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Moduł oprogramowania Dolphin 3D jest potężnym narzędziem, który sprawia, 
że przetwarzanie danych 3D jest wyjątkowo proste, umożliwia lekarzom różnych 
specjalności postawienie diagnozy, planowanie leczenia, prowadzenie dokumentacji 
i prezentowanie przypadków. Dolphin 3D pozwala na wizualizację i analizę anatomii 
twarzoczaszki od danych pochodzących z wiązki stożkowej tomografii komputerowej 
(CBCT), MRI, CT i systemów kamer do zdjęć twarzy w 3D.

Oprogramowanie Dolphin Imaging jest zatwierdzonym przez FDA wyrobem medycznym II klasy.

Oznaczenie układu nerwowego 3D 
• Oczekujące na przyznanie 

patentu narzędzie do lokalizacji 
oraz wyizolowania kanału nerwowego 
w obrazie panoramicznym 

• Kreśl wyraźnie widoczne kanały 
nerwowe wybierając dowolną 
szerokość oraz kolor 

• Podgląd/edycja odpowiednich pozycji 
nerwów na przekroju 

• Podgląd zaznaczonego kanału 
nerwowego z wykorzystaniem 
renderowania objętościowego 3D 
czaszki Podgląd zaznaczonych nerwów w 3D 

Łatwa lokalizacja układu nerwowego

Wybór parametrów oraz pozycji 
warstw SSŻ 
(stawu skroniowo-żuchwowego)

Przegląd wyników związanych z SSŻ 

Podgląd grupy warstw SSŻ 

Koloryzacja jednostek Hounsfielda

Wyizolowanie wybranego obszaru 
przekroju 

Przegląd wyników związanych  
z przekrojemPodgląd przedniego przekroju 

Podgląd grup warstw przekroju 

Wykonaj postępowe 
nałożenie obrazów w 3D

Nakładanie zdjęcia twarzy 2D 

Generuje filmy

Dwustopniowe nakładanie obrazów 

Nałóż skany z różnych odstępów czasu, aby móc śledzić oraz dokładnie zmierzyć zmiany  
w leczeniu kości oraz dróg oddechowych.

Nakładanie zdjęcia twarzy 2D

Stwórz w prosty sposób mapę tekstur na powierzchni twarzy jakiegokolwiek skanu CBCT, CT  
albo MRI. Po prostu zaimportuj zdjęcie twarzy 2D od przodu, a Dolphin 3D przeprowadzi Cię 
przez szybki proces, krok po kroku, jak dodać zdjęcie do zasobu 3D. Nie ma potrzeby korzystania 
z dodatkowych urządzeń bądź innych dodatków, aby stworzyć idealną tożsamość wizualną 
każdego pacjenta w 3D.

Scenariusze filmów 

Automatycznie stwórz animowane filmy poprzez 
zbieranie „kluczowych klatek” z Twojego zasobu 3D 
albo ujęć warstw. Zmieniając pozycję, powiększenie, 
przezroczystość, segmentację, przycinanie 
oraz ustawienia czasu zasobu, stwórz scenariusz 
filmu, który może zostać ponownie użyty przy 
zasobach innych pacjentów. Wtedy Dolphin 3D 
stworzy płynną animację scenariusza. Obracaj, rób 
ujęcia od góry i na wylot obiektu. Rozpowszechniaj 
pliki wideo, dodawaj je do prezentacji PowerPoint 
albo odtwarzaj na swoim iPodzie lub innym 
przenośnym odtwarzaczu. To Ty kontrolujesz 
szybkość odtwarzania filmiku, rozdzielczość, jakość 
i rozmiar pliku, dzięki możliwości wyboru ustawień 
wideo. Możesz także importować kluczowe 
klatki scenariusza jako osobne obrazy. Twórz  
i komponuj układy serii zdjęć Twojego zasobu 
3D, aby później móc je obejrzeć lub przesłać 
do odpowiedniego specjalisty.

