Digitaal afdrukken

Digitale precisie vervangt de traditionele afdruk
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Digitaal afdrukken
Sneller, schoner, efficiënter, patiëntvriendelijker. Dental Union biedt de tandartspraktijk en het
tandtechnisch laboratorium nu een uniek concept dat het proces van het maken van een afdruk, het
ontwerpen van het model tot en met het slijpen en afwerken op een revolutionaire manier verbetert.
Digitaal afdrukken verbindt op een heel efficiënte manier tandheelkunde en tandtechniek. Van de
digitale scan van het gebit, het ontwerp van de restauratie
in het eigen laboratorium, het slijpen in het freescentrum en
het afwerken in het lab; alle activiteiten zijn in één logisch
digitaal geheel samengebracht via Plandent Connect. Met de
BlueScan zijn de efficiency, snelheid en kwaliteit aanzienlijk
verhoogd in het totale proces van gebitsrestauratie.
BlueScan in de tandartspraktijk
De basis van het concept is een geavanceerde digitale
mondscan die een opname van de gebits-situatie maakt. Het
blauwe licht van onze mondscanner in combinatie met hoogwaardige optiek en digitale tech-nologie levert een extreem
nauwkeurige opname op.
Met de bijbehorende software is van de digitale informatie
direct een digitaal 3D-model te maken.
De tandarts stuurt dit 3D-model via het beveiligde online portaal naar zijn eigen tandtechnisch
laboratorium.
Voordelen voor het laboratorium
Het tandtechnisch laboratorium ontvangt via het portaal de scan en kan nog even overleggen met
de tandarts. Indien nodig is direct een nieuwe scan te maken. Het laboratorium bestelt online het
kunststofmodel en de tandtechnicus kan na levering het definitieve digitale ontwerp van het werkstuk
maken en stuurt dit daarna naar het millingcenter van Plandent Connect, onderdeel van Dental Union.
Daar wordt het model nauwkeurig geslepen en binnen korte tijd is het werkstuk weer in bezit van het
laboratorium om afgemaakt te worden. De tandarts ontvangt daarna het werkstuk in de praktijk.
Plandent Connect
Dental Union zorgt voor de vlekkeloze digitale communicatie dankzij het online portaal van Plandent
Connect. Via dit portaal kunnen tandarts en tandtechnicus beelden en gegevens uitwisselen en direct
met elkaar communiceren. Het millingcenter van Plandent Connect is ook aangesloten op het portaal
en zorgt ervoor dat de onderstructuren snel en nauwkeurig geslepen worden.

www.dentalunion.nl/digitaalafdrukken

Beter voor patiënt, tandarts en tandtechnicus
De digitale gebitsafdruk in combinatie met de digitalisering van de communicatie tussen tandartspraktijk en
laboratorium, levert een groot aantal voordelen op.
Allereerst voor de patiënt. De traditionele afdruk wordt door veel patiënten als onprettig ervaren. Met een
digitale afdruk is de patiënt af van het ‘happen in pasta’ en is een opname snel en zonder ongemak gemaakt.
Bovendien is het resultaat dankzij de nauwkeurige opname optimaal wat betreft pasvorm en esthetiek. Binnen
afzienbare tijd zullen patiënten zelf gaan vragen om een digitale scan.
Voor de tandarts is met de digitale afdruk een groot aantal complexe en foutgevoelige handelingen overbodig
geworden. De digitale scan is snel en uiterst nauwkeurig te maken. Bovendien is het nu mogelijk om in direct
overleg met de tandtechnicus – terwijl de patiënt nog in de stoel ligt – een aanvullende of nieuwe opname te
maken. Voor de tandtechnicus is werken met de digitale techniek aanzienlijk hygiënischer, efficiënter en prettiger.
Het proces in stappen

Tandarts maakt
digitale afdruk

Verzenden via Portaal

Lab ontvangt scan
-> Bestelt model

Zelf slijpen

Tandarts plaatst restauratie

Contactinformatie
Wilt u meer weten over de voordelen die de digitale afdruk voor uw praktijk of laboratorium biedt, neem dan
contact op met onze specialisten
Hendrik de Jong, 030 - 281 55 13
Sihame Denden, 06 - 31 77 46 82 of mail naar
hendrikdejong@dentalunion.nl
sihamedenden@dentalunion.nl

Ontwerpt
werkstuk

of slijpen bij millingcentrum
Plandent Connect

Afwerking in laboratorium

Voor Plandent Connect kunt u contact opnemen met
Maurice Vermaas, 06-316 793 87 of mail naar
mauricevermaas@plandentconnect.nl

Voordelen van de digitaal afdrukken
CEREC AC met Bluecam
• Ongekende dieptescherpte
De parallel georiënteerde lichtstralen en de dieptescherpte garanderen u hoogwaardige opnamekwaliteit bij variabel gebruik. Zo kunt u ook moeilijk te bereiken
delen in de mond probleemloos en exact opnemen.
• Betrouwbaarder bij de opname van de preparatierand
Dankzij de grote dieptescherpte is de Bluecam in staat de, juist zo belangrijke,
preparatiegrens uiterst precies af te beelden. Zonder het blauwe licht is dit niveau
onhaalbaar.
• Optimaal zicht
Het blauwe licht van de Bluecam markeert exact het opnamebereik. Zo weet u
direct welk gedeelte u opneemt en kunt u ook moeilijk te bereiken plaatsen perfect
vastleggen.
• Groot gebruiksgemak
De Bluecam herkent zelfstandig het optimale opnamemoment. Het enige wat
u nog hoeft te doen is de camera stapsgewijs langs de elementen bewegen. Zo
neemt u met een enkele opnamebeweging een compleet kwadrant op.
• Hoge beeldkwaliteit
De ultrakorte opnametijd garandeert een hoge beeldkwaliteit. De bewegings-
detector regelt dat alleen foto’s genomen worden op het moment dat de camera
stil is. De software zorgt er vervolgens voor dat onscherpe foto’s niet gebruikt
worden.

Voordelen voor patiënt, tandarts en tandtechnicus
• Voordelen voor de tandarts
Eenvoudig en snel in het gebruik
Compact en licht design van de mondcamera
Optimale precisie door hoge opnamekwaliteit
Schoon en milieuvriendelijk werken
Directe samenwerking met uw eigen laboratorium
• Voordelen voor de tandtechnicus
Hygiënische en efficiënte werkwijze
Exact werken door 1 op 1 overdracht vanuit de mond
Eenvoudige aansluiting met de digitale tandheelkunde
Uitgebreide materiaalkeuze
Mogelijkheid om de digitale afdruk
te verwerken in een open systeem
• Voordelen voor de patiënt
Comfortabele en snelle behandelmethode
Perfecte pasvorm van de restauratie
Optimale esthetiek
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