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Tekscan išaugo
odontologijos pasaulyje.
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Fiksuo�eji ir išimami protezai

Implantai

Kraniomandibuliarinės disfunkcijos (TMD) įtvarai

Okliuzijos subalansavimas

Trumpesnis gydymas

Trūkinėjimo prevencija

Apydančio ligų gydymas

Diferencinė diagnos�ka

Ortodontologija

Skaudamų dantų iden�fikavimas

Dantų apdaila

 ir daugiau! 
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1987 metais Tekscan sukūrė , pirmąjąT-Scan��
grotelinio daviklio technologiją, sukurtą specialiai
okliuzijai analizuo�. Šis galingas diagnos�nis prietaisas
buvo Tekscan atsakymas į odontologų poreikius �ksliai
ir dinamiškai išmatuo� sąkandį. Šiandien, po daugelio
tobulinimų, yra vienintelė technologijaT-Scan�� 
rinkoje, kuri įgalina gau� informaciją akimirksniu,
įskaitant laiko ir jėgos s�prumo duomenis. Ši trečios
kartos sistema teikia bandinius nuosekliai, 100 Hz
dažniu, ir yra aprūpinta pažangiais kompiuterinės
analizės įrankiais – kad būtų galima už�krin�
aukštesnės kokybės gydymą.



Mažin� okliuzijos ne�kslumus 

T-Scan suar�na mokslą
ir okliuzijos meną 

•
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 Diagnos�kos kokybė

Gydymo kokybė

Trumpesnis gydymo laikas

Aukštesnis dantų protezų komfortas

Mažesnė impantų ne�kimo, dantų

 traumų, nestabilių protezų, ne�nkamų

 įtvarų ir porceliano trūkinėjimo rizika

Teisinė rezultato dokumentacija

Efektyvesnis pacientų švie�mas

Jūsų kvalifikacijos kėlimas

Daugiau kitų medikų rekomendacijų

Įsijunkite į pažangių dantų gydytojų

visame pasaulyje gretas –

pasiekite geresnių rezultatų

daugelyje sričių:

www.tekscan.cz

Daugelį metų dantų okliuzijos gydyme buvo i�n daug erdvės
dantų gydytojų spėlionėms. Ar�kuliacinis popierius, vaškai, slėgį
indikuojan� pasta ir panašūs įrankiai buvo vieninteliai, naudo�
sąkandžio jėgos įver�nimui ir subalansavimui. Šie metodai
neiden�fikuoja sinchroniško kontakto, neapskaičiuoja laiko ir
jėgos. Noras pašalin� šiuos ne�kslumus paska�no Tekscan
išvysty� technologiją, kuri suteikia dantų gydytojams duomenis
okliuzijos įver�nimui ir apskaičiavimui.
Ar�kuliacinės žymės neparodo moksliškai pagrįsto sąryšio tarp
atspaudo spalvos gylio, jo ploto, jėgos s�prumo ar kontakto
laikotarpio, per kurį padaryta žymė ar�kuliaciniame popieriuje.
Pastebėkite klinikiniuose pavyzdžiuose, jog popieriaus žymių
kokybė neparodo nieko nei apie kontakto eiliškumą, nei apie
jame buvusios jėgos s�prumą. T-Scan III okliuzijos analizės
sistema greitai ir preciziškai nustato jėgos konkretaus atspaudo
popieriuje s�prumą. Kompiuterinė programa naudotojui grafiškai
pavaizduoja ir paanks�nto kontakto jėgą, ir laiką, taigi galima iš
anksto numaty� okliuzijos gydymui reikalingas procedūras

T-Scan�� iškėlė kartelę okliuzijos analizės srityje 
panaudodamas patentuotą grotelinių daviklių technologiją. 
Ii�n plonas daugkar�nis daviklis, kurio forma pritaikyta 
dantų skliautui tyrinė�, įstatomas į daviklio laikiklį, o šis 
prijungiamas prie jūsų asmeninio kompiuterio USB jung�es. 
Aiški programos grafika (2D, 3D, jėgos s�prumo X laiko 
grafikas) rodo dantų kontakto duomenis akimirksniu ir 
�ksliai, maty� kiekvienas dan�s ir s�prumas jėgos, kuri 
spaudė jį sąkandžio metu. Turint šiuos duomenis, labai 
nesudė�nga įsivaizduo� ir pasiek� tobulo sąkandžio 
balansą.
T-Scan�� suprojektuotas kaip labai lengvas prietaisas, su 
kuriuo nesudė�nga perei� iš vieno kabineto ar 
laboratorijos į kitą. Jo davikliai patvarūs, �kslūs ir skir� 
daugkar�niam to pa�es paciento gydymo naudojimui. 
Lengvai naudojamoje, intuityviai valdomoje kompiuterinėje 
programoje yra nustatomos parinktys, taigi gaunami 
matavimai yra i�n �kslūs. Be to, T-Scan�� suteikiama
galimybė integruo� duomenis į pacientų duomenų bazę 
gerina klinikinius rodiklius ir palengvina pacientų bylų 
tvarkymą.



Nepasi�kėkite vien �k mūsų žodžiu,
štai kai kurių jūsų kolegų nuomonės:
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„Nuoširdžiai patariu naudo�s T-scan��
technologija, nes tai paprasta
ir efektyvu. Tai ypač paranku
taikant okliuzijos korekciją, nes
galiu dirb� su i�n �kslia
informacija dėl jėgos, kuri veikia
kiekvieną dan�, s�prumo ir dėl
šios jėgos veikimo laiko. Pacientai
gali patys peržiūrė� skenuotą
medžiagą, todėl jie geriau
supranta, kokio koregavimo
prireiks stabiliai okliuzijai įgy�.
T-scan�� taip pat sudaro prieš- ir
poprocedūrinį rezultatų protokolą,
kuris ypač svarbus pildant pacientų
bylas.

