
Digitaalista hammashoitoa vaivatta
Medit i500 Smart Deal
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Intraoraaliskannereiden kehitys ei ole pysähtynyt viime vuo-
sina. Vaikka skannerit tulevat nopeammiksi ja tarjoavat 
enemmän mahdollisuuksia ja etuja hammashoitoon, on 
skannerin hankkiminen edelleen mittava investointi.

Elysee Dental osana maailmanlaajuista Modern Dental 
Group- organisaatiota, tuo nyt markkinoille väriskannerin, 
joka tarjoaa paitsi kaikki käyttöindikaatiot, ja on myös edul-
linen.

Medit i500, kustannustehokas ja helppokäyttöinen

Kustannustehokkuus yhdistettynä nopeuteen, puuteritto-
maan käyttöön ja näppärään käsittelyyn tekevät tästä skan-
nerista arvokkaan lisän vastaanoton tuottavuuteen. 
 
Sijoituksen hinta on vain 16.900 euroa ilman arvonlisäveroa. 
Pakettiin kuuluu intraoraalinen väriskanneri ja korkealaatui-
nen kannettava tietokone.

Skannerilla ei ole vuotuisia lisäkustannuksia tämän investoin-
nin lisäksi, sillä lisenssimaksut sisältyvät hintaan. 

Varusteluun kuuluu 10 Gt muistia pilvessä tallennukseen. 
Lisäksi voidaan ostaa 1T:n lisää tallennuskapasiteettia hintaan 
20,00 € kuukaudessa.

Esittely
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Joustavuus
i500: ssa on avoin CAD / CAM-järjestelmä. Tämä 
mahdollistaa avointen tiedostojen lähettämisen 
kaikkiin mahdollisiin laboratorioihin. 

Vaikuttava nopeus
Käyttämällä kahta suurella nopeudella varus-
tettua kameraa i500 skannaa nopeasti ja 
tehokkaasti. Älykkäällä skannauksen tunnis-
tusalgoritmilla jatkat skannaamista siitä koh-
dasta, mihin jäit kun keskeytit

Puuteriton
i500 ei vaadi puuterin käyttöä tavallisissa 
tapauksissa, jolloin skannaus on helpompaa ja 
potilas kokee skannauksen miellyttävämmäksi.

Kapea suukappale
i500: n kapeaa suukappaletta on helppo käsitel-
lä, mikä lisää mukavuutta potilaalle.

Korkea resoluutio
i500 tuottaa realistisia kuvia, joilla on korkea reso-
luutio ja runsaasti yksityiskohtia, joten voit erot-
taa hammasrakenteet pehmytkudoksista.

Videotoiminto
i500: n videon laatu on korkeatasoista. Videolla 
teet nopeita skannauksia joilla kerätään tietoa 
lyhyessä ajassa ja tallennat paljon arvokkaita 
yksityiskohtia.

Kevyt
Skanneri voi olla epämiellyttävä käyttää, ja jopa 
raskas. i500 tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan. 
Skanneri on kevyt, helppo käsitellä ja näin ollen 
mukava käyttää.

Kirkkaat värit
i500 tuottaa tarkkoja värikartoituksia ja voi erot-
taa pehmytkudokset, plakin ja hampaat.

Yksi painike
Skannerin käsikappaleessa on yksi painike, jonka 
avulla voit aloittaa ja pysäyttää skannauksen kos-
kematta tietokoneeseen.

Miksi Medit i500?

STL

HD
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Täydellinen ohjelmistojen ja laitteiden yhdistelmä
i500:n ja siihen liittyvän ohjelmiston käyttäminen on helppoa ja tehokasta kaikille käyttäjille. Ohjelmis-
to on helppo sisällyttää vastaanoton käytäntöihin.

Medit i500

Käyttäjäystävällinen ohjelmisto 
Ohjelmiston käyttöliittymä tarjoaa intuiti-
ivisen virtaviivaisen prosessin, jolloin ska-
naukseen käytetty aika on lyhyempi ja 
jättää enemmän aikaa potilaan diagno-
sointiin ja hoitoon.

Allemenoanalyysi
Tämän ominaisuuden avulla voit analysoi-
da allemenoja sovitussuunnan perusteella. 
Voit asettaa sovitussuunnan kahdella taval-
la (automaattisesti tai manuaalisesti).

