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Medit

i700

Leírás

2021 áprilisában került először bemutatásra a Medit i700, amelynek kialakítása Red Dot dizájn
díjat nyert: 25%-kal kisebb és 12%-kal kisebb súlyú, mint elődje, a Medit i500, továbbá 7%-kal
nagyobb a szkennelési felülete. További főbb különbségek az elődjéhez képest, hogy az i700
modell 70 fps sebességgel képes felvételt készíteni, ami szignifikánsan gyorsabb elődjénél. Az
i700 szkennerfeje 180°-kal elforgatható. A medit i700 autoklávozható - a gyártó szerint 100-szor
-, továbbá tartalmaz egy beépített UV-C dezinfekciós funkciót, amely utóbbi egyedülálló funkció
az orális szkennerek világában. Számos szkennerrel szemben újdonság, hogy a Medit i700
közvetlenül csatlakoztatható a számítógéphez C-típusú USB kábellel, nincs szükség külön táp
kábelre. A „Remote Control” móddal a klinikus meg tudja mutatni a betegnek a szkennelt adatot
– mindehhez csak egy gombot kell megnyomni a szkenner felületén.
A Medit i700 szkenner gyorsasága a nála magasabb árkategóriájú szkennerekével verseng: 40
másodperc alatt elvégezhető a teljes állcsont szkennelése, méghozzá 11 μm pontossággal. A
Medit i700-ban van egy „metal scanner” mód is, amely lehetőséget ad a fémes és fényes felületek
leképezésére is. A Medit szoftverébe épített mesterséges intelligencia (AI) gyorsan és pontosan
eltávolítja a műtermékeket, mint a nyelvet, vagy a kesztyűs ujjakat. Mivel a Medit i700-nak nincs
saját design-software, szabadon exportálhatók a szkenek többek között STL, OBJ, vagy PLY
formátumokban.

A Medit i700 szoftvere felhő alapú, azaz internetkapcsolat birtokában a szkenek automatikusan
feltöltődnek a felhőbe, amelyeket bármikor letölthetünk a saját számítógépünkre.
A Medit i700 szkennerrel együtt érkeznek és minden felhasználó számára elérhetők az alábbi
applikációk: Orthodontic Simulation, Smile Design, Medit Compare, Model Builder, és végül a
Crown Fit.
Mindezen pozitívumok ellenére a legnaggyobb hátránya a Medit i700-nak, hogy nincsen CAD
szoftvere, és így önmagában csak szkennelésre és szkenek exportálására használható.
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Medit i700
Gyártó/ forgalomba hozatal éve
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Optika (leképezés elve, képfelvételi
mód)

Trianguláció

Porozás/Szín

Pormentes/Színes

Pontosság: gyártó/általunk mért in
vitro (full arch)

10.9 mikron/ 18,9 mikron

Szkennelési idő: gyártó/általunk
mért in vivo kvadráns/általunk
mért in vivo teljes állcsont

<30 mp, <90mp / 3:41/ 12:07

Kivitel

Pod

Exportálható fájltípusok

Open STL, OBJ, PLY,

Adattovábbítás

●
●

saját felhő alapú platform (Medit Link)
USB

Nyílt/Zárt

Nyílt

Chair-side

Nincs kiépítve

Lab-side
Szoftveres háttér
Támogatás
(szerviz, oktatás)
Minimum rendszerigény
Windows/Mac kompatibilitás

●
●

CAD: nincs
CAM: saját faragóegysége nincs a cégnek, de más gyártók
termékeit támogatja

Nincs éves licensz díj
●
●

Szerviz: online szervizszolgálat
Oktatás: online segédanyagok, hazai tanfolyamok

Hazai disztribútor

IntelCore i7 processzor, 32GB RAM, Windows 10pro 65-bit, Videó
kártya: 6GB feletti,nem Mac kompatibilis
Alpha Implant Kft., DentUPgrade, Sanitaria, Frontdent, Dentium,
Dentalplus

Listaár

br.7. 956.550 Ft

Hardver

színes

nem élethű: 0,5 élethű: 1

érintőképernyő

nem: 0

igen:1

távirányító

nem:0

igen:1

egy elérhető konfiguráció: 0
Konfiguráció
több választható konfiguráció: 1
Exportálható fájltípusok/ Digitális
munkafolyamat

saját felhő alapú platform: +1

zárt: 0
Nyílt vs. zárt
nyílt: 1

Chair-side

saját chairside rendszer: +1

Implantológia:1
Felhasználhatóság

Fogszabályozás:1

Fogszín-meghatározás:1
Csonkszín-meghatározás:1
Egyéni mozgáspályák detektálása:1
Prepreparációs szkennelési lehetőség:1
Speciális tulajdonságok:
Emergencia profil szkennelés:1
Csap szkennelés:1
Lenyomat szkennelés:1
Fogsor munkafolyamat:1

