra-tenký
Prenosný
Uživateľsky príjemný
Znížená doba liečby
Zlepšené výsledky
Vyššia kvalita stomatologie
Počítačová okluzná analýza

Tekscan strih zubov
vo svete stomatológie.

Koniec hádania oklúzie
Aplikácia:
• Fixná & snímateľná prote ka
• Implantáty
• TMD dlahy
• Vyvážená oklúzia
• Skrátenie liečby
• Abfrac on Management – prevencia praskania porcelánu
• Periodontálny management (liečba)
• Diferenciálna diagnos ka
• Ortodoncia
• Lokalizácia boles zubov
• Dorábky stomatologickej liečby
• A viac!

V roku 1987 Tekscan vyvinul T-Scan , vôbec prvý
senzor na základe technológie mriežkového senzoru
špeciálne tvoreného pre okluznú analýzu.
Tekscan vytvoril tento mocný diagnos cký nástroj v
reakcii na potreby stomatológov, ktorí hľadajú presný
spôsob, ako dynamicky merať oklúzie.
Dnes, po mnohých novinkách a zlepšovateľských
návrhoch, je T-Scan jediné dostupné riešenie na
trhu, ktoré ponúka okamžité okluzné dáta, vrátane
časovania a sily. Tento systém 4. generácie je vybavený
pokročilými so warovými nástrojmi analýzy s
konzistentnými dátami s frekvenciou 100 Hz, ktoré
vedú k poskytovaniu kvalitnejšej liečby.
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Zmenšovanie rozdielov v oklúzii
Po mnohé roky bola zubná oklúzia do veľkej miery otázkou
odhadu všetkých zubných lekárov. Ar kulačný papier, vosky,
indikátor tlaku – pasty, atď., boli jediným dostupným nástrojom
pre posudzovanie a vyváženie sily skusu.
Tieto metódy nezis a dotyk, ani nevyčíslia čas a silu skusu. Tieto
prostriedky viedli ﬁrmu Tekscan k myšlienke vyvinúť technológiu,
ktorá poskytuje dáta, ktoré umožňujú zubárovi lepšie zhodno ť
a posúdiť oklúzie.
S ar kulačnými značkami, kde nie je žiadna vedecká korelácia
medzi hĺbkou odtlačku farieb, ich plochou, množstvom sily alebo
sekvenciou času skutočného kontaktu, ktoré sú výsledkom
použi a par kulačného papiera.

Vstúpte medzi progresívnych
zubných lekárov z celého sveta,
ktorí uznávajú výhody:
• Lepšie diagnos kovať
•Zvýšenie kvality starostlivos
•Zníženie doby liečby
•Zvýšený komfort zubných protéz
•Znížené riziko zlyhania implantátu, trauma zované zuby,

Poznámka: z klinických príkladov je viditeľné, že kvalita značiek z
papiera neponúka žiadne náznaky toho, aby z uvedených
kontaktných bodov ukázali obsiahnutú silu. Okluzná analýza
systému T-Scan rýchle a presne určuje množstvo sily v danom
označení ar kulačného papiera.
So ware graﬁcky zobrazuje oboje, silu a čas predčasného
kontaktu pre kontrolu užívateľom pre predvídateľné nastavovacej
procedúry behom úprav

nestabilnosť zubnej protézy, neúčinné dlahy
a porcelánové zlomeniny
•Právna dokumentácia výsledkov
•Zvýšené vzdelávania pacientov
•Zostavovanie svojho odborného postupu
•Zvýšenie odborných doporučení
od ostatných lekárov

T-Scan prináša vedu k umeniu
oklúzie
T-Scan zvýšil latku v oblas oklúznej analýzy používaním
patentovaných senzorov v senzorovej technológii.
Ultra-tenké, znovu použiteľné čidlo, v tvare zubného
oblúka, aby sa vošlo do snímača rukoväte, ktorá je
pripojená cez USB port do vášho počítača. Tento so ware
so sviežou graﬁkou (2-D, 3-D, sila vs graf s časom)
zobrazenie dát zubov, kontakty okamžite a presne,
zvýraznenie každého zuba, úroveň a sila pôsobiaca na
zub pri skuse. S týmito dátami, vizualizáciou je ľahké
dosiahnuť rovnováhu perfektného skusu.
Ultra-ľahký design T-Scan uľahčuje prechod z jednej
ordinácie do druhej. Jeho senzory sú trvanlivé, presné a
môžu byť znovu použité viackrát pre jedného pacienta.
Jednoduché použi e, intui vny so ware s jednoduchým
nastavením napomáha dobrým výsledkom presného
merania. Naviac, integrácia archívov databázy T-Scan
dáva možnosť zlepšiť klinické výsledky a zjednodušiť správu
súborov pacientov.
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Neberte naše slovo len tak!
Tu sú výpovede niektorých
vašich kolegov:
„Vrelo odporúčam T-Scan pre jeho
jednoduché použi e a účinnosť. Je
veľmi užitočný pri oklúznej úprave,
pretože mi dáva presnejšie
informácie týkajúce sa pomeru sily
na každom zube vrátane časového
priebehu. Pacien si môžu
prehliadnuť skeny, ktoré im
pomôžu pochopiť čo je potrebné
opraviť pre získanie oklúznej
stability skusu.
T-Scan dokumentácia
zaznamenáva stav pred a po –
výsledky priebežných postupov,
ktoré sú rozhodujúce pre záznamy
o pacientoch.“
Dr. Glenn DuPont, D.D.S.
Dawson Centrum pro pokročilé dentalní
studium