Automaattinen purennan 
skannaus
Ohjelmisto löytää automaattisesti puren-
nan yksinkertaisella skannauksella.
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HD-kamera
Skannerilla on helppo ottaa 2D-kuvia 
3D-mallidataa käyttäen ja jakaa ne labora-
torion kanssa.

Purennan analyysi
Tämä ominaisuus näyttää ja ylä- ja alaleuan 
väliset purentakontaktit helposti luettavas-
sa värikartassa.

Skannausalueen lukitseminen
Voit lukita skannausalueen maalaamalla 
sen ja lukittua (värillistä) aluetta ei päivitetä 
uudella skannauksella. Käytä ominaisuutta 
korjataksesi muotoiltua pehmytkudosta 
välittömän skannauksen jälkeen, koska se 
saattaa romahtaa.
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Medit Link

Meditin uusi työnkulku- ja viestintäohjelmisto, Medit Link on 
kehitetty käyttökokemuksen parantamiseksi. Sen integroitu 
pilvitallennus, avoimet tiedostomuodot, nykyaikaiset CAD-pro-
sessit reaaliaikaisella työnkulunhallinnalla ja viestintävälineet 
varmistavat, että käytössäsi on optimaalinen työnkulku.

One Software
to connect them all

www.meditlink.com

AnalyticsDashboard CommunicationCloud Storage3D Viewer

3D

One Software
to connect them all

www.meditlink.com
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Tallennus Pilveen
Medit Link on yhdistetty kaikkien digitaalisten tiedostojen pilvitallennukseen. 
Tämän tallennuksen avulla voit helposti arkistoida digitaalisen tulostuksesi ja 
päästä potilastietoihin mistä tahansa.

Helppo viestintä
Integroimalla suorat viestintävaihtoehdot voit esittää asiakkaille kysymyksiä 
nopeammin laadukkaiden lopputulosten varmistamiseksi. Tämä ei ainoastaan 
lisää lopputuotteen laatua, vaan myös säästää rahaa ja parantaa asiakkaittesi 
tyytyväisyyttä pitkällä aikavälillä.

Ohjauspaneeli
Medit Linkin käyttäjäystävälliset, tehokkaat hallintapaneelit antavat pääsyn 
kaikkiin tietoihisi tiivistetyssä muodossa yhdellä silmäyksellä. Pidä kirjaa 
kaikista tilaustiedoista, mukaan lukien aiheelliset kustannukset, 
skannaustyypit ja potilaiden käynnit, jotta voit hallita tuotantoa ja 
kommunikoida tehokkaasti yhteistyökumppaneidesi kanssa.

3D-katseluohjelma
Kun skannaus on suoritettu i500-skannausohjelmistossa, voit esikatsella lopul-
liset tiedot 3D-katseluohjelman kautta Medit Linkissä.
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Mitä etuja tämä antaa sinulle.

Innovaatio
Pyrimme jatkuvasti optimoimaan prosesseja ja tuotteita. Webi-
naarien ja kampus-iltojen välityksellä kerromme sinulle digitaalisen 
hammaslääketieteen uusimmasta kehityksestä.

Koulutus
Kun ostat skannerin, sinä ja työntekijäsi saatte CAD/ CAM -asian-
tuntijan koulutusta. Tämän harjoittelun aikana keskustellaan kai-
kista intraoraail-skannauksen osa-alueista.

Tuki
Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia skannerin käytössä, ota aina 
yhteyttä asiantuntijaasi. Saat tukea puhelimitse, sähköpostitse tai 
etäohjauksella läpi koko prosessin.

Avointa dataa
Medit i500 tukee avointa tiedostomuotoa. Voit välittää tiedostosi 
haluamallesi taholle ilman lisäkustannuksia. Säilytät päätösvallan 
itselläsi.

Oletko kiinnostunut? Varaa maksuton esittelykäynti.
Ymmärrämme, että skannerin osto ei ole heräteostos. Jos olet kiinnostunut Medit i500: stä, meidän CAD / CAM-asiantuntija 
tulee mielellään esitelemään kaikki edut ja mahdollisuudet, jotka tämä skanneri tarjoaa. Jos haluat tilata esittelyajan, ota 
yhteyttä myyntitukeen, puh. 0400 994 661 tai sähköpostitse: info@elysee-dental.fi
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