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Tekscan prilagajanje zobov 
v svetu stomatologije.

Konec ugibanja okluzije

Načini uporabe:
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•
•
• In še več!

 Fiksni & Snemljivi prote�ki

 Implanta�

 TMD longete 

 Uravnoteženost okluzije

 Krajšanje zdravljenja

 Abfrac�on Management 

 Periodontalni Management (zdravljenje)

 Razlikovalna diagnos�ka

 Ortodoncija

 Odkrivanje vzroka bolečine zobov

 Finaliziranje stomatološkega zdravljenja 

 

2-D pohled 3-D pohled
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Leta 1987 je Tekscan razvil  prvi senzor na T-scan®
osnovi tehnologije mrežastega senzorja posebej 
razvitega za okluzijsko analizo.
Tekscan je ustvaril to močno diagnos�čno orodje kot 
odgovor na potrebe stomatologov, ki iščejo natančen 
način dinamičnega merjenja okluzije.
Danes skupaj z mnogimi novostmi in izboljšavami, je 
T-scan III® edina dostopna rešitev na trgu, ki nudi 
takojšen podatek o okluziji vključno s podatkom o času 
in zmogljivos�. Ta sistem 3. generacije z naprednimi 
orodji programske opreme za analiziranje, konsistentne 
podatke s frekvenco 100 Hz za posredovanje 
kakovostnega zdravljenja.



Zmanjševanje razlike v okluziji

T-Scan napeljuje znanost do 
umetnos� okluzije 

•
•
•
•
•

•
•
•

•

 Boljša diagnos�ka
 Višja kakovost nege
 Krajši čas zdravljenja
 Večja udobnost zobnih protez
 Zmanjšana nevarnost nepravilnega delovanja 
 implantatov, trauma�čni zobje, nestabilnost 
 zobne proteze, neučinkovite longete in lom 
 porcelana

 Pravna dokumentacija rezultatov
 Izobraževanje bolnikov
 Gradnja osebnega strokovnega znanja

 Povečanje strokovnih priporočil drugih 
 zdravnikov

Vključite se v vrsto progresivnih
zobozdravnikov celega sveta
ki priznavajo ugodnos�:

www.tekscan.cz

Za vsa leta je bila zobna okluzija do velike mere stvar ugibanja 
vseh zobozdravnikov. Ar�kulacijski papir, vosek, indikator pri�ska 
– kreme itd, so bile edino dostopno orodje za presojanje in 
uravnoteženje moči zagriza.
Te metode pa ne odkrijejo do�ka, ni� časa in ni� moči ugriza. Ta 
sredstva so firmo Tekscan pripeljala do mišlenja razvitja 
tehnologije, ki posreduje podatke, ki omogočajo zobozdravniku 
bolje odkri� in presodi� okluzijo.

Z ar�kulacijskimi oznakami, kjer ni nobene znanstvene korelacije 
med globino od�sa barv, njihovo površino, količino moči, ali 
sekvence časa dejanskega s�ka, ki so rezultat uporabe 
par�kulacijskega papirja.
 Opomba: iz kliničnih primerov je razvidno, da kakovost oznak iz 
papirja ne nudi nobenih oznak tega, da bi iz navedenih s�čnih 
točk pokazale dejansko moč. Okluzijska Analiza sistema T-Scan III 
hitro in natančno določa količino moči v dani oznaki 
ar�kulacijskega papirja.
Programska oprema grafično ponazarja oboje, moč in čas, 
predčasnega s�ka za nadzor uporabniku za planirane procedure 
nastavljanje med prilagajanji.

T-Scan III je dvignil ravan na področju analize okluzije 
z uporabo patentnih senzorjev v senzorski 
tehnologiji.
 Ultra-tanko, ponovno uporaben senzor, v obliki 
zobnega loka, za udobno names�tev v zobni lok, 
vložen v senzorje ročaja, ki je priključen preko USB 
vhod vašega računalnika. Ta programska oprema s 
prijetno grafiko (2-D, 3-D, moč vs graf s časom) prikaz 
podatkov o zobeh, natančen in takojšen kotakt, prikaz 
vsakega zoba, nivo in moč delujoča na zob med 
ugrizom itd..  S temi podatki, vizualizacijo je 
doseganje ravnovesja in natačnega ugriza enostavno.

Ultra lahek dizajn T-Scan III poenostavlja prehod iz 
ene ordinacije v drugo. Njegovi senzorji so trajni, 
natančni in se lahko ponovno uporabijo večkrat za 
enega bolnika. Enostavna uporaba, intui�vna 
programska oprema in enostavna nastavitev, 
pomagajo dosega� dobre rezultate natančnega 
merjenja. Razen tega pa vgradnja v arhiv baze 
podatkov T-Scan III omogoča izboljšavo kliničnih 
rezultatov in poenostavi� urejanje datotek 
posameznih bolnikov.



