Nowoczesna koncepcja diagnostyki i analizy czynnoÊciowej
w codziennej praktyce lekarskiej
Analiza ruchów ˝uchwy, programowanie artykulatora, planowanie leczenia,
indywidualizacja odbudowy protetycznej, kontrola procedur laboratoryjnych,
dokumentacja danych, weryfikacja leczenia.

Wp∏yw czynnoÊci uk∏adu ruchowego narzàdu ˝ucia
na post´powanie diagnostyczne i lecznicze.

1
Wyniki badaƒ, diagnostyka
i dokumentacja
Diagnostyka i dokumentacja relacji czynnoÊciowych.
Mo˝liwoÊç wczesnego rozpoznania zaburzeƒ
czynnoÊciowych
Szybkie i bezpieczne stosowanie systemu w codziennej
praktyce lekarskiej.
Standaryzowane i powtarzalne dane: istotna cz´Êç
nowoczesnej praktyki lekarskiej.

2
Planowanie i przekazywanie danych
Rozszerzenie procedury kliniczno-laboratoryjnej
o „czynnik czynnoÊciowy“.
Artykulatory indywidualnie nastawiane: istotny
element diagnostyki i planowania leczenia
stomatologicznego.
Wysoka jakoÊç post´powania diagnostyczno-leczniczego to bezpieczeƒstwo prowadzenia praktyki
i rzeczywistoÊç wspó∏czesnej medycyny

3
Zespo∏owa praca lekarza i technika
dentystycznego:
jakoÊç terapii protetycznej
Uwzgl´dnianie indywidualnych ruchów ˝uchwy
pacjenta w wykonaniu uzupe∏nieƒ protetycznych
Programowanie artykulatora wed∏ug indywidualnych
danych pozwala technikowi ukszta∏towaç powierzchnie
zwarciowe z´bów tak, aby odpowiada∏y „naturalnemu”
uz´bieniu.
Du˝a pewnoÊç, ˝e uzupe∏nienia protetyczne b´dà
harmonizowa∏y z wzorem czynnoÊciowym narzàdu
˝ucia pacjenta.
Zwi´kszenie jakoÊci technologii protetycznej.

4
Satysfakcja pacjenta dowodem
wartoÊci systemu
Uzupe∏nienia protetyczne wykonane w oparciu
indywidualne dane dotyczàce czynnoÊci uk∏adu
stomatognatycznego dajà znacznà pewnoÊç spe∏nienia
oczekiwaƒ pacjenta.
Mo˝na uniknàç powstania zaburzeƒ czynnoÊciowych,
b´dàcych wynikiem odbudowy protetycznej niezgodnej
z indywidualnym wzorem funkcjonalnym pacjenta.
Satysfakcja i dobre samopoczucie pacjenta to sukces
leczenia stomatologicznego.
Koszt stosowania systemu jest korzystny zarówno
dla lekarza jak i pacjenta.
Zmniejszenie iloÊci wizyt kontrolnych i mo˝liwoÊci
powstania powik∏aƒ zwraca dodatkowy koszt
diagnostyczny.

CADIAX ® compact – rejestracja ruchów ˝uchwy
w codziennej praktyce lekarskiej.

Rejestracja: prosta, szybka, efektywna
CADIAX ® Compact zosta∏ specjalnie zaprojektowany do stosowania
w codziennej praktyce stomatologicznej. Urzàdzenie posiada ekran, niezale˝nie
przetwarza dane i mo˝e dzia∏aç bez komputera.
Panel przedni posiada przyciski funkcyjne i wskaêniki Êwietlne, co sprawia,
˝e pos∏ugiwanie si´ urzàdzeniem jest ∏atwe i bezpieczne.
Elektroniczne elementy pomiarowe Cadiax
mocowane sà do anatomicznego luku
twarzowego.
¸atwoÊç w stosowaniu i minimalizacja b∏´dów.
Proces rejestracji trwa mniej mnie ni˝ 10 minut.
Zale˝nie od potrzeb, system dokonuje pomiaru
zarówno z dowolnego punktu po∏o˝enia
˝uchwy, jak i ze ÊciÊle okreÊlonego
punktu odniesienia, tzw. reference
point (RP)
Pomiar ruchów ˝uchwy rejestrowany jest na p∏aszczyênie
strza∏kowej obustronnie w trzech wymiarach, uwzgl´dniajàc
6 stopni swobody, z dok∏adnoÊcià do 0,1 mm.

