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August 15, 2013

Referral To:Greg C. Phindol, DDS, MSc.D

7920 De Soto Avenue, Suite B

Woodland Hills, CA 91367
Regarding:Wyatt ErrintonRadiographs included:

panorex
If radographs are enclosed, please return them to our office at your earliest convenience.

Mr. Errinton requires the folowing extractions:

Sincerely,

Joseph Holliday, DDS MS 

Dr. Joseph Holliday
20403 Ocean Drive
Malibu, Ca 90263

 

 

 

January 10, 2014

Dr. Joseph Holliday

20403 Ocean Drive

Malibu, Ca 90263 

Re: Andrew Johnson

Dear Joseph

We are happy to inform you that we have completed recontouring Andrew’s gingival tissu
e on 

teeth displayed in the pictures below with a soft tissu
e diode laser.  This new technology allows us 

to have your patient’s tre
atment progress more quickly and facilitate the eruption of teeth.  Please

don’t hesitate to contact our office with any questions.  I th
ank you for you continued support.

Sincerely,

Greg C. Phindol, DDS, MSc.D

Soft Tissue Diode Demonstration.

Greg C. Phindol, DDS, MSc.D - 792 0 De Soto Avenue, Suite B - Woodland H ills, CA 91367 - (818) 882-3535

Letter System

Letter System Dolphin ułatwia generowanie efektywnej i pełnej 

korespondencji ze zdjęciami. Dostosuj swoje wstępne pytania 

diagnostyczne oraz rozmowy na temat podjęcia decyzji 

leczenia. Dolphin Letter System zwięźle formatuje odpowiedzi 

razem z odpowiednimi obrazami wstawionymi automatycz-

nie. Wybieraj z wielu wcześniej określonych, profesjonalnie 

napisanych szablonów albo dostosuj własną kolekcję.

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.
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Clinical Terminology

Layman Terminology
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Obszerna biblioteka szablonów listów 
• Kilkadziesiąt profesjonalnie napisanych szablonów, w tym: ekstrakcja, zdejmowanie aparatu 

na zęby, badanie wstępne, postęp leczenia, wyniki diagnostyczne, wymagania związane 
z leczeniem, certyfikaty oraz listy powitalne 

• Twórz zestawy listów jednocześnie z paroma innymi podmiotami: pacjentem, rodzicem, lekarzem, 
prowadzącym

Kwestionariusz badania pacjenta 
• Dostosowany kwestionariusz badania: sam konstruujesz pytania i tworzysz dodajesz możliwe odpowiedzi 
• Wprowadź informacje o badaniu pacjenta: stwórz zbiór listów, który będzie zawierał lekarzy, prowadzących, 

pacjentów 
• Dane pacjenta są zachowywane w bazie danych Dolphin dla łatwego dostępu w późniejszym czasie 

albo tworzenia dodatkowych listów

Dostosuj zawartość 
• Łatwy dostęp do setek istniejących kodów diagnostycznych i leczenia 
• Twórz i modyfikuj listę wyboru leczenia oraz odkryć diagnostycznych 
• Modyfikuj istniejące szablony pochodzące z biblioteki bądź twórz swoje własne 
• Dodawaj wcześniej określone typy obrazów: zdjęcie twarzy, zdjęcie wnętrza jamy ustnej lub zdjęcia 

rentgenowskie 
• Włączaj plany diagnostyczne i leczenia na różnych poziomach terminologii: klinicznej lub stwórz swój własny 

styl
Inne
• Automatycznie dodawaj wcześniej określone obrazy pochodzące z danych pacjentów w programie Dolphin 
• Letter Wizard poprowadzi Cię krok po kroku przez proces tworzenia dokumentów 
• Wykorzystaj pełną moc programu Microsoft Word, aby tworzyć niestandardowe  

dokumenty
• Kompatybilny z programem Word w wersji 2000 lub wyższej 
• Symulacja leczenia

Letter System
Cechy produktów Dolphin Imaging 11.7


