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Medit

DIOS 4.0 (Medit i500)
Leírás
A DIOS 4.0 intraorális szkennert a Szöulban 2000-ben alapított Medit cég gyártja Medit i500
névvel. A cég fő profilja a CAD/CAM rendszerek, mint például intraorális szkennerek, 3D
szkennerek és szoftverek készítése a fogászati rendelők és a fogtechnikai laboratóriumok számára.
Magyarországon az szkenner DIOS 4.0 (Direct Intraoral Scanning) néven került forgalomba az
Alpha Implant Kft. által.
A színes felvételt készítő szkenner a trianguláció elve alapján működik, két nagy sebességű LED
kamerát felhasználva. A DIOS 4.0 nem igényel port a szkenneléshez. A szkenner kis fejjel
rendelkezik, így kényelmesen használható. A szkenner könnyű, kialakítása kényelmes,
ergonomikus. A pontosságot illetően szóló koronáknál 4,2 mikrométeres, míg teljes állcsontnál
kisebb mint 50 mikrométeres pontossággal rendelkezik. „Plug and play” szkenner, így könnyen
csatlakoztatható bármely nagyteljesítményű laptop-hoz vagy személyi számítógéphez USB-n
keresztül. Egy gombbal elindítható és megállítható a szkennelés, ha a gombot körülbelül 3
másodpercig lenyomva tartjuk a munkafolyamat következő részére ugorhatunk. A szkenner egyik

speciális funkciója a hagyományos úton vett lenyomat beszkennelésének lehetősége, mellyel
kiegészíthető a digitálisan a preparált fogról vett adat. Ez a funkció olyan esetekben hasznos,
amikor egy bizonyos szkennelési terület nehezen látható a szkenner számára, ilyen például a
szubgingivális preparáció. A szoftver rendelkezik okklúzió analízissel, valamint nagy felbontású
szkennelési opcióval preparált fogakhoz. Nagy felbontású 2D képeket is készíthetünk szkennelés
közben, melyeket továbbküldve a laboratórium kiegészíthetjük az esetet. A felhasználó beállíthatja
a szkennelési mélységet 12mm és 21mm között. Az egész szkennelési procedúra felvehető és
visszanézhető a szoftver segítségével. A szkenner szoftverje; a Medit Link, egy teljesen nyitott
szoftver, amely felhő alapú tárhellyel rendelkezik. A Medit Link által exportált STL fájlt
felhasználhatjuk bármely más tervező programban, legyen az fogszabályzó, implantológiai vagy
fogpótlástani.

1. ábra Medit DIOS 4.0 szkenner model szkennelése közben

2. ábra Medit LINK 4.0 szoftver

Medit i500
DIOS 4.0
Gyártó/ forgalomba hozatal éve

Medit/2018

Optika (leképezés elve, képfelvételi mód)

Trianguláció elve

Porozás/Szín

Pormentes/Színes

Pontosság: gyártó/általunk mért in vitro

27.0 ± 4.3 μm / 11.2 µm

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

<30 mp, <90mp / 3 p 46 mp / 7 p 54 mp

Kivitel

Pod verzió

Exportálható fájltípusok

.STL, .PLY és OBJ

Adattovábbítás

USB 3.0
Felhő alapú platform

●
●

Nyílt/Zárt

nyílt

Chair-side

Nincs kiépítve

Lab-side

Kiépítve

Implantológia

Részben kiépítve

Fogszabályzás

Részben kiépítve

Speciális tulajdonságok

Szoftveres háttér
Támogatás
(szerviz, oktatás)

Minimum rendszerigény
Windows/Mac kompatibilitás
Hazai disztribútor
Szkenner alapára

●

Nyílt rendszer

●

Könnyű (276 g)

●

Változtatható szkennelési mélység

●

Kisméretű szkenner fej

●

Lenyomatról való szkennelés lehetősége

Nincs éves licenszdíj
Szerviz: online szerviz
Oktatás: Online segédanyagok, illetve
hazai tanfolyamok
Processzor: Intel Core i7-8700
RAM: Legalább 16 GB
Videókártya: NVIDIA GeForce GTX 1060
Operációs rendszer: Windows 10 64-bit
●
●

●

Alpha Implant Kft.

Nincs adat

Medit i500 DIOS 4.0

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
Speciális tulajdonságok:

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
Okklúziós térkép:1
Alámenős részek analízise: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: 9,5 pont/26

Medit
DIOS 4.0
Vizsgált paraméter

Mért adat
276 g

Tömeg (g)

68,4 mm

Szkennerfej méret (mm)

3,2666

Szkennelés folytonossága (megszakadások száma)
Szkennelés sebessége teljes fogív modellen (perc, mperc)

felső

alsó

Medit DIOS 4.0
In vivo idők
harapás

kvadráns teljes kvadráns teljes kvadráns
1 p 28
Átl.: mp

3 p 40
mp

2 p 16
mp

3 p 31
mp

5 p 48 mp

13 mp

teljes
jobb

teljes
közép

teljes
bal

28 mp

20 mp

20
mp

Medit
DIOS 4.0
In vivo idők
Csak szkennelés
Refine
Teljes állcsont Kvadráns Teljes állcsont Kvadráns
7 p 54 mp
3 p 46 mp
Medit
DIOS 4.0
In vitro átlag idő
Teljes állcsont
5 p 48 mp

Teljes
állcsont
összeg
7 p 54 mp

Kvadráns
összeg
3 p 46 mp

