Dolphin 3D

3D Surgery™

Imaging 11.7

Krok 4: Osteotomia

Kilka prostych kroków, aby stworzyć chirurgiczną diagnostykę 3D

Wykonaj indywidualną osteotomię, odpowiednią dla pacjenta/przypadku:

Określ ogólny obszar głównych struktur:
Początkowe segmenty, szczęka i żuchwa

Dolphin 3D Surgery™

Krok 2: Przytnij
Precyzyjnie wydziel fragment
dla szczęki oraz żuchwy

Osteotomia LeFort I

Osteotomia segmentowa LeFort I

Ścieżka do strzałkowej osteotomii

Strzałkowa osteotomia

Genioplastyka

Obustronna strzałkowa osteotomia gałęzi żuchwy
(BSSO) oraz genioplastyka (widok od dołu)

BSSO, genioplastyka (widok boczny)

Osteotomia w linii pośrodkowej

Przedoperacyjnie z widokiem tkanek miękkich

Odwrócona L osteotomia

LeFort I, BSSO, Genioplastyka

Osteotomia LeFort I

Poszerzanie szczęki (trzyczęściowe), BSSO

Poszerzanie szczęki (dwuczęściowe)

Pionowa osteotomia gałęzi żuchwy

Poszerzanie szczęki (dwuczęściowe, widok 45º

Osteotomia podwierzchołkowa

Krok 5: Punkty orientacyjne

Krok 3: Usuń oraz scal

Zidentyfikuj cyfrowo, kluczowe punkty orientacyjne, w tym każdy punkt orientacyjny 3D cefalometrycznych analiz:

Wytnij jakikolwiek nadmiar tkanek z okolicy szczęki i żuchwy oraz zamień niskiej
jakości zęby CBCT z automatycznie scalonymi, cyfrowymi zębami modelowymi
do badań, wysokiej rozdzielczości.

Rejestrowanie dwóch zestawów danych
model kompozytowy

Dane oryginalnego skanu CBCT żuchwy

Dolphin 3D Surgery rozwinął się i zawiera
teraz jeszcze więcej możliwości. Rewolucyjny
moduł planowania leczenia i oprogramowanie
prezentacyjne, a dodatkowo dopasowane
indywidualnie narzędzie do projektowania,
które wraz z innymi użytecznymi funkcjami
pomagają z łatwością planować proces
leczenia ortognatycznego. Moduł 3D Surgery
pokaże proces planowania leczenia krok po
kroku, od początkowej oceny i planowania do
generowania pośrednich i końcowych szyn
międzyzębowych.
Dodatkowo,
prezentacja
zmian w tkankach szkieletowych i tkankach
miękkich twarzowych pacjenta w animacjach
w czasie rzeczywistym.
Wszystko czego potrzebujesz, aby korzystać z tego
wszechstronnego oprogramowania to wiązka
stożkowa lub dane z tomografii komputerowej
(CT) pacjenta. Następnie należy uzupełnić dane
zdjęciami 2D i 3D twarzy i/lub zeskanowanymi
laserowo modelami gipsowymi lub optycznie
zeskanowanym uzębieniem pacjenta.
Więcej informacji
www.dolphinimaging.com/3dsurgery

Wymagania systemowe:
•
Windows XP, 2003 Server, 2008 Server,
Windows 7 lub Windows 8. Dla wszystkich
wspieranych generacji systemów operacyjnych,
Dolphin Imaging wspiera zarówno wersję 32jak i 64-bitową, oraz wspiera edycje Business/
Professional, Enterprise oraz Ultimate.
•
1.8GHz albo szybszy, 4GB RAM
•
karta graficznaNVIDIA lub ATI z minimum 512MB
RAM wideo
•
250GB wolnego miejsca na dysku
•
Dolphin 3D
•
Skontaktuj się z przedstawicielami Dolphin,
aby uzyskać więcej szczegółów.

Modele kompozytowe

UWAGA: Dolphin nie jest wspierany przez usługi
terminalowe.

Wysokiej rozdzielczości skan modelu do badań

Pooperacyjnie z widokiem tkanek miękkich
Oprogramowanie Dolphin Imaging jest przeznaczone do użytku
w gabinetach stomatologicznych do rejestrowania, przechowywania
oraz prezentowania obrazów pacjentów oraz asystowania
w planowaniu leczenia oraz diagnozy. Otrzymane wyniki z diagnostyki
programu oraz narzędzi do planowania leczenia są zależne od
interpretacji wyszkolonych specjalistów.
Oprogramowanie Dolphin Imaging jest zatwierdzonym przez FDA
wyrobem medycznym II klasy.

