
The easy entry into digital dentistry
Medit i500 Smart Deal
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Udviklingen af intraorale scannere har været stor de seneste 
år. Scannerne bliver hurtigere og der bliver stadig flere 
muligheder og fordele for tandlægen. Men et køb af en 
intraoral scanner er stadig en stor investering.

Elysee Dental, som er en del af Modern Dental Group, lance-
rer nu Medit i500  -  en digital intraoral farvescanner, der 
både giver dig alle fordelene af en moderne scanner, og som 
samtidig er en økonomisk overkommelig investering.

Medit i500 - brugervenlig, økonomisk overkom-
melig og effektiv

Disse tre fordele, i kombination med scannerens hastighed, 
og pulverfri scanning, gør denne scanner til et oplagt valg. 

 
Prisen for Medit i500 intraorale farvescanner er  127.000 kr. 
ekskl. moms. Prisen inkluderer, udover scanneren selv, soft-
ware, alle licensudgifter, bærbar computer af høj kvalitet, 
samt 10 GB datalagring i skyen. Det er muligt at tilkøbe 
ekstra datalagringsplads, eksempelvis er prisen for 1 TB 
199,00 kr. pr. måned.

Forord
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Fleksibilitet
Medit i500 benytter et åbent CAD / CAM-system. 
Dette giver mulighed for at eksportere filer og 
benytte flere laboratorier, når det ønskes.

Imponerende hastighed
Ved at bruge dualhastighedskameraer scan-
ner Medit i500 hurtigt og effektivt. Intelligen-
te scanningsalgoritmer sikrer, at Medit i500 
fortsætter scanningen præcis samme sted, 
hvor scanningen blev afbrudt. 

Pulverfri
Normalvis er det ikke nødvendigt at bruge 
pulver, når man scanner med Medit i500. 
Dette gør scannings-processen enkel for dig 
og behagelig for patienten.

Smalt mundstykke
Det smalle mundstykke i Medit i500 gør den let-
tere at arbejde med, og det gør den mere beha-
gelig at bruge for både behandler og patient.  

Høj opløsning
Medit i500 producerer realistiske billeder i høj 
opløsning og er rig på detaljer. Dette giver 
mulighed for at skelne mellem tandstruktur og 
blødt væv.

Video
Videokvaliteten på Medit i500 er på et højt 
niveau. Via videofunktionen er det muligt at lave 
hurtige scanninger, data indsamles på kort tid, 
og det er muligt at lave detaljerige optagelser.

Lav vægt
Med sine 276 gram, er scanneren let, nem at holde 
og derfor behagelig at bruge.

Levende farver
Medit i500 producerer præcise farve scanninger 
og kan skelne mellem blødt væv, tandplak og 
tænder.

Én kontrolknap
På scanneren er der én kontrolknap, som man 
benytter for at betjene softwaren. Dette giver dig 
mulighed for at stoppe og genoptage en scan-
ning uden at skulle bruge computeren.

Hvorfor vælge Medit i500?

STL

HD
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Perfekt software og hardware kombination
Softwaren til i500 er nem og brugervenlig at arbejde med. Softwaren er let at integrere i din praksis.

Medit i500

Brugervenlig software
Softwaren er intuitiv og brugervenlig. 
Dette giver dig mulighed for at spare tid 
på selve scanningen og du kan i stedet 
koncentrere dig om at diagnosticere og 
behandle din patient.

Underskæringsanalyse
Denne funktion gør det muligt at analyse-
re underskæringsområder i forhold til inds-
kudsretningen. Du kan indstille indskuds-
retningen både automatisk og manuelt.

Automatisk okklusionscanning
Softwaren identificerer automatisk okklu-
sionen med en simpel scanning af biddet.
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HD-kamera
Med HD-kameraet kan du nemt tage 
2D-billeder med 3D-modeldata og dele 
dem med dit laboratorium.

Okklusionsanalyse
Dette værktøj indikerer de okklusale 
pladsforhold via et letlæseligt farvekort.

Fastgør scanningsområdet
Du kan låse et scanningsområde ved at 
markere det med farve. Det angivne områ-
de opdateres ikke ved yderligere scanning. 
Brug funktionen til at fastholde og låse 
billedet af pocheudpakket gingiva, da gin-
giva hurtigt retraherer.
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Medit Link

Medits nye workflow management og kommunikationssoft-
ware, Medit Link, er udviklet for at give dig det bedste resultat. 
Den integrerede opbevaring i skyen, åbne data, daglige 
CAD-processer med realtids workflow management og kom-
munikationsværktøjer sikrer den optimale arbejdsgang på 
klinikken.

One Software
to connect them all

www.meditlink.com

AnalyseDashboard KommunikationOpbevaring i 
skyen

3D Viewer

3D
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Opbevaring i skyen
Medit Link benytter datalagring i skyen, derigennem kan du nemt arkivere 
dine digitale billeder, og du har adgang til dine patientdata, uanset hvor du 
er.

Kommunikation med patienten via Medit Link
Ved at integrere direkte kommunikationsmuligheder kan du hurtigt og nemt 
kommunikere med dine patienter. Dette vil ikke kun øge kvaliteten af   dit 
slutprodukt, men vil også spare dig penge og forbedre dine kunders 
tilfredshed på lang sigt.

Dashboard
Medit Links brugervenlige dashboard giver et resume-baseret overblik 
over alle dine data. Hold styr på alle dine bestillingsoplysninger, herunder 
relevante omkostninger, scanningstyper og priser for patientbesøg. Dette 
giver dig mulighed for nemt at håndtere dine behandlinger og 
kommunikere nemt med dine patienter.

3D viewer
Når    scanningsprocessen i Medit i500-scanningsprogrammet er afsluttet, kan 
du med det samme vise patienten scan-resultatet, samt visualisere behand-
lingsbehovet.

kommer snart

kommer snart
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Fordele ved at købe din scanner hos
Elysee Dental

Innovation
Vi arbejder konstant på at optimere processer og produkter. Gen-
nem vores webinarer og kursusaftener vil vi gerne informere dig 
om den seneste udvikling inden for tandpleje.

Uddannelse
Når du køber scanneren, får du og dine medarbejdere uddannelse 
fra vores CAD / CAM-specialist. Under denne træning vil alle rele-
vante aspekter af intra-oral scanning blive drøftet med dig.

Support
Hvis du har spørgsmål eller støder på  problemer, mens du arbej-
der med scanneren, kan du altid kontakte en af   vores specialister. 
Via telefon, e-mail eller TeamViewer kan de understøtte dig under 
hele processen.

Åben scanner
Medit i500 er en åben scanner. Uden omkostninger kan du ekspor-
tere alle åbne filer og benytte dem, hvor du ønsker. På den måde 
forbliver du altid fleksibel i dit valg af laboratorium.

Interesseret? Book en gratis demonstration nu
Hvis du er interesseret i at høre mere om Medit i500, kan du få en gratis og uforpligtende Medit i500 demonstration af vores 
CAD / CAM-specialist. Book et møde hos vores CAD / CAM specialist på telefonnummer:  +45 73 404 404  eller via e-mail: 
info@elysee-dental.dk


