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Zabieg usunięcia trzeciego zęba trzonowego 

Usuwanie zębów mlecznych 

Aparaty na dolny łuk zębowy 

Wymiana przedniego dysku stawu żuchwowego 

Zatrzymaj animację lub plik wideo w dowolnym momencie dla podkreślenia czegoś w prezentacji; 
przewijaj w przód i w tył oraz oglądaj zawartość podczas przedstawiania prezentacji 

Leczenie wstępne 
Aquarium to coś więcej niż tylko przechowalnia wysokiej jakości materiałów multimedialnych 
profesjonalnie wykonanych oraz poruszających wyczerpujące tematy. To rozwijająca się 
biblioteka prezentacji uporządkowanych za pomocą ciekawego interfejsu, który pozwala na 
przełączanie się pomiędzy wszystkimi dostępnymi tematami. Każdy temat zawiera serię prezentacji 
uporządkowanych według diagnozy oraz leczenia. Prezentacje zawierają dynamiczne animacje 3D, 
płynne pliki wideo oraz obrazy przed i po leczeniu, dzięki którym odpowiednio zachęcisz swoich 
pacjentów. 

Tematy to między innymi wyniki diagnoz, aparaty, higiena, wyrzynanie się zębów, zabiegi 
ortodontyczne oraz chirurgiczne takie jak wszczepianie kości pod implanty, wysunięcie  
oraz cofnięcie żuchwy, podniesienie dna zatoki szczękowej, wszczepianie implantów, usuwanie 
zębów, stosowanie urządzeń do tymczasowego zakotwiczenia szkieletowego oraz wiele więcej. 
Dostępna jest również zawartość typowa dla producenta w postaci specjalnych wsporników oraz 
aparatów. 

Prezentacje Aquarium jasno wyjaśniają potrzebę leczenia, jego możliwe rodzaje, możliwe 
konsekwencje odkładania leczenia, szczegóły leczenia oraz specjalne plany leczenie 
pozabiegowego. 

Biblioteka Aquarium ciągle się powiększa. Wejdź na stronę www.dolphinimaging.com/aquarium  
i zobacz ostatnio dodane pozycje.

Dostosuj zawartość  
Możesz edytować zawartość prezentacji Aquarium zgodnie z Twoimi potrzebami 
poprzez dodawanie własnej zawartości w formie zdjęć i materiałów wideo 
Twojego personelu, konkretnych aparatów, własnych prezentacji przed i po etc. 
Czynność ta jest prosta w wykonaniu i nie wymaga szczególnych umiejętności 
obsługi komputera. Projektuj swoje własne prezentacje poprzez tworzenie 
odnośników do materiałów multimedialnych po to, aby przekazać informacje 
w sposób, w jaki dokładnie chcesz. Twórz odnośniki specyficzne dla konkretnego 
typu leczenia oraz zawierające zebrane razem prezentacje w celu łatwego 
odtwarzania złożonych wcześniej „filmów”. Ty lub Twój personel możecie 
ustawić odnośniki w taki sposób, aby można było ich użyć w możliwych do 
przewidzenia okolicznościach, oszczędzając sobie w ten sposób czasu i pracy. 

Dla przykładu, przewidując pacjentów ze specyficznym nieprawidłowym 
położeniem zębów (np. zgryz głęboki, klasa II) możesz połączyć diagnozę 
przypadku, konkretne urządzenia niezbędne w leczeniu oraz aparaty retencyjne. 
Możesz w łatwy sposób tworzyć różne scenariusze leczenia, które pozwolą 
Tobie lub Twojemu koordynatorowi planu leczenia przedstawić leczenie właściwe 
Twojemu gabinetowi. 

W sekcji Ulubione możesz zapisać odnośniki do swoich ulubionych prezentacji, 
dodawać własne zdjęcia lub pliki wideo oraz przechowywać prezentacje 
w sekcji Podgląd, dzięki czemu będziesz miał do niej natychmiastowy dostęp, 
gdy będziesz następnym razem jej potrzebował.

Wymagania sprzętowe  
• Windows XP (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym), Windows Vista, 

Windows 7 lub Windows 8. Wspieramy edycje Professional, Business,  
Enterprise oraz Ultimate, oraz wersje 32 i 64 bitowe. 

• Wszystkie najważniejsze aktualizacje Microsoft, wliczając w to przeglądarkę 
Internet Explorer 10 

• Procesor Pentium 4 1.8 GHz lub szybszy 
• 1 GB pamięci RAM 
• 40 GB wolnej przestrzeni dyskowej na komputerze lub na serwerze.  

5 GB wolnej przestrzeni dyskowej na urządzeniu klienta. 
• Dostęp do Internetu 
• Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024 × 768 (XGA)

Aparat ekspansyjny - sprężynowy 

Wsporniki

Możliwości techniczne  
Aquarium charakteryzuje się taką samą jakością wyświetlanego 
obrazu niezależnie od wielkości monitora, wliczając w to monitory 
szerokoekranowe. Inaczej niż w przypadku wielu podobnych 
programów, zawartość Aquarium automatycznie dostosowuje się do 
Twojego monitora, bez konieczności zmiany rozdzielczości. 

Oprogramowanie Aquarium wspiera także konfigurację składającą 
się z dwóch monitorów. Jeżeli posiadasz Dolphin Imaging możesz  
w tym samym momencie wyświetlać własne obrazy pacjenta na jednym  
z monitorów, a na drugim obsługiwać Aquarium. Po odpowiedniej 
instalacji możesz także udostępniać Aquarium w sieci Twojego systemu. 
Zakup odpowiednią licencję, aby umożliwić jednoczesne użycie 
Aquarium. Aquarium współpracuje zarówno z Dolphin Imaging, jak  
i Dolphin Management oraz może być używane jako oddzielny system.