Több különböző méretű szkennerfej:1
Smile design: 1
Caries detektálás:1
UV-C dezinfekciós fej:1
Metal szkenner mód: 1
Állítható szkennelési mélység: 1
Páciens monitorozás: 1
Crown fit (korona illeszkedés): 1
Egyéb speciális tulajdonság, annak megnevezésével:1

évenként megújítandó licensz:0
Támogatás
megvásárlással korlátlan támogatás:1
szerviz
nincs szakszerviz: 0
külföldi/online szakszervíz:0,5
hazai szakszerviz:1
Infrastruktúra
forgalmazó által szervezett oktatási lehetőség
nem megoldott: 0
külföldi/online: 0,5
hazai: 1

Összesen: 19,5 pont/26
Medit i700
Vizsgált paraméter
Tömeg (g)
Szkennerfej méret (mm)

Mért adat
250 g
76,2 mm

6

Szkennelés folytonossága (megszakadások száma)

7:40

Szkennelés sebessége teljes fogív modellen (perc, mperc)

Medit i700
In vivo idők
felső

alsó
kvadráns
Átl.: 0:46

harapás

teljes

kvadráns

teljes

kvadráns

teljes
jobb

1:57

0:43

2:15

0:08

0:21

teljes
közép

teljes
bal
0:16

Teljes
állcsont
összeg
12:07

Medit i700
In vitro átlag idő
Teljes felső modell
7:37

Szubjektív vélemények
Az intraorális szkenner összeszerelhetőségét milyennek ítélted?
Egyszerű, ha a laptop rendelkezik USB 3-mal. Viszont a kalibrációs fejet nagyon elrontották.
Az, hogy kézzel kell összeszorítani a szkennerrel, ráadásul a kalibráció közben a képernyő
folyamatjelzőjén be-bevillan, hogy nem érzékeli a kalibrációs fejet, nem csak lassítja a
kalibrációt, de akár pontosságbéli kérdéseket is vethet fel.
A szoftver használatát milyennek találtad?
Bemutatás után egyszerű, de nagy odafigyeléssel, egyenletesen kell mozgatni a szkennert,
különben megszakad az adatbevitel, a már meglévő adatok mellett új mintát kezd el készíteni,
amit nagyon nehezen illeszt össze az eredetivel. Volt, hogy 3-4 új minta is megjelent a
képernyőn a szájüregi méréseknél.
A gyártó cég szupport tevékenységével mennyire vagy megelégedve?
A vizsgálatban részt vevő cég szimpatikus, segítőkész.
Harapás rögzítés során mennyire gyorsan és pontosan tudta a szoftver összeilleszteni a
fogíveket? Többször kellett neki kezdeni vagy elsőre viszonylag gyorsan jó eredménnyel
lehetett dolgozni?

Kvadráns
összeg
3:41

Eléggé gyors és pontos volt, elsőre is jó eredménnyel lehetett dolgozni.
A szkenner méretét és kialakítását tekintve mennyire találtad ergonomikusnak?
A két gomb pozíciója összezavaró, a multifunkciós gomb használata komplikált. Szerintem
jobb lenne, talán ha fordítva helyezik a két gombot vagy külön oldalra, hogy más ujjal lehessen
őket használni.
A vizsgált intraorális szkenner színes vagy fekete fehér szkennelésre alkalmas? Ha
színesben szkennel, akkor ezek a színek mennyire élethűek? (pl egy nyálkahártya
elváltozás monitorozását lehetővé teszi a színes szkennelés funkció?)
Színes, élethű.
A fogak incisalis élén tapasztalható törésvonal megjelenése gyakori volt?
Határozottan érzékeny a szkennelési stratégiára és a felhasználó tapasztaltságára. Volt, hogy
törésvonal jelent meg volt, hogy duplikátumot képzett. Ritkán előfordult, hogy a virtuális
mintáról kifelé, egy irracionális irányba folytatja a szkenek hozzáadását.
A model szkennelésekor mennyire volt követhető a széli záródási vonal?
Jól követhető.
Tanulmányi lenyomat készítésére van lehetőség a vizsgált intraorális szkennerrel?
Van.
A vizsgált szkennert szívesen használnád a mindennapi gyakorlatban, akár a
későbbiekben a saját praxisodban? Fejtsd ki pár mondatban és indokold is meg a
döntésed.
Az összeszerelhetősége jó, a gombok pozíciója zavaró. Megfelelő tapasztalattal rendelkező
felhasználó kezében jól működik. Első szkennernek nem javasolnám. A kalibrációs fejet
nevetségesen elrontották.