Dr. Glenn DuPont, D.D.S.
Dawson Centrum pro pokročilé dentalní 
studium

„Mokant dantų gydytojus ir tam
naudojant �krus pacientus,
Hornbrook Group reikalingas
aukščiausias išmanymo pilotažas ir
gerai veikiančios prak�nės
sistemos. Pastaruosius septynerius
metus T-scan��mums už�krina
�kslias okliuzijas. Į savo kursus
įjungiame šiuolaikiškus
odontologijos pasiekimus, taigi
mums nė į galvą neateitų galu�nį
okliuzijos korekcijos rezultatą
palik� likimo ar atsi�k�numo
valiai. Lipdytos keramikos arba
tradicinio odontologinio gydymo
užbaigimas su T-scan�� pakylėja
pacientų komfortą ir galu�nį
rezultatą į nepalyginamai aukštesnį
lygį, nei ankstesnis popieriaus
žymėjimas ir/ar papildomas
montavimas. Jokia kita metodika
negali taip efektyviai subalansuo�
jėgos veikimo arba ras� ir
panaikin� kliuvinių!“

Mark W Montgomery, DMD 
Direktor izobraževalne klinike 
Hornbrook Group
www.hornbrookgroup.com

Įsi�kinau, kad T-scan��yra
nepakeičiamas prietaisas
odontologijoje, siekiančioje
okliuzijos �kslumo, ypač
naudojant kartu su CEREC 3.
Nesvarbu, ar dirbate su CO,
CR, ar neuromuskuliarine
filosofija, lieka vienas
trūkstamas dėmuo – galimybė
�ksliai iššifruo� ar�kuliacinio
popieriaus žymių reikšmes.
T-scan�� suteikia naudotojui visą
išsamią informaciją apie pa�es
sąlyčio laiką, jo trukmę, ir jo
jėgą; o to negalime gau�
„burdami iš kavos �rščių“
ar�kuliacinio popieriaus žymių
raizgalynėje. Grafinis
programos pateikiamas vaizdas
lengvai suprantamas ne �k
gydytojui, bet ir pacientui!“

Richard Masek, DDS
San Diego, Kalifornia



Tiesiog geriausias sprendimas jūsų
prak�kai.

Daviklio istorija

• 

•

•

Nuo 1987 metų, kai Tekscan pristatė pirmąjį daviklį, jis nuolat
tobulinamas siekiant kuo �kslesnių ir labiausiai pa�kimų
duomenų teikimo. Šiandien Tekscan su pasididžiavimu pristato
ketvirtosios kartos daviklį.

Tai toks plonas ir lankstus daviklis, kad jis visai netrikdo
 natūralaus sąkandžio.
Šis daviklis atspariausias iš iki šiol gamintų!
Vienkar�nis daviklis gali bū� panaudotas 15-25 to pa�es
 paciento įrašų.• Daviklio saugojimo laikas neribotas – galite jį
 naudo� tada, kai prireikia. 
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Neeilinis aptarnavimas

neeilinei technologijai
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Okliuzijos jėgos ver�nimas yra visai paprastas – pacientas �esiog
sukanda i�n ploną daviklį. Daviklis realiu laiku pasiunčia
sąkandžio sąlyčio ir jėgos informaciją į Windows™ programą, kuri
išmatuoja jėgą burnos ertmėje iki 0,01 sekundės intervalais. Ši
informacija parodoma kaip įrašytas dviejų ir trijų dimensijų
nenutrūkstamas viso okliuzinio sąlyčio jėgos veikimo „filmas“.

T-Scan�� sugeba matuo� jėgos veikimą laike, taigi yra
nepamainomas įrankis ver�nant apa�nio žandikaulio nuokrypio
kontakto sekvencijas. Savo kompiuterio ekrane galite stebė�,
kaip paciento žandikauliai juda nuo MIP arba centrinės okliuzijos
link lateralinio nuokrypio. Tai paranku iden�fikuojant sąkandžio
kliuvinius, nustatant kiekvieno kliuvinio reliatyvųjį jėgos
s�prumą, ir ver�nant traumos, sukeltos okliuzijos kliuvinio,
galimybę.

Įrašius dantų okliuzijos filmą, duomenis galite saugo� savo
kompiuteryje ir peržiūrė� pagal poreikius. Okliuzijos duomenys
gali bū� perkel� į kitus dokumentus pildant pacientų bylas arba
draudimo įmonių ataskaitas. Šie vaizdai gali pasitarnau� ir
nuodugnesnio pacientų švie�mo reikmėms. Iš �esų daugeliui
dantų gydytojų patrauklu tai, jog pacientus sužavi ir įkvepia jų
pačių matoma sąkandžio pažanga, pasiekta su T-Scan�� vos
keleto vizitų metu.

Mes didžiuojamės ne �k savo technologija, bet ir 
serviso, kuriuo ją aprūpiname, galimybėmis.
Būdami mūsų klientais, galite bū� �kri, kad mūsų 
patyrę aukštos kvalifikacijos darbuotojai jums ir
jūsų pacientams už�krins galimybę kuo greičiau 
įsi�kn� visais  privalumais.T-Scan��
Nors naudo� taip paprasta, siūlome T-Scan�� 

įvairias
galimybes dalyvau� išsamiuose mokymo 
seminaruose. 
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