Mapa przekrojowa 

Informacja  
z obrazowania 
przekrojowego 

Warstwa przekrojowa

Podgląd SSŻ 
• Wybierz obszar, który Cię interesuje; ustaw punkt środka oraz kierunek 

osi stworzonej specjalnie do analizowania stawu skroniowo-żuchwowego 
(SSŻ) 

• Wybierz żądaną grubość, szerokość, numer oraz kierunek warstw 
(koronowy, strzałkowy lub - oczekujący na przyznanie patentu – okrężny) 

• Przyjrzyj się kluczowym przekrojom wybranej osi
Wyizolowanie żądanych obszarów SSŻ

Mapowanie kolorów z wykorzystaniem skali Hounsfielda  

Nowością w Dolphin 3D jest narzędzie do mapowania kolorów z wykorzystaniem 
jednostek Hounsfielda, które pomaga wyróżnić różne struktury biologiczne 
na podstawie pomiarów ich przejrzystości radiologicznej. Wykres pokazuje ko-
lory, które mają swoje odzwierciedlenie na skali Hounsfielda, podczas gdy obraz 
na ekranie jest odpowiednio kolorowany.

Podgląd przekroju  

• Wybierz ścieżkę 

• Wybierz żądaną grubość, szerokość, numer 
oraz kierunek (liniowy albo - oczekujący 
na przyznanie patentu – okrężny) warstwy 

• Obejrzyj kluczowe przekroje wzdłuż wybranej 
ścieżki 

• Zbadaj grupy warstw

Wybranie parametrów oraz pozycji 
przekroju 

Raporty 

Twórz raporty diagnostyczne ze swoich danych z zasobów, raporty oceny właściwe dla wskazań 
pacjenta oraz specyfiki skierowania. Twórz własną bibliotekę szablonów miejsca wszczepienia 
implantu, SSŻ, patologii tkanek, zatok i dróg oddechowych oraz dużo innych rzeczy; udostępniamy 
bibliotekę istniejących szablonów. Do szablonu można łatwo dodawać wybrane obrazy oraz przekroje 
z zasobu. Raporty mogą być eksportowane do plików lub mogą być drukowane.

Wymagania systemowe:  
Windows XP, 2003 Server, 2008 Server, Windows 
7 lub Windows 8. Dla wszystkich generacji 
obsługiwanych systemów operacyjnych, Dolphin 
Imaging jest dostępny dla wersji 32 jak i 64 bitowych 
oraz dla edycji Business/Enterprise oraz Ultimate. 
Procesor Pentium 1.8GHz lub szybszy, 2GB RAM, 
karta graficzna NVIDIA albo ATI z minimum 512MB 
RAM, 40GB wolnej pamięci na dysku; skontaktuj 
się z przedstawicielami Dolphin, aby uzyskać więcej 
szczegółów. 

UWAGA: Dolphin nie jest wspierany przez usługi terminalowe. 

Lista zatwierdzonych kompatybilności (kwiecień 2013):
CT (DICOM 3 wiele plików lub jeden) 

— Lista posortowana alfabetycznie—
• Acteon Group - skaner WhiteFox (różne wersje) 
• Asahi/Belmont Alphard 
• Carestream Health Kodak 9000 
• Vatech Technology Picasso Trio (różne wersje) 
• GE 3D (urządzenia medyczne) 
• Gendex Dental GX CB-500™ 
• J. Morita 3D Accuitomo 80 oraz Veraviewepocs® 3D 
• Hitachi MercuRay 
• Imaging Sciences International (ISI) i-CAT 
• Instrumentarium/PaloDEx Group/ SOREDEX 
(obrazowanie dentystyczne) 
• IMTEC Imaging ILUMA 
• MyRay SkyView 
• NewTom 3G, VG and 9000 
• Planmeca ProMax 3D, ProMax 3D Max 
• PreXion 3D 
• Sirona GALILEOS Comfort, GALILEOS ComfortPlus 
• Każdy inny system, który jest w stanie stworzyć 
   bazę zgodną ze standardami DICOM. 
3D Facial Camera (Wavefront .OBJ format) 
• 3d-Shape 
• 3dMD 
• Canfield Scientific Vectra 3D 
• Di3D