Strefa konsultacji medycznych w Chang Orthodontics w Los Alamitos w Kalifornii

Aquarium
Program zaprojektowany w celu interaktywnej edukacji pacjenta oraz prezentacji przypadku. Aquarium to dynamiczne 
narzędzie komunikacji, które w pełni wykorzystuje wysokiej jakości grafikę 3D. Zostało zaprojektowane, aby przedstawić 
zwykłe oraz złożone tematy wliczając w to wnioski diagnostyczne, chirurgię stomatologiczną oraz procedury ortodontyczne, 
użytkowanie urządzenia, higienę oraz wiele innych.
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W izualizacja to skuteczne narzędzie edukacyjne. Promuje ona specjalną 
zdolność rozumienia, która ułatwia komunikację z kolegami po fachu 
oraz z pacjentami w każdym wieku. Aquarium używa wyśmienitej grafiki 
3D w celu zaprezentowania prostych oraz złożonych tematów, które 
wchodzą w skład diagnozy oraz planowania leczenia.

Fotel zabiegowy w Strathcona Orthodontics w Edmonton w Kanadzie

Intuicyjny interfejs 

Sprężyny do cofania kłów 

Techniki mycia zębów 

Wyrzynanie się Zębów Mądrości 

Asymetria Twarzy (Szczęka oraz Żuchwa) 

Lip Bumper 

Cechy:  
• Obszerna biblioteka tematów 
• Animacje 3D, pliki wideo oraz obrazy przed i po 
• Klinicznie precyzyjny 
• Prowadź oznaczony datami rejestr określający, które filmy pacjent 

już widział 
• Edytowalna zawartość 
• Dodaj logo swojej firmy do nagrywanych filmów 
• Funkcje Ulubione/Playlista 
• Gotowy do podłączenia do Internetu 
• Wsparcie dla dwóch monitorów 
• Automatyczne aktualizacje przez Internet 
• Pełna kompatybilność z Dolphin Imaging & Management 
• Eksportowane filmy można obejrzeć na stronie internetowej,  

w prezentacji PowerPoint lub na przenośnym odtwarzaczu 
• Nagrywaj playlisty na płyty CD/DVD lub na pamięć masową  

dla pacjentów, aby mogli obejrzeć je w domu 
• Przeciągnij/Upuść oraz Kopiuj/Wklej do oraz z Aquarium 
• Nagrywaj oraz odtwarzaj pliki audio w wielu językach 
• Możliwy wybór kilku opcji naraz (oglądaj kilka filmów w wybranej 

kolejności) 
• Wybór motywów interfejsu 
• Ukryj niechcianą zawartość dla procedur oraz aparatów, których nie 

używasz

Kliknij na ikonę Aquarium,  
aby otworzyć rozwijane menu 

Przycisk zbliżenia 

Szukaj 
po słowach kluczowych 

Odtwórz wybraną Playlistę 
/Bibliotekę 

Odtwórz wybraną Playlistę 
/Bibliotekę w trybie 

pełnoekranowym 

Odtwarzaj w pętli 

Exportuj wybraną Playlistę 
/Bibliotekę 

Biblioteka oraz Playlista 
pozwalają dostosować 
prezentacje do Ciebie 
oraz do pacjentów 

Kliknij na „Diagnoza”  
aby zobaczyć odpowiednią 

zawartość 

Odpowiednia zawartość 
„Leczenie” pojawia się 

automatycznie  
po wybraniu „Diagnoza”

Miniaturka tematu 

Przeciągnij oraz Upuść obrazy oraz filmy z systemu plików

Odświeżony interfejs graficzny  
Interfejs Aquarium jest łatwy w obsłudze oraz zaprojektowany w taki sposób, 
aby każdy członek Twojego personelu mógł z łatwością go używać. Używaj 
sekcji Playlista, aby przechowywać powiązane, tematyczne pliki multimedialne 
dostępne natychmiast po jednym kliknięciu! 

Strona nawigacyjna pozwala przejrzeć zawartość biblioteki oraz zapewnia 
podgląd wybranych plików. Tematy są ułożone w sposób intuicyjny, dlatego 
szybko i sprawnie możesz znaleźć pożądany plik multimedialny. Wyszukiwarka 
pozwala znajdować tematy używając słów kluczowych. Użytkownik ma 
także możliwość tworzenia własnych plików zawierających ulubione pliki 
multimedialne oraz przechowywać je w sekcji Playlisty w celu ich późniejszego 
łatwego odszukania. 

Wybór tematycznych skórek umożliwia zmianę wyglądu interfejsu tak,  
aby dostosować go do Twojego aktualnego nastroju lub do osobowości 
pacjenta.

Publikuj Playlisty  
Nagrywaj Playlisty na płyty CD/DVD lub na pamięci USB dla pacjentów  
do późniejszego obejrzenia w domu.

Eksportuj filmy
Nie musisz być zalogowany do Aquarium, aby zobaczyć jego 
zawartość! Wszystkie pliki multimedialne możesz eksportować 
do standardowych plików Windows, które możesz potem 
odtwarzać w dowolny sposób np. na Twojej stronie 
internetowej lub w prezentacji PowerPoint. Pożądaną 
zawartość możesz także wypalić na płytę CD lub obejrzeć 
na iPodzie. Wyeksportowane pliki multimedialne 
zostaną dla bezpieczeństwa oznaczone znakiem 
wodnym z logiem Twojej firmy.

Eksportuj/Importuj Playlisty
Dziel się swoją ulubioną Playlistą z innymi użytkownikami Aquarium dzięki 
zapisaniu jej i zainstalowaniu w ich systemie.

Aparat typu Twin Block 

CD/DVD

Prezentacja PowerPoint 