„Vzdelávanie zubárov na reálnych
prípadoch – pacientoch, vyžadujú
najvyššiu úroveň kvality a
prak cké systémy od Hornbrook
Group. T-Scan s ru nnou oklúziou
využíva Hornbrook Group
posledných 7 rokov. Priniesli sme
viac modernej stomatológie na
našich kurzoch, aby sme sa ani
v snoch nepúšťali do záverov
pomocou odhadov alebo šťas a.
Dokončovacie prípady lepené
keramickou alebo tradičnou
stomatológiu s T-Scan je trvalým
pohodlím pacienta a konečný
výsledok je kvantovým skokom než
vyššie spomínaný ar kulačný
papier a/alebo remontáže. Žiadna
iná metóda nemôže rovnováhu síl
nájsť a odstrániť interferencie s tak
vysokou účinnosťou!“
Mark W Montgomery, DMD
Direktor izobraževalne klinike
Hornbrook Group
www.hornbrookgroup.com

„Zis l som, že T-Scan je
nepostrádateľným nástrojom pre
dosiahnu e správnej oklúzie v
stomatológii, najmä v spojení
s CEREC3. Či už používate CO
(centrálnu oklúziu, CR alebo
neuromuskulárnu ﬁlozoﬁu, jedna
z chýbajúcich ingrediencií je
schopnosť presne rozlíšiť význam
značenia ar kulačného papiera.
T-Scan poskytuje užívateľovi
kompletné informácie o
načasovaní prvého kontaktu,
trvaniu kontaktu a silu kontaktu,
ktorého sa proste nedá dosiahnuť
tým, že čítame „čajové lístky“
v množstve značiek z ar kulačného
papiera. Graﬁcké rozhranie je
ľahko pochopiteľné pre lekárov
i pre pacienta!“
Richard Masek, DDS
San Diego, Kalifornia
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Jednoducho najlepšie riešenie pre
Vašu prax.
Vyhodnotenie oklúznej sily je rovnako jednoduché ako pacientovo
uhryznu e dole na ultra-tenké čidlo. Snímač vysiela v reálnom čase oklúzny
kontakt a silu pomocou informácie Windows ™ so ware, ktorý meria
intraorálnu silu v platnom čase tak nízkom (0,01 sekúnd). Tieto informácie sa
zobrazujú v dvoch a troch dimenziách ako kon nuálne sily. „Film“ celej akcie
oklúzneho kontaktu je zaznamenaný a uložený.
Pretože T-Scan™ môže merať silu v priebehu doby, stáva sa
nepostrádateľným nástrojom pre hodnotenie postupného vzťahu
mandibulárnej exkurzie. Môžete si prehliadnuť pacientovu posúvaciu sa
čeľusť z centrálnej oklúzie do laterárnych exkurzií na obrazovke počítača. Je
pomocníkom pri hľadaní oklúznej interferencie, určení rela vnej sily každého
rušenia a vyhodnotení potencionálnej traumy spôsobenej oklúznou
interferenciou.

Prvotriedna podpora
Vynikajúce riešenie
Sme hrdí na našu podporu a servisné schopnos ,
tak ako na našu technológiu. Ako zákazníci si
môžete byť is , že naše skúsenos , kvaliﬁkovaní
pracovníci s Vami budú spolupracovať, aby
zais li, že Vy a Vaši pacien môžete čo najskôr
začať realizovať a plne využívať výhody T-Scan
Aké jednoduché je použi e T-Scan , ponúkame
množstvo zoznamovacích, komplexných a
ﬂexibilných vzdelávacích seminárov a tréningov.

Po zaznamenaní priebehu zubnej oklúzie „na ﬁlme“, môžete ukladať dáta vo
vašom počítači a používať ich ďalej podľa potreby. Oklúzne údaje môžu byť
ďalej odovzdávané do iných dokumentov pre záznamy o pacientoch alebo
správy pre „poisťovne“. Rovnaké obrázky môžu slúžiť k zvýšeniu
informovanos vašeho pacienta na vyššej úrovni. V skutočnos sú mnohí
zubári prekvapení, ako sú ich pacien fascinovaní a ohromení, keď vidia svoje
zlepšenia, ktoré boli vykonané na ich skuse pomocou T-Scan™ v priebehu
niekoľkých návštev.

História senzoru
Od svojho pôvodného spustenia v roku 1987, Tekscan naďalej
zlepšoval snímač k zaisteniu najpresnejších a najspoľahlivejších
dát. Dnes, Tekscan s potešením ponúka 4. generáciu senzoru

• senzor je tak tenký a pružný, že nie je v rozpore s prirodzeným
skusom pacienta
• senzor je odolnejší než kedykoľvek predtým!
• jednorázový senzorový snímač môže byť použitý pre 15-25
nahrávok u pacienta
• senzory majú neobmedzenú životnosť (žiadne lehoty spotreby)
– môžete použiť kedy potrebujete
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