Ocena wyników badania
CADIAX ® Compact rejestruje i przechowuje graniczne ruchy stawu skroniowo-˝uchwowego: protruzj´, ruchy boczne oraz odwodzenie i przywodzenie.
Stosowanie systemu z u˝yciem ∏y˝ki czynnoÊciowej umo˝liwia ustalenie pozycji
wyrostka k∏ykciowego ˝uchwy, tzw. CPC (Condylar Position Comparisons).
Wykonywanie pomiaru zawsze z tej samej pozycji wyjÊciowej k∏ykcia, jako
pozycji zerowej, pozwala porównywaç wyniki poszczególnych badaƒ.
Zapisane ruchy ˝uchwy widoczne na ekranie urzàdzenia pojedynczo lub na∏o˝one
na siebie, co u∏atwia diagnostyk´ czynnoÊciowà.
CADIAX® Compact oblicza dane dla strza∏kowych
i czo∏owych elementów prowadzàcych ro˝nych typów
artykulatorów:

Artex ® A-Series, Artex ® T-Series,
Denar®, Hanau®, KaVo®, Panadent®,
Reference A, Reference SL, SAM ®
2, SAM ® 3, WhipMix ®

Dokumentacja danych: w komputerze
lub bezpoÊrednie drukowanie

Istniejà dwa sposoby przechowywania danych:

CADIAX® Compact wyposa˝ony jest w pami´ç
obejmujàcà dane z badania jednego pacjenta.
Pozostajà one w urzàdzeniu nawet po jego
wy∏àczeniu.

bezpoÊrednie drukowanie przy u˝yciu
standardowej drukarki (Epson ®)
wszystkich zgromadzonych danych,
obliczeƒ, wykresów i tabel.
Przesy∏anie danych z CADIAX ® Compact
do komputera PC lub notebooka przez
wbudowany standardowy port szeregowy
(RS232). Potrzebne jest oprogramowanie
GAMMA Dental Software ® (opis
na nast´pnej stronie). Gamma Dental
Software ® przetwarza i przechowuje
dane. Posiada wiele funkcji znacznie
poszerzajàcych zakres analizy
czynnoÊciowej.

System, który mo˝na
rozwijaç i bez ograniczeƒ
dla specjalisty
System mo˝e byç wyposa˝ony
w dodatkowe opcje, np.: unowoczeÊniona
elektronika CADIAX ®III i Gamma Dental
Software ®, która w porównaniu z wersjà
Compact rejestruje p∏aszczyzn´ odniesienia
(refrence point – RP) indywidualnie dla
ka˝dego pacjenta. Zastosowana
elektronika jak w kinetycznych ∏ukach twarzowych
(Girrbach ® Condylograph lub SAM ® Axiograph).
◗
◗
◗

◗
◗

Dodatkowy zapis ruchu obrotowego k∏ykcia, dzi´ki zastosowaniu
systemu dwóch rylców.
Zwi´kszona rozdzielczoÊç pomiarowa do 1/100 mm.
Mo˝liwoÊç lokalizacji osi obrotu w czasie rzeczywistym poprzez
wyÊwietlenie na monitorze, reagujàce na przesuniecie o 1 mm
w stosunku do rzeczywistej osi obrotu.
Elektroniczny pomiar pozycji k∏ykcia (CPC) bezpoÊrednio na pacjencie.
BezpoÊrednia wieloraka ocena wyników badania i wyÊwietlanie opcji
z wykorzystaniem Gamma Dental Software ®.

Gamma Dental Software ® – oprogramowanie dotyczàce
diagnostyki czynnoÊciowej w po∏àczeniu z nowoczesnà
koncepcjà bazy danych.

Gamma Dental Software ® jest standardowym oprogramowaniem obejmujàcym
diagnostyk´ czynnoÊciowà w codziennej praktyce lekarskiej.
Idealne rozszerzenie danych CADIAX ® Compact
Dane zapisu drogi wyrostka k∏ykciowego mogà byç ∏atwo przes∏ane
do programu Gamma Dental Software ®, co pozwala lekarzowi przeanalizowaç
wczeÊniej uzyskane informacje. Dodatkowo umo˝liwia przechowywanie danych.
Stosowanie oprogramowania na wiele sposobów
System zawiera ró˝ne modu∏y i mo˝e byç pomocny równie˝ w stomatologii
zachowawczej, protetyce, ortodoncji czy chirurgii stomatologicznej.
Nowoczesny projekt bazy danych
Projekt bazy danych oferuje wiele mo˝liwoÊci. Gamma Dental
Software ® nie tylko przetwarza dane w∏asne, ale równie˝ pozwala
przechowywaç inne informacje dotyczàce pacjenta, np.: dokumenty
tekstowe, zdj´cia itp. Dzi´ki Gamma Dental Software® otrzymujemy
idealne narz´dzie do diagnostyki i dokumentacji.
¸atwa instalacja
Oprogramowanie ∏atwo instaluje si´ w standardowym systemie DOS
lub Windows. Nie jest do tego potrzebna ˝adna specjalistyczna wiedza
informatyczna.
Podr´cznik u˝ytkownika szczegó∏owo opisuje wszystkie funkcje
oprogramowania.

Wymagania systemowe
Gamma Dental Software® pracuje na
standardowym komputerze PC z systemem
DOS/ Windows. Nie wymaga szczególnych
udoskonaleƒ sprz´towych.
Gamma Dental Software ® jest dost´pny
dla Windows 98 SE, 2000, i XP.