Ostateczny, cyfrowy model ukazujący
struktury zębów, korzeni oraz nerwów
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3D Surgery™

Dolphin 3D Surgery™
Analiza rozbieżności linii środkowej

Proste do opanowania, Łatwe w użytkowaniu

Prezentowanie animowanego zabiegu

Natychmiastowo przenieś wartości
wzorcowych przemieszczeń operacyjnych
do physi

Zacznij od wysokiej jakości obrazów 3D wiązki stożkowej lub spiralnego CT. Następnie,
po prostu przejdź przez Kreatora Segmentacji, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces
prawidłowego tworzenia pacjenta operacyjnego. Jeśli użyjesz aparatu 3D do twarzy, Dolphin może
to przetworzyć; jeśli nie, Dolphin 3D Surgery, może w pełni wykorzystać Twoje kliniczne zdjęcia (2D).

Narzędzie Present używa symulacji zabiegu z narzędzia Treat w animowanej sekwencji
przed/pooperacyjnych konfiguracji we wszystkich trzech wymiarach. To pozwala
skrupulatnie zbadać szczegółowe niuanse zabiegu; przedstaw swój plan pacjentowi;
albo zrób prezentację przypadku wśród swojego zespołu operacyjnego. Przeprowadź
symulację zabiegu poprzez przemieszczanie struktur kostnych oraz zaznaczanie
konturu miękkich tkanek dla zarysu; przednie rejony nosowe; oraz okolice warg.
Symulacja w czasie rzeczywistym pojawia się podczas każdego przemieszczenia.

Treat: Pełne planowanie zabiegowe
Sercem modułu Dolphin 3D Surgery jest potężne potężne i wszechstronne narzędzie
planowania zabiegowego nazwane Treat. Możesz planować z widoków bocznych, przednich lub
submento-vertex (SMV). Masz dostęp do wielu pożytecznych klinicznych oraz cyfrowych narzędzi,
stworzonych specjalnie przez i dla chirurgów, fachowców i badaczy. Korzystaj z tych narzędzi, aby
wygenerować szybkie diagnozy; interaktywne dyskusje z innymi specjalistami; albo szczegółowy
plan z szynami do sali operacyjnej.
Wykonaj symulację leczenia przesuwając struktury szkieletowe i kontury tkanek miękkich od strony
profile, obszarów przednionosowych i obszarów ust. Symulacja w czasie rzeczywistym możliwa
jest w każdym przesunięciu.

Zgryz w czasie
rzeczywistym, mapa
stykania się zębów

Zaznaczanie konturu
tkanki miękkiej /
dopracowywanie

Symulacja przedoperacyjna

Symulacja pooperacyjna

Symulacja Przed/Po Tkanek miękkich

Opis
podsumowujący,
odczyt zabiegu

Szyna: Indywidualnie dopasowany przewodnik leczenia chirurgicznego
Narzędzie Splint (szyna) ułatwia odpowiedni dobór szerokości i grubości szyny bazując
na planach leczenia. Stwórz szynę pośrednią dla pozycjonowania szczęki lub żuchwy
opierając się na preferowanej kolejności czynności operacyjnych. Wszystkie pliki
danych generowane są z możliwością wydruku w wybranych laboratoriach*.

Widok tkanki miękkiej – Rynoplastyka oraz inne operacje estetyczne twarzy

Szczegółowy
dziennik historii
powziętych kroków
leczenia/zabiegu

Edytor reagowania tkanek miękkich

Aktualizacja zmian
tkanki miękkiej
twarzy w 3D w czasie
rzeczywistym, bazując
na przemieszczeniach
kośćca

Podgląd szyny pośredniej

Ostatnia szyna chirurgiczna
Projektowanie mocowań międzyzębowych

Widok od przodu

Przesuwanie graficzne, strukturowe
z użyciem kursora myszy. Dostępne
widoki boczne, od przodu oraz SMV

Partnered with

Stopniowe przesuwanie strukturowe

*Medical Modeling Inc., is Dolphin’s exclusive partner within US/Canada. For more information visit www.dolphinimaging.com/3dsurgery