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

Oprogramowanie Dolphin Imaging zostało stworzone 
do użytku specjalistycznego (dentystycznego) 
do rejestrowania, przechowywania oraz prezentacji obrazów 
pacjentów oraz są pomocne w ustaleniach co do leczenia 
oraz diagnozy. Wyniki są otrzymywane dzięki programowym 
narzędziom diagnostycznym oraz do planowania leczenia 
i są zależne od interpretacji wykwalifikowanych specjalistów.
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O programowanie Dolphin 3D ma już szerokie zastosowanie 
w instytutach nauki/badań oraz prywatnie na całym 
świecie. Zawiera narzędzia do analiz oraz pracy na ekranie 
komputera nad zbiorami danych zasobów: obrazy można 
w łatwy sposób ustawiać i obracać a progi gęstości tkanek 
mogą być dostosowywane, w celu bardziej szczegółowego 
podglądu anatomii twarzoczaszki. Pomiary oraz cyfryzacja 
może się odbywać zarówno w 3D jak i tradycyjnie w 2D.

Zespół zasób CBCT z danymi po-
wierzchni z aparatu 3D 

Przezroczystość obrazów tkanki miękkiej oraz twardej, po i przed zabiegiem Przezroczysty podgląd tkanki miękkiej Przezroczysty podgląd tkanki twardej

Oglądaj zęby zatrzymane z każdej strony Wyizoluj wybrane rejony, które Cię 
interesują

Ekran ustawień orientacji 

4 podglądy (zasób 3D oraz przekroje płaszczyzny w okienkach o takich samych 
rozmiarach)

Rentgen od przodu wygenerowany 
przez Dolphin 3D Wygenerowane zdjęcie cefalometryczne 

dodane 

Rentgen SMV wygenero-
wany przez Dolphin 3D 

Ustaw kolimację na dokładnie 
te obszary, które potrzebujesz 

Rentgen boczny wygenerowany przez 
Dolphin 3D 

Panoramiczne zdjęcia stworzone przez Dolphin 3D z obrazów CBCT

Po zabiegu

Warstwowe wyświetlanie objętości dróg odde-
chowych oraz najbardziej zwężony obszar. 

Punkty mogą być poddawane cyfryzacji na zasobie lub na każdym 
podglądzie warstwowym.

Cechy 
• Importuj z różnych formatów 3D zbiorów danych 
• Wysoka jakość, szybkie renderowanie 3D 
• Trójwymiarowa analiza układu oddechowego 
• Przekroje w Multiple Planar View (MPV) [wielopłaszczyznowy 

podgląd] 
• Dokładna lokalizacja zasobu 
• Łączenie zasobów: zespól dwa różne zasoby w jeden 
• Nakładanie zdjęcia twarzy na zasób 
• Nakładanie się zasobów 
• Oznaczanie nerwów 3D 
• Analiza SSŻ 
• Twórz cefalometryczne oraz panoramiczne zdjęcia rentgenowskie 
• Pomiary 3D-2D: dystans, kąt oraz obszar 
• Twórz animowane filmy ze zautomatyzowanych scenariuszy 
• Twórz układy obrazów oraz raporty 
• Obrazy są eksportowane do innych aplikacji 
• Obrazy w łatwy sposób można zapisywać w bazie danych 

pacjentów Dolphin 
• W pełni zaimplementowana baza danych SQL w Dolphin Imaging 
• Planowanie leczenia 3D implantów oraz symulacje 
• Wyróżniaj struktury biologiczne poprzez ich przejrzystość 

radiologiczną, korzystając z narzędzia, opierającego 
się o jednostki Hounsfielda 

• Cyfrowy system modelu badawczego dla formatów STL 
powierzchni zębów. 

