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Możliwości rozwiązań CAD/CAM są teraz 
jeszcze większe!

Oprogramowanie Dental System 2017 działa teraz jeszcze niezawodniej 
i szybciej, sprawniej wykonuje proces skanowania i zawiera ulepszony zestaw 
podstawowych narzędzi do projektowania oraz dodatkowe funkcje. A to jeszcze 
nie wszystko. Wszystkie najważniejsze nowe dodatki do oprogramowania 
opisano w niniejszym dokumencie. Poszczególne funkcje omówiono dokładnie 
w dostępnym online podręczniku użytkownika i filmach szkoleniowych.

Wraz z wprowadzeniem oprogramowania Dental System 2017.2.0 dodaliśmy 
nowe funkcje i jeszcze bardziej ulepszyliśmy działanie systemu. W dalszej części 
dokumentu znajdują się szczegółowe informacje.

Zespół laboratorium 3Shape

„Nowe funkcje oprogramowania Dental System 2017 
pozwalają jeszcze łatwiej osiągać doskonałe wyniki 
przy minimalnym wysiłku”. 

Sevan Pulurian, pracownia Pacific Dental Lab, 
Los Angeles, Kalifornia
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Nowe skanery z serii E — rozwiązania 
cyfrowe do każdego laboratorium

Wprowadzając na rynek nowe, przystępne cenowo skanery serii E, firma  
3Shape podniosła poprzeczkę dla podstawowych rozwiązań, jednocześnie  
dając laboratoriom dowolnej wielkości dostęp do zaawansowanych  
technologii CAD/CAM.

Rzetelna funkcja  
skanowania