
-3

106 8

8
9

103

93
1

1
-1

 
 

© 2014 Patterson Dental Supply, Inc. All rights reserved.

Dolphin Imaging 11.7

ImagingPlus™   •   Ceph Tracing   •   Treatment Simulation   •   3D •   Letter System

Ceph Tracing 
Ceph Tracing pozwala na analizowanie cefalometryczne 
zdjęć rentgenowskich oraz tworzenie postępowych nałożeń 
obrazów szybko oraz dokładnie. Wykorzystywane w tysiącach 
prywatnych gabinetów na całym świecie przy leczeniu 
ortodontycznym oraz w większości programów szkoleniowych 
dotyczących zabiegów chirurgii stomatologicznej w Północnej 
Ameryce, Dolphin Ceph Tracing drastycznie zmniejsza żmudne 
oraz pochłaniające czas zadanie analizy cefalometrycznej.
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. 

Boczne analizy Analizy od przodu Analizy nałożeń Nałożenie zdjęć/zdjęć rentgenowskich

Analizy oraz nałożenie boczne 
zdjęć 
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Dolphin Imaging 11.7 product features

Powerful image enhancement
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Ceph Tracing 
Obsługuje wiele różnych rodzajów wprowadzanych danych: 
• Rejestruj obrazy z istniejących plików, płaskich skanerów, innych źródeł standardu TWAIN 

albo cyfrowych systemów rentgenowskich. Albo twórz zdjęcia rentgenowskie 2D 
z objętościowych danych CBCT korzystając z opcjonalnego oprogramowania Dolphin 3D

Analiza łukowa 

Zautomatyzowane szablony zębów i struktur 

Tabela pomiarów 

Normy zwyczajowe 

Analiza boczna - McLaughlin 

Analiza boczna - Ricketts 

Analiza czołowa 

Badanie przed-po zabiegowego profilu obrazu Nakładanie Nałóż profil cyfrowy 

Procedura Cyfrowa 
• Prosta kalibracja rentgenowska 
• Ilustracje oraz szczegółowy opis przedstawiający miejsce każdego punktu 

orientacyjnego 
• Automatycznie generowane struktury i profile anatomiczne 
• Rozszerzenia obrazu: przybliżenie/oddalenie, jasność, kontrast, ostrość, wytłoczenie
• Ustawianie zmian: frankfurcka horyzontalna, płaszczyzna pozioma, naturalna 

pozycja głowy

Analiza cefalometryczna (boczna) do użytku ortodontycznego oraz w chirurgii stomatologicznej: 
• Analizy boczne, w tym Ricketts, McNamara, Steiner (Tweed), Jarabak, Roth, Sassouni, 

McLaughlin, Downs-Northwestern, Bjork, Alexander (Vari-Simplex), Holdaway, Alabama, 
Burstone, Gerety i wiele innych; wszystkich ponad 400! 

• Analizy czołowe obejmują: Ricketts, Van Arsdale, Grummons and Grummons (uproszczone) 
• Analizy łukowe: Bolton, Schwarz 
• Zautomatyzowane szablony struktur zębów oraz cefalometrycznych, w tym profil tkanek 

miękkich, drogi oddechowe, żuchwa, szczęka, wyrostek kłykciowy żuchwy, rozwijanie 
się ósemek, dolny wyrostek zębodołowy, badanie wyrostka sutkowatego, zatoki nosowe, 
oczodoły, łuk jarzmowy oraz wiele więcej 

• Profesjonalne prezentacje: tabela pomiarów, analizy nakładania, analizy oraz obrazy 
• Odchylenia od normy wyświetlania „Downs Wiggle Gram” 
• W pełni konfigurowalne analizy, struktury, normy cefalometryczne 
• Normy podzielone na kategorie: płeć, wiek, rasa.

Nałożenia 
• W łatwy sposób nakładaj zmiany na zdjęcie boczne pacjenta albo obrazy zdjęć rentgenowskich 
• Nakładaj zmiany z różnych odstępów czasy ze standaryzowanym odniesieniem nakładania, 

takim jak SN w Stella, frankfurcki w Porion, Na-Pg w ANS-PNS, Na-Ba w CC, Na-Ba w Na, 
ANSPNS w ANS, Go-Me w Me 

• Wielokrotne nakładania 
• Dowolne nakładania 
• 5-częściowe nakładania Ricketts 
• Oblicz „przeciętną zmianę” z przykładowej grupy pacjentów do celów badawczych 

Potężne rozszerzenie obrazu

Inne cechy 
• Potężne dodatek do obrazu ujawnia trudne do dostrzeżenia struktury 
• Integracja z programami Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Excel 
• Nakładanie zmian z różnych odstępów czasu podczas ucyfrowienia – zapewniając 

Cechy produktów Dolphin Imaging 11.7

• Stwórz domyślne ustawienia z Twoich obecnych nałożeń zmian

najbardziej dokładne nałożenie obraz przed-po