Ne le naša beseda, 
marveč
tudi mnenja drugih
izmed vaših vrstnikov:

www.tekscan.cz

„Toplo priporočam T-Scan saj je 
njegova uporaba enostavna, 
rezultat pa učinkovit. Zelo je 
koristen pri prilagajanju okluzije, saj 
mi daje bolj natančne informacije 
glede razmerja moči na vsakem 
zobu vključno v okviru časa. Bolniki 
si lahko ogledajo skenirane 
podatke, da lažje dojamejo kako bo 
zobozdravnik posegel, da ugotovi 
stabilnost ugriza. T-Scan 
dokumentacije vodi evidenco o 
stanju pred in po – rezulta� 
običajnih postopkov, ki so 
pomembni za opravljene zaznamke 
o bolnikih”

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

„Izobraževanje zobozdravnikov na 
realnih primerih – bolnikih, 
zahtevajo najvišji nivo kakovos� in 
prak�čne sisteme od Hornbrook 
Group. T-Scan z ru�nsko okluzijo 
uporablja Hornbrook Group zadnjih 
7 let. Doprinesli smo več moderne 
stomatologije na naših tečajih, da 
se ni� slučajno ne bi puščali do 
zaključka z ugibanjem ali se zanašli 
na srečo. Finalni primeri lepljene 
keramične ali tradicionalne 
stomatologije s T-Scan je trajno 
udobje bolnika in končen rezultat 
kot občutna razlika v primerjavi z 
ar�kulacijskim papirjem in/ali 
ponovnim nameščanjem. Nobena 
druga metoda ne more morebitne 
težave odstrani� tako natančno in 
tako učinkovito kakor T-scan. „

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

„Ugotovil sem, da T-Scan je 
nenadomestljivo orodje za 
doseganje pravilne okluzije v 
stomatologiji, predvsem skupaj s 
CEREC 3. Naj uporabljate CO 
(centralno okluzijo), CR ali 
neuromuskularno filozofijo, ena 
izmed manjkajočih dodatkov je 
sposobnost natančnega razlikovanja 
pomena oznak ar�kulacijskega 
papirja. T-Scan omogoča uporabniku 
natančne informacije o pravilnem 
časovnem s�ku, trajanju kontakta in 
moč kontakta, ki ga enostavno ne 
morete doseči tako, da berete 
»čajne listke« v količini oznak iz 
ar�kulacijskega papirja. Grafični 
vmesnik je enostaven ne le za 
zdravnike pač pa tudi za bolnike! „

Richard Masek, DDS
San Diego, Kalifornia



Enostavno najboljša rešitev 
za Vašo prakso.

Historie senzoru

• 

•
•

•

Od prve uporabe leta 1987, je Tekscan vedno bolje izboljševal senzor 
za ugotavljanje natančnejših in bolj zanesljivih podatkov. Tekscan danes 
z veseljem ponuja 4. generacijo senzorjev.

senzor je tako tanek in prilagodljiv, da ne vpliva na naraven ugriz 
slehernega bolnika.

 Senzor je bolj odporen kot kadarkoli prej!
 en sam senzor se lahko uporabi 15-25 krat za posnetek pri bolniku. 

 Senzorji imajo neomejeno življenjsko dobo (nobenih rokov uporabe) 
- uporabite jih lahko kadarkoli jih boste potrebovali.

CAD&CAM Technologies s.r.o.
VAT Nr.29117119
Na Pankraci 995
CZ - 140 00 Prague 4

Mr.Zdenek Krotky
CEO

 www.cad-camtech.cz
 managing@cad-camtech.cz
 +420 724 888 000
tekscan.cz
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Prvorazredna podpora
Odlična rešitev
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Ocena okluzijske moči je prav tako enostavna kot ugriz bolnika 
navzdol na ultra-tanki senzor. Senzor oddaja v realnem času-okluzijski 
s�k in moč z informacijami Windows  ™ so�ware, ki meri intraoralno 
zmogljivost v tako kratkem času (0,01 sekunde). Omenjene 
informacije se prikazujejo v dveh in treh dimenzijah kot kon�nualne 
moči. »Film« celotnega posega okluzijskega s�ka je zapisan in 
shranjen.

Ker T-Scan III lahko meri moč v času, postaja eden od 
nenadomestljivih pripomočkov za vredotenje celotnega postopka 
odnosa mandibularne ekskurzije. Ogledate si lahko premično čeljust 
bolnika iz centralne okluzije v lateralne ekskurzije na zaslonu 
računalnika. Je nenadomestljiv pomočnik pri iskanju okluzijske 
interference, določanju rela�vne moči vsakršnih motenj in 
ocenjevanju potencialne travme, ki jo povzročka okluzijska 
interferenca.

Po zapisu poteka zobne okluzije »na filmu«, lahko shranjujete vse 
podatke v računalnik in jih po potrebi vedno uporabite ponovno. 
Podatki o okluziji se lahko vnašajo v drug dokument namenjen za 
poročila o bolnikih ali poročila za »zdravstvene zavarovalnice«. Enake 
slike lahko služijo natančnejše obveščanje vašega bolnika na višjem 
nivoju. Dejansko je veliko zobozdravnikov presenečenih, kako 
pozi�vno presenečeni so nijhovi bolniki, ko so priče izboljšav, ki jim je 
omogočila naprava T-Scan III že po par obiskih pri vas.

Ponosni smo na našo podporo in servisne 
sposobnos�, tako kot tudi na našo 
tehnologijo. Kot stranke se lahko 
zanesete, da bodo naši izkušeni, 
kvalificirani delavci z veseljem sodelovali 
z vami, da ugotovijo, da vi in vaši bolniki 
lahko zelo hitro začnete realizira� in 
dožive� ugodnos� T-Scan III.

O tem, kako enostavna je uporaba 
T-Scan III, ponujamo celo vrsto 
seminarjev in predavanj namenjenih za 
izobraževanje kot tudi neposredno 
uporabo v praksi.
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