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Dolphin Imaging 11.7

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

 

        

Symulacja Leczenia

• Rozszerzona funkcjonalność! 

• Przewodnik Roth/Rickets AEO VTO 

• Przyjęty przez grupę  
Advanced Education in Orthodontics  
(AEO) i Full FACE Course

Moduł oprogramowania Treatment Simulation pozwala na planowanie, 
diagnozę oraz prezentowanie przypadków w widoku bocznym. 
Interdyscyplinarny Przewodnik narzędzia do planowania zabiegu 
(VTO) zawiera interaktywne programy krok po kroku do szybkiej 
nauki oraz prostych analiz oraz planowania leczenia. Jest idealnym 
narzędziem dla interdyscyplinarnego zespołu klinicystów do wizualizowania 
rezultatów oraz wspólnej pracy. Oprogramowanie Dolphin Treatment 
Simulation może być używane zarówno w przypadku leczenia 
ortodontycznego jak i chirurgii stomatologicznej.

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

AEO Roth, narzędzie do planowania zabiegu (VTO) 
na dorastajcym pacjencie ortodontycznym

Symulacja leczenia chirurgicznego 

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.
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Leczenie ortodontyczne 
• Przekładanie, przechylanie, obracanie siekaczy; przesunięcie trzonowców; automatyczne obracanie żuchwy 
• Skoroszyt Arch Length Discrepancy (rozbieżności w długości łuku): wstępny stan, różnice odległości pomiędzy 

zębami, ekstrakcje, ekspansje oraz szlifowanie korekcyjne zębów 
• Konwersja CO (centralna okluzja)-CR (centryczna relacja). Wprowadź odczyt CPI oraz MRI; odzwierciedla fulcrum 

(wspornik) przy pierwszym kontakcie dentystycznym; automatyczna repozycja okluzji centralnej do relacji centrycznej. 

Prognozy wzrostu
• Symuluj wzrost na zaznaczonych zdjęciach rentgenowskich albo zaznaczeniach nałożonych na zdjęcie, 

poprzez wprowadzenie aktualnego wieku kostnego oraz pożądanego okresu wzrostu 
• Nałóż jedno albo więcej zaznaczeń wzrostu na oryginalne obrazy, ustaw do jakiejkolwiek płaszczyzny odniesienia. 
• Podglądaj w prosty sposób po-wzrostowe pomiary oraz obraz wzrostu 
• Wybierz algorytm wzrostu Bolton albo Ricketts

Przewodniki narzędzia VTO oraz analizy 
Pozwól szybko przewidywać, planować oraz 
wizualizować sekwencje leczenia: 
• AEO-Roth/Ricketts 
• McLaughlin (moduł opcjonalny) 

Cele leczenia 
Symulacja leczenia na podstawie określonych 
celów cefalometrycznych: 
• Ząb sieczny górny do A-Pogonion 
• Ząb sieczny górny do Sella-Nasion Angle 
• Kąt międzysieczny 
• Ząb sieczny dolny do A-Pogonion 
• Ząb sieczny dolny do kąta A-Pogonion 

Chirurgia ortognatyczna 
• Le Fort, obustronna strzałkowa osteotomia gałęzi żuchwy (BSSO), 

genioplastyka 
• Rynoplastyka (z retuszem obrazu, narzędzia morfingu) 
• Implant kości policzkowej (z retuszem obrazu, narzędzia morfingu) 
• Raport modelowy z zabiegu 
• Dokładny profil tkanek miękkich, retusz oraz narzędzia konturowania 

Inne
• Odpowiednio zmień profil tkanki miękkiej opierając się na ruchach 

kostnych oraz zębowych 
• Opracuj plan leczenia razem z każdą standardową oraz niestandardową 

analizą cefalometryczną 
• Używaj w prosty sposób i wyszukaj narzędzia wizualne albo wprowadź 

dokładne wartości leczenia 
• Dostosuj współczynniki ruchu kostnego do tkanek miękkich 
• Cofnij historię leczenia 
• W prosty sposób porównaj z innymi planami leczenia 
• Eksportuj obrazy do Windows Clipboard oraz innych plików obrazów 
• Funkcja Movie Morphing pozwana na zademonstrowanie przemiany 

sprzed leczenia na symulowany rezultat

Ruch zębów 

Skoroszyt rozbieżności 
w długości łuku 

Zbadaj rozbieżności pomiędzy centralną okluzją a relacją 
centryczną; wyznacz punkt rotacji osi zawiasu; podglądaj 
wykresy CPI oraz symuluj korekcje.

Narzędzia retuszu profili 

Repozycja zębów 
trzonowych 

Cele leczenia 

Symulacja operacji wysuniętej szczęki Operacje chirurgiczne Historia powziętych kroków leczenia 

Współczynniki ruchu 
kostnego do tkanek 
miękkich

Dokładny retusz profilu

Symulacja LeczeniaCechy produktów Dolphin Imaging 11.7

• Ząb sieczny dolny do płaszczyzny żuchwy