CADIAX ®
Cadiax ® rejestruje i przechowuje dane dotyczàce ruchów ˝uchwy.
Wielowariantowe wyÊwietlanie stron u∏atwia diagnostyk´:
wyÊwietlanie wspó∏rz´dnych, krzywa czasu, ruchy osi, krzywe
czynnoÊciowe.
System posiada mo˝liwoÊç nak∏adania wykresów i powi´kszania
tak˝e opcje wydruku wartoÊci SCI (strza∏kowy tor ruchu wyrostka
k∏ykciowego) i TCI (czo∏owe tory ruchów k∏ykcia)
do zaprogramowania artykulatora

CADIWAX ®
CADIWAX ® wraz z CADIAX ® przekszta∏ca
zarejestrowane ruchy ˝uchwy dla
oprogramowania artykulatora. Oblicza
strza∏kowe i czo∏owe elementy prowadzenia
(dó∏ stawowy, Bennett) dla wielu typów
dost´pnych na rynku artykulatorów.
Podaje dane umo˝liwiajàce nastawienie
indywidualnego stolika siecznego
w artykulatorze, co pozwala technikowi
dentystycznemu na modelowanie powierzchni
˝ujàcych z´bów w zgodzie z ich indywidualnà
morfologià dla danego pacjenta.

CADIAS ®
CADIAS ® jest uniwersalnym
programem do diagnostyki
cefalometrycznej.
Dodatkowo zawiera elementy
do czynnoÊciowej diagnostyki
protetycznej i planowania leczenia.
Diagnostyka cefalometryczna
wraz z kondylografià pozwala
na czynnoÊciowà i dynamicznà
analiz´, jak i przeniesienie danych
do artykulatora

STATUS UZ¢BIENIA
Ten modu∏ oprogramowania przyjmuje dane dotyczàce g∏´bokoÊci kieszeni
periodontologicznych, stanu p∏ytki naz´bnej, czynnoÊciowego kontaktu
z´bów, ruchomoÊci z´bów i stanu dziàse∏. Dane te sà zbierane przez
elektroniczny zg∏´bnik periodontologiczny, ∏atwy w u˝yciu, umo˝liwiajàcy
uzyskanie wa˝nych informacji.

HASLINGER DESIGN

Ich opinie sà wa˝ne dla nas:

...pacjent jest centralnym punktem
”
do którego odnosi si´ mój ca∏y wysi∏ek
dotyczàcy diagnostyki. Komputerowy
system Gamma wspiera moje dzia∏ania i oferuje
mi wspania∏à podstaw´ dla dialogu
interdyscyplinarnego...

“

Prof. Dr. Rudolf Slavicek, Wieden, Austria

...CADIAX® Compact jest przyjaznym
rozwiàzaniem dla lekarza praktyka do ∏atwej
rejestracji ruchów ˝uchwy. System jest wynikiem
wspólnej pracy naukowej i klinicznej prowadzonej
przez wiele lat...

”

“

Prof. Dr. Georg Meyer, Greifswald, Niemcy

...CzynnoÊç stawu skroniowo-˝uchwowego i morfologia okluzji sà ze sobà
nierozerwalne. Dlatego praca systemem Gamma CADIAX ® jest niezb´dnà cz´Êcià mojej
pracy dentystycznej...

”

“

Prof. Dr. Jean Daniel Orthlieb,
Marsylia, Francja
...idealne narz´dzie,
umo˝liwiajàce zapis
indywidualnych cech pacjenta,
bez koniecznoÊci poÊwi´cenia du˝ej
iloÊci czasu, pozwalajàce uwzgl´dniç
indywidualnoÊç pacjenta
w planowanej koncepcji
rehabilitacji...

”

...system GAMMA idealne nadaje si´ do
nauki studentów, umo˝liwiajàc wizualizacj´
procesów czynnoÊciowych w uk∏adzie
stomatognatycznym...

”

Prof. Dr. Eva Piehslinger,
Wiedeƒ, Austria

“

“

Prof. Dr. Ingrid Grunert,
Innsbruck, Austria
... jako praktykujàcy terapeuta u˝ywam Gamma Dental
w mojej diagnostyce i terapii. Codzienne stosowanie systemu
jest sta∏ym elementem mojej praktyki...

”

Dr. Diether Reusch, Westerburg, Niemcy

“

...GAMMa system daje mi mo˝liwoÊç diagnozowania i stosowanie odpowiedniego
”
leczenia w przypadkach schorzeƒ uk∏adu ruchowego narzàdu ˝ucia, pozwala
wykonywaç odbudow´ protetycznà w oparciu o uzyskane dane i umo˝liwia kontrol´
przeprowadzonego leczenia...

“

William Missert CDT, DMD, MS99 Boston, Massachusetts, USA

GAMMA medizinisch wissenschaftliche
Fortbildungsges.m.b.H.
A-3400 Klosterneuburg
www.gammadental.com
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