
Den enkle veien til digital odontologi
Medit i500 Smart Deal
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Utviklingen av skannere har pågått kontinuerlig de siste 
årene. Selv om skannerne stadig blir raskere og gir fl ere 
muligheter og fordeler for tannlegen, er kjøpet av en skanner 
en stor investering. Elysee, som er en del av den verdensom-
spennende organisasjonen Modern Dental Group, introdu-
serer nå i500. i500 er en fargeskanner som ikke bare tilbyr 
alle muligheter, men som også er kostnadsgunstig.

Medit i500, kostnadsgunstig, effektiv og produktiv

Disse tre fordelene kombinert med skannerens hastighet, 
den pulverløse arbeidsfl yten og den raske inntjeningstiden 
gjør denne skanneren til et verdifullt tillegg til produktivite-
ten i din praksis. 
 
For kun € 16.900, - netto får du denne intraorale fargeskan-
neren og en laptopp av høy kvalitet.

Dessuten betyr denne investeringen at du slipper de årlige 
utgiftene. Lisensen er inkludert i prisen. Inkludert er også 10 
GB skylagring. Ekstra lagringskapasitet kan kjøpes, prisen er 
20€/mnd. for 1 TB.

Innledning
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Fleksibilitet
i500 anvender et åpent CAD-/CAM-system som 
lar deg overføre alle åpne fi ler til det dentallabo-
ratoriet du ønsker.

Imponerende hastighet
i500 har to høyhastighetskameraer, som skanner 
raskt og effektivt. Det intelligente skannet, som 
registrerer algoritmer, gjør at i500 fortsetter der 
den stoppet når du avbrøt skanningen.

Pulverløs
I vanlige tilfeller krever ikke i500 bruk av pulver, 
og dette gjør skanningen mer sømløs og 
opplevelsen mer behagelig for pasienten.

Liten arbeidsende
Den lille arbeidsenden på i500 er enklere å 
manøvrere og gir bedre pasientkomfort og er 
derfor fordelaktig både for bruker og pasient. 

Høy oppløsning
i500 gir realistiske bilder med høy oppløsning og 
detaljrikdom, slik at det blir lettere for deg å skil-
le mellom tannsubstans og bløtvev.

Video type
Videokvaliteten til i500 er på høyt nivå . Funksjo-
nen gjør raske skanninger, samler dataene på 
kort tid og gir detaljerte opptak.

Lettvekter
Skanning kan være ukomfortabelt og slitsomt. 
Dette problemet er eliminert med i500. Scanneren 
er lett og enkel å holde, noe som gjør prossessen 
komfortabel.

Klare farger
i500 fremstiller nøyaktig fargede skanninger 
som skiller mellom bløtvev, plakk og tenner.

Enknappskontroll
Enknappskontrollen på i500 gjør at brukeren 
kan starte og stoppe skanneren på et hvilket 
som helst tidspunkt uten å måtte strekke seg til 
datamaskinen.

Hvorfor Medit i500?

STL

HD
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Perfekt programvare- og maskinvarekombinasjon
Det er lett og effektivt for alle brukere å betjene i500 og programvaren som følger med. Programvaren 
er enkel å implementere til systemet i praksisen.

Medit i500

Brukervennlig programvare
Programvarens brukergrensesnitt er 
logisk med en strømlinjeformet prosess, 
slik at du bruker mindre tid til skanning og 
mer tid til å diagnostisere og behandle 
pasientene.

Analyse av undersnittsområder
Denne funksjonen gjør at du kan analysere 
undersnittsområder basert på innførsels-
retningen. Du kan stille inn innførselsret-
ningen ved hjelp av to forskjellige metoder 
(automatisk eller manuell retning).

Automatisk justering
Skanneprogramvaren på i500 fi nner auto-
matisk okklusjonen ved hjelp av én enkelt 
skanning av bittet.
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HD kamera
Det er enkelt å ta 2D-bilder med modell-
data i 3D og dele disse med et dentallabo-
ratorium.

Okklusjonsanalyse
Denne funksjonen viser interferensen mel-
lom maxilla og mandibula på et lettleselig 
fargekart.

Låst område
Du kan låse det skannede området ved å 
fargelegge det. Dette låste området (far-
gelagte) blir ikke oppdatert ved ytterligere 
skanning. Bruk denne funksjonen til å fi k-
sere retrahert gingiva rett etter skannin-
gen, ettersom gingiva kan falle tilbake.
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Medit Link

Medits nye programvare for kommunikasjon og administrasjon 
av arbeidsfl yt, Medit Link, er utviklet for å forbedre resultatet. 
Dets integrerte skylagring, åpne data, daglige CAD-prosesser 
i sanntid og behandlings- og kommunikasjonsverktøy sørger 
for at din praksis får en optimal arbeidsfl yt.

One Software
to connect them all

www.meditlink.com

AnalyserDashbord KommunikasjonSkylagring3D-visning

3D

One Software
to connect them all

www.meditlink.com
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Skylagring
Medit Link er koblet med skylagring for alle digitale fi ler. Denne skylagrin-
gengjør at du enkelt kan lagre dine digitale avtrykk og ha tilgang til dine 
pasientdata overalt.

Enkel kommunikasjon
Ved å integrere direkte kommunikasjonsmuligheter kan du raskt stille 
kundene dine spørsmål for å sikre høykvalitets resultater. Dette vil ikke bare 
øke kvaliteten på sluttresultatet, det vil også gjøre at du i det lange løp sparer 
penger og øker kundetilfredsheten.

Dashbord
Medit Links brukervennlige og effektive dashbord gir deg tilgang til en 
oppsummert oversikt over alle dataene dine, holder rede på all 
ordreinformasjon inkludert relevante kostnader, skannetyper og 
pasientenes besøksfrekvens. Dette gjør administrasjonen enklere og du 
kan kommunisere mer effektivt med partnerne dine.

3D-visning
Når du har fullført skanneprosessen med i500-programvaren kan du forhånds-
vise sluttdataene ved hjelp av 3D-viseren i Medit Link.
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Kjøp skanneren din gjennom Elysee, 
Dette gir deg følgende fordeler?

Innovasjon
Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere våre prosesser og pro-
dukter. Gjennom våre nettkurs og fagkvelder holder vi deg opp-
datert om den nyeste utviklingen innen odontologi.

Opplæring
Når du kjøper skanneren, vil du og dine ansatte få opplæring av 
vår CAD-/CAM-spesialist. I løpet av denne opplæringen vil alle 
aspekter av intraoral skanning bli diskutert.

Støtte
Hvis du har spørsmål av noe slag eller problemer ved bruk av skan-
neren, kan du alltid kontakte en av våre spesialister. De vil hjelpe 
deg gjennom hele prosessen via telefon, e-post eller TeamViewer.

Åpen scanner
Medit i500 har åpen dataarkitektur. Uten kostnader av noe slag kan 
du eksportere alle åpne filer dit du ønsker. Du forblir fleksibel i dine 
avgjørelser til enhver tid.

Interessert? Be om gratis demonstrasjon i din praksis
Vi forstår at innkjøp av en skanner ikke er noe en bare gjør. Dersom du er interessert i Medit i500 kommer gjerne vår CAD/
CAM-spesialist til din praksis for å gi deg en demonstrasjon på alle mulighetene denne skanneren gir deg. For avtale ven-
nligst kontakt vår salgsavdeling, tlf:: +47 32 89 60 55 eller på e-post: info@elysee-dental.no
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