
ВДИГА ЛЕТВАТА В ДЕНТАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ
РАЗКРИВАНЕ НА ОКЛУЗАЛНАТА ДИНАМИКА

Всеки стоматолог може да сканира захапката 
на пациента и да комуникира с него какви 
са проблемите  от данните, показани на 
екрана. Чрез допълнителната функционалност 
за импортиране на интраорални скенерни 
снимки, T-Scan спомага за лесното откриване 
на оклузални проблеми директно върху 
захапката.

Вижте оклузалните данни

T-Scan е инструментът, който може да ви 
помогне да намалите случаите на последващи 
фрактури, да предотвратите повторни 
поправки, и да намалите многократните 
безплатни визити. Пациентите инвестират 
в лечение, когато имат увереността, че 
техният стоматолог има инструментите за 
получаване на най-добрия резултат.

Водещи в индустрията образователни 
институции са интегрирали T-Scan в 
основата на учебната си програма.

Официален представител на Tekscan, Inc. Dental
за България: Linea Trading Ltd.
София 1172, ул. Ловен Парк бл. 4

За повече информация, свържете се с нас:
Tel: +359 2 443 89 63 • Cell: +359 888 747 025 
E-mail: office@linea.bg • www.tekscan.com/dental
www.linea.bg  

Увеличете приходите си

Направете видима връзката между това, което 
пациентът чувства, и неговия реален профил на 
оклузален натиск. Правете по-информирани 
диагнози и взимайте информирани решения. 
Пациентът вижда триизмерния модел на екрана 
и разбира защо се нуждае от лечение.

Мотивирайте пациента си за съвременно и 
ефикасно лечение.

Образовайте своите пациенти



Tekscan е създателят и иноваторът на T-Scan, единствената клинично призната 
и валидирана с изследвания дигитална система за оклузионен анализ в 
стоматологията. T-Scan предоставя динамично измерване на оклузията – 
разкривайки нивата и времето на натиска върху индивидуалния зъб и 
оклузиалната стабилност на цялостната захапка. T-scan „съживява“ 
маркировката на артикулационната хартия. С T-Scan можете да визуализирате 
и третирате разрушителните сили преди те да станат проблем, за да 
получите по-добри резултати с пациентите си. Средство за обективна оценка, 
T-Scan повишава информираността на пациента, неговото удовлетворение, 
лоялността му, намалява нежелателните последващи посещения и поправки и 
позволява по-смел, проактивен подход към пациентската грижа.

Петер страда от зъбобол след поставяне на корона на 13-ти зъб и се оплаква, че 
захапката му е „накриво“. След безброй неуспешни повторни посещения, 
стоматологът на Петер го изпраща при стоматолог, използващ T-Scan, за 
определяне на оклузията.

Артикулационната хартия показва къде е направен контакт, но не и кога и 
с каква сила. T-Scan е единствената технология, която показва измерване на 
силата и времето на двете събиращи се оклузални повърхности. Видеото на 
затварящата се захапка, представено кадър по кадър, дава възможност на 
специалистите да идентифицират проблемния контакт, който може да 
разруши денталната корекция или да доведе до болка, чувствителност, 
периодонтални или ТМС проблеми.

*94% от стоматолозите имат проблеми с определянето на оклузията, при 
самостоятелно използване на артикулираща хартия.

Най-после: РЕШЕНИЕ
Използвайте T-Scan:

T-Scan „съживява“ хартиената маркировка, разкривайки 
динамиката на силата на захапката в реално време.

Пациентски успех

T-Scan стоматологът първо използва 
артикулираща хартия, за да анализира 
статичните оклузални маркировки от 
разположениетоо на зъбите на Петер. 
Стоматологът установява много малка 
точка върху зъб 11, близо до зоната, 
където Петер се оплаква от болка. След 
това стоматологът сканира захапката 
на Петер с T-Scan и данните показват, 
че зъб 11 понася много високо ниво на 
сила на натиск. Данните също така 
показват, че зъб 13 е изцяло изваден от 
оклузията, както и, че има широка зона 
на асимптоматична дъвкателна сила на 
зъб 15.

Диагноза

Лечение

Резултат

Виждайки данните на екрана, Петер 
разбира какво причинява болката му и се 
доверява на препоръчаното от доктора 
лечение. Извършват се корекции, водени 
от T-Scan: на средата на зъб 11, за да се 
намали натискът върху болезнената зона и 
още две напасвания за да се балансира 
оклузията, като се напасват зъби 13 и 15.

Данните от T-Scan след направените 
корекции показват, че оклузията на Петер 
е по-балансирана и болката му изчезва само 
след едно посещение. С технологията на 
T-Scan стоматологът успява бързо да 
определи причината за оклузалния проблем 
и да го коригира. Както Петер, така и 
стоматологът, не биха могли да бъдат 
по-доволни от резултата.

ПРЕДИ

СЛЕД

• За да сте сигурни, че имплантите не се натоварват прекалено рано.

• За да предпазите короните, мостовете и фасетите от прекомерен натиск.

• За да изравните оклузията за цялостна реконструкция на 
устата

• За да определите първоначалната оклузия на нови 
пациенти.

•За да проследите оклузията при ортодонтско 
лечение.

• За да балансирате ортодонтия и шини.

• За да диагностицирате ТМС проблеми.

• За да предотвратите разклащане на 
протеза.

.