• Obrazy cyfrowe dróg oddechowych i zębów z możliwością 
nanoszenia zdjęcia.

Prosty graficzny interfejs użytkownika (GUI)   

Dolphin 3D zawiera potężne, lecz intuicyjne narzędzia, abyś mógł 
przetwarzać wielowymiarowe zestawy danych. Nie ma tutaj żadnych 
skomplikowanych komend ani skryptów. Przetwarzanie i analiza trój-
wymiarowych danych nigdy nie była tak prosta.

Cyfrowych model badawczy

Nowe cechy cyfrowego modelu badawczego są tożsame z każdym 
innym cyfrowym systemem modelów badawczych, eksportujących do 
formatu STL, w tym:
• skanery wewnątrz jamy ustnej 
• komputerowe modele skanerów

Łatwa wizualizacja oraz segmentacja danych   

Przygotuj obiekt 3D poprzez grupowanie poziomów natężenia 
we wcześniej ustawionych zakresach dla tkanki miękkiej 
oraz twardej. Po tym prostym procesie możesz w łatwy sposób 
przejrzeć przeźroczystą bądź nieprzeźroczystą powierzchnię 
kostną; przeźroczystą, nieprzeźroczystą lub zdjęcie 
powierzchni tkanki miękkiej; lub obie naraz. Podglądy mogą 
być ze sobą łączone, takie jak: przeźroczysta struktura kostna 
z przeźroczystym zdjęciem 3D tkanki miękkiej mapy teksturowej 
twarzy. Dolphin daje Ci moc sprawczą, aby swobodnie 
wizualizować zasoby w 3D. Oprócz zmiany podglądów 
twardej tkanki na miękką, możesz także dostosowywać 
ustawienia przeźroczystości oraz intensywności, aby odkrywać 
te struktury, które chcesz. Narzędzia koloru pomagają także 
pokazać anatomię oraz jej zależność przestrzenną. Narzędzia 
edycji pozwalają na szybkie wizualizowanie ukrytych struktur, 
lub po prostu usuwanie pewnych części, które nie są w danym 
momencie istotne.

Ulepszona orientacja obiektu    

Ustawienie domyślnej orientacji jest bardzo ważne, aby zmaksymalizować 
zgodność analizy zasobu 3D. Dolphin 3D dostarcza narzędzia do określania 
płaszczyzny śródstrzałkowej, osiowej i czołowej. Możesz także ustawić orientację 
zasobu, jeśli chodzi o kąt - płaszczyzna frankfurcka. Możesz także dostosować 
domyślne odchylenie obiektu, nachylenie oraz obrót. Te działania mogą być 
wykonane na powierzchni powierzchni CT tkanki miękkiej, powierzchni CT tkanki 
twardej lub powierzchni zdjęcia 3D. 

Po ustawieniu orientacji skanu, skorzystaj z wcześniej ustawionych podglądów: 
przedniego, od tyłu, z prawej strony, z lewej strony, od góry, z dołu, ukośnego 
oraz izometrycznego.

Wielopłaszczyznowy podgląd oraz układy    
Wybierz układ, który najlepiej pasuje do Twojego zadania: 
• Zasób 3D (tylko podgląd zasobu 3D) 
• Zasób + 3 płaszczyzny (zasób 3D i 3 przekroje płaszczyzny po boku) 
• 4 podglądy (zasób 3D oraz przekroje płaszczyzny w okienkach  

o takich samych rozmiarach) 
• Osobne, prostopadłe, obrazowane warstwy: powierzchnia strzałkowa, 

czołowa i osiowa 

• Układ 4-zasobowy (wyświetla cztery podglądy tego samego zasobu) 

Możesz także dostosować poziom okienek (zmieniaj na 12-bitowe, 
14-bitowe albo 16-bitowe poziomy natężenia), powiększenie, przesuwanie, 
rotacja, itp.

