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Dolphin Imaging 11.7

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

NEW

ImagingPlus™

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

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.

Bez wysiłku zarządzaj zdjęciami pacjentów oraz 
obrazami rentgenów. ImagingPlus jest fundamentem 
pakietu produktów Dolphin. Starannie zaprojektowane, 
aby można było nauczyć się je obsługiwać, narzędzie 
ImagingPlus pozwala efektywnie rejestrować, organizować 
i prezentować zapisy obrazów. Zawiera także zestaw 
przyjaznych użytkownikowi narzędzi o dużej mocy, do 
opracowywania planów leczenia oraz do łatwej wymiany 
pomysłów. 

Zupełnie nowy system przypisów oraz 
pomiarów dla wszystkich obrazów, w tym 
funkcja „anonimizująca”. Obsługuje wyświetlanie 
przekazywanego na żywo obrazu oraz 
rejestrowanie zrzutów – z cyfrowych kamer  
w jamie ustnej, takich jak Schick USBCam oraz 
DigitalDoc IRIS.
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ImagingPlus™

Rejestrowanie jednym kliknięciem 
• Uchwyć swoje zdjęcia sekwencyjnie, a Dolphin automatycznie uporządkuje 

obrazy w standardowym układzie, takim jak  połączenie zdjęć spoza jamy ustnej, 
wewnątrz jamy ustnej oraz powierzchni żujących 

• Podgląd, przycinanie, obrót, poprawa oraz wyrównanie zdjęć na jednym ekranie 
• Ulepszenia obejmują jasność, kontrast, gammę, odcień, nasycenie oraz redukcję efektu 

czerwonych oczu. 
• Przeciągnij i upuść obrazy z Twoich folderów plików do Dolphina 
• Zbyt zajęty aby dostosowywać obrazy? Możesz zrobić to później, korzystając z funkcji 

,,Przytnij później”
• Opcja automatycznego zachowywania oryginalnych, nieretuszowanych obrazów

Importowanie zdjęć rentgenowskich, slajdów oraz innych obrazów 
• Obsługuje zgodne ze standardem TWAIN urządzenia oraz jest kompatybilny   

z formatami obrazów wykorzystywanymi w branży 
• Opcjonalne oprogramowanie integracji rentgenowskiej pozwala  

na automatyczne importowanie cyfrowych obrazów rentgenowskich.

Podgląd ortodontyczny, stomatologiczny oraz chirurgii stomatologicznej 
(opcjonalnie) 
• Szybko zaznacz na nowo dane pacjenta, takie jak dolna szczęka, aby pokazać 

możliwe rezultat leczenia poprzez kliknięcie i przesunięcie kursora myszy 
• Symulowanie czołowych widoków; wklinowanie szczęki, nastawienie żuchwy, 

itp. 
• Pozwala na całkowite udoskonalenie Twoich wyników dzięki szczegółowym 

narzędziom do rysowania, pędzel, mieszanie i dużo więcej 
• Nakładaj obrazy z biblioteki zakończonych przypadków albo zęby z szerokim 

wachlarzem zastosowań 
• Pokazuj, jak mogą wyglądać pacjenci z założonym aparatem na zęby,  

z prostymi zębami albo po zabiegu wybielania

Movie Morphing 
• Funkcja Movie Morphing pozwala na pokazywanie przemian, które zachodziły 

od okresu przed leczeniem do symulowanego okresu bądź obecnych 
rezultatów po leczeniu

Prezentacja slajdów 
• Pokazuj prezentacje slajdów przechowywanych obrazów w różnych formatach oraz układach

Dolphin Premium (opcjonalnie) 
• Potężna baza danych pacjentów. Całkowicie bezpieczna, wspierana  

branżowo baza danych (Microsoft SQL) 
• Szybko szukaj/sortuj całą bazę pacjentów korzystając z kategorii: nazwa, 

wiek, płeć i normy. Inne kryteria wybory: adres, numer telefonu, lekarz 
kierujący, lekarz prowadzący, itp. Nawet szukanie bazujące na pomiarach 
cefalometrycznych (jeśli użyte), takie jak nagryz poziomy siekaczy, kąt 
płaszczyzny żuchwowej, itp. 

• Warunek wstępny dla wielu produktów premium Dolphin: AnywhereDolphin.
com, 3D, Letter System, Aquarium, Dolphin Management, Dolphin mobile, itd.

Inne 
• Wydrukuj każdy obraz (taki jak panoramiczny rentgen) w skali 1:1 

rzeczywistego rozmiary dzięki prostej kalibracji 
• Wyświetl analizy cefalometryczne w Dolphin Imaging 
• W łatwy sposób przesyłaj obrazy oraz układy do programów Microsoft 

PowerPoint, Word oraz innych 
• Porównuj obrazy obok siebie 
• Eksport do wielu formatów plików graficznych, kopiowanie obrazów  

do schowka Windows
• Wyślij mailem obrazy do lekarzy kierujących 
• Obsługa DICOM (opcjonalnie) 

Cechy produktów Dolphin Imaging 11.7


