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Medit 

i600  

 

Leírás 

 

2022 áprilisában került bemutatásra a Medit i600, amely párhuzamosan jelent meg a Medit 

zászlóshajójának számító i700 wirelessel. A Medit i600-as megkapta az i700 szenzorjait és 

feldolgozó egységét, így egy nagyon pontos és gyors szkennert kínál a gyártó elérhető áron. 

Egyik főbb különbsége az elődjéhez képest, hogy az i700 modell 70 képkocka sebességgel 

képes felvételt készíteni, míg az i600 35 képkockával. A szkennerfeje 180°-kal elforgatható, 

valamint akár 100-szor is autoklávozható, azonban beépített UV-C dezinfekciós funkciót nem 

tartalmaz. Plug and play típusú összeszerelésének köszönhetően a Medit i600 USB 3.1 kábellel 

a számítógéphez, vagy laptophoz való csatlakoztatás után azonnal használható, miközben egy 

külön tápkábel gondoskodik a szkenner megfelelő áramellátásáról, amennyiben a számítógép 

rendelkezik USB C-típusú csatlakozási lehetőséggel, a szkenner közvetlenül, tápkábel szüksége 

nélkül csatlakoztatható és használható. A szkenneren csupán egy gomb található, amely 

segítségével az egész szkennelési munkafolyamat végig irányítható. 

A Medit i600 szkenner pontossága a nála magasabb árkategóriájú szkennerekével is felveszi a 

versenyt gyártói információk szerint 10.9μm ± 0.98 pontossággal rendelkezik, pehelykönnyű 

kialakításan köszönhetően hosszabb használata sem megterhelő, csupán 245g a kézidarab. A 

Medit szoftverébe épített mesterséges intelligencia (AI) gyorsan és pontosan eltávolítja a 

műtermékeket, mint a nyelvet, vagy a kesztyűs ujjakat. Mivel a Medit i600-nak nincs saját 

design-software, szabadon exportálhatók a szkennek többek között STL, OBJ, vagy PLY 

formátumokban.  

  



A Medit i600 szoftvere felhő alapú, azaz internetkapcsolat birtokában a szkennek 

automatikusan feltöltődnek a felhőbe, amelyeket bármikor letölthetünk a saját 

számítógépünkre.  

A Medit i600 szkennerrel együtt érkeznek és minden felhasználó számára elérhetők az alábbi 

applikációk: Orthodontic Simulation, Smile Design, Medit Compare, Model Builder, és végül 

a Crown Fit. 

 

 

  

1. ábra: Medit i600 kézidarab 

1. ábra: Medit i600 használatra készen 



Medit i600 

Gyártó/ forgalomba hozatal éve Medit 2022 

Optika (leképezés elve, képfelvételi mód) 3D-in-motion video technology 

Porozás/Szín Pormentes/színes 

Pontosság: gyártó/általunk mért in vitro 10.9 ± 0.98 μm/ 

Szkennelési idő: gyártó/általunk mért in vivo 

kvadráns/általunk mért in vivo teljes állcsont 
35-40 mp/2p 20mp/8p 32mp 

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         

CAD: nincs 

CAM: saját maróegysége nincs a cégnek, de más 

gyártók termékeit támogatja 

Implantológia Részben 

Fogszabályzás Igen, Orthodontic Simulation 

Speciális tulajdonságok 

Hagyományos lenyomat szkennelése, Metal 

szkenner mód, Állítható szkennelési mélység, Arc 

szken és CBCT beimportálható, páciens monitorozás 

Megvásárolható applikációk: Smile design, Crown fit  

Szoftveres háttér Nincs éves licenszdíj 

Támogatás 

(szerviz, oktatás) 

Szerviz: online és külföldi szervizszolgálat 

Oktatás: online segédanyagok, hazai tanfolyamok 

Minimum rendszerigény 

Windows/Mac kompatibilitás 

Windows: IntelCore i5-12400 processzor, 16GB RAM, 

Windows 10pro 64-bit, Videó kártya: NVIDIA RTX 

3060  

MAC: M1 processzor minimum 

Hazai disztribútor Dentalplus 

Szkenner alapára 5.890.000 ft 



 

 

 

Hardver 

színes            

                    

érintőképernyő                   

 

távirányító                          

nem élethű: 0,5   élethű: 1 

 

nem: 0       igen:1 

 

nem:0        igen:1 

Konfiguráció 

 

egy elérhető konfiguráció: 0 

 

több választható konfiguráció: 1 

 

Exportálható fájltípusok/ Digitális 

munkafolyamat 

  

saját felhő alapú platform: +1 

 

 Nyílt vs. zárt 

 

zárt: 0 

 

nyílt: 1 

 

 

Chair-side 
 

saját chairside rendszer: +1 

Felhasználhatóság 

 

Implantológia:1 

 

Fogszabályozás:1 

 

Speciális tulajdonságok: 

 

Fogszín-meghatározás:1 

 

Csonkszín-meghatározás:1 

 

Egyéni mozgáspályák detektálása:1 

 

Prepreparációs szkennelési lehetőség:1 

 

Emergencia profil szkennelés:1 

 

Csap szkennelés:1 

 

Lenyomat szkennelés:1 

 

Fogsor munkafolyamat:1 

 

Több különböző méretű szkennerfej:1 

 

Smile design: 1 

 



Caries detektálás:1 

 

Metal szkenner mód: 1 

 

Állítható szkennelési mélység: 1 

 

Páciens monitorozás: 1 

 

Crown fit (korona illeszkedés): 1 

Támogatás 

 

évenként megújítandó licensz:0 

 

megvásárlással korlátlan támogatás:1 

 

Infrastruktúra 

szerviz 
 

nincs szakszerviz: 0 

külföldi/online szakszervíz:0,5 

hazai szakszerviz:1 

 

forgalmazó által szervezett oktatási lehetőség 
 

nem megoldott: 0 

külföldi/online: 0,5 

hazai: 1 

 

Összesen: 18,5 pont/26 

  



 

Medit i600 

Vizsgált paraméter Mért adat 

Tömeg (g) 
246 g 

Szkennerfej méret (mm) 
67 mm 

Szkennelés folytonossága (megszakadások száma) 
4 

Szkennelés sebessége teljes fogív modellen (perc, mperc) 
5:00 

 

 Medit i600 

 In vivo idők 

  alsó felső  harapás     

  

kvadráns teljes kvadráns teljes kvadráns 
teljes 

jobb 

teljes 

közép 

teljes  

bal 

Teljes 

állcsont 

összeg 

Kvadráns 

összeg 

Átl.: 0:39 1:53 0:37 2:12 0:10 0:17 NA 0:15 8:32 2:20 

 

Medit i600 

In vitro átlag idő 

Teljes felső modell 

5:00 

 