Planowanie 3D pozycjonowania implantu     

W prosty sposób dodawaj implanty do obrazów 3D pacjentów dla uzyskania bardziej 
precyzyjnego planowania leczenia oraz prezentacji. Umieszczaj, przemieszczaj i obracaj 
implanty na zasobach, warstwach albo podglądach panoramicznych. Wybieraj typy 
implantów z ogólnej biblioteki szablonów implantów i określ rozmiar. Przybliżaj i oddalaj 
widok na implant; zdefiniuj „bezpieczną strefę” wokół każdego; dziel i modeluj zasób, 
aby zacisnąć go wokół implantu; mierz odległości oraz kąty; lokalizuj kanały nerwowe; 
eksportuj ostateczną symulację jako izopowierzchnię. 
• Pełna biblioteka implantów od producentów z branży. 
• Protezy

Natychmiastowe zdjęcia cefalometryczne/panoramiczne    

Stwórz dwuwymiarowe zdjęcia rentgenowskie ze zbiorów danych 
zasobów 3D w podglądzie bocznym, panoramicznym (OPG), 
przednim oraz SMV. Odtwórz zdjęcia rentgenowskie w: 
• Projekcji 1:1 (bez zakłóceń, bez powiększenia) 
• Proste ortogonalne/powiększenia projekcji (wprowadź  

% żądanego powiększenia) 
• Kompleksowa projekcja „tradycyjnej perspektywy 

rentgenowskiej” (wprowadź dane szczegółowej geometrii 
maszyny rentgenowskiej; najlepiej odwzorowuje tradycyjny 
rentgen)

Filtry obrazu pomagają uwydatnić różne struktury, które nas 
interesują; w tym: MIP (wyświetlanie z maksymalnym natężeniem), 
Ray-sum (standard w badaniach) oraz zestaw autorskich filtrów 
Dolphin. Obrazy zdjęć rentgenowskich mogą być zapisywane 
w bazie danych Dolphin Imaging, aby generować raporty oraz 
dwuwymiarowe analizy cefalometryczne (oprogramowanie Dolphin 
Ceph Tracing wymagane do analiz 2D).

Przed zabiegiem 

Cyfryzacja/Pomiary     

Dolphin 3D ułatwia zbieranie danych z zasobu 3D, oraz jest doskonałym narzędziem 
do badań oraz gromadzenia danych. 

Możesz robić pomiary odległości oraz kątów w 3D; twórz własne analizy w 3D lub  
w 2D (oprogramowanie Dolphin Ceph Tracing wymagane do analiz 2D). 

Analizuj drogi oddechowe poprzez rysowanie granic wokół wybranych części skanu 
objętościowego; program automatycznie wypełni oraz wyświetli całą przestrzeń 
dróg oddechowych wewnątrz granic, a później zaraportuje, wykazując objętość 
przestrzeni w drogach oddechowych w milimetrach sześciennych. Zlokalizuje także, 
wyświetli oraz zmierzy w milimetrach kwadratowych najbardziej zwężone miejsce 
dróg oddechowych. 

Punkty orientacyjne mogą być używane przy analizie 3D albo przemieniane 
na zidentyfikowane, boczne albo przednie, cefalometryczne analizy 2D, takie 
jak Roth-Jarabak, McNamara, itp. Co więcej, miejsca 2D mogą zawierać powiększenia 
rentgenowskie, aby były zgodne z istniejącymi unormowanymi wartościami. Cyfrowe 
punkty orientacyjne mogą być zapisywane w Dolphin Imaging oraz eksportowane 
do arkuszu kalkulacyjnego programu Microsoft Excel albo innych programów do 
analiz kalkulacyjnych.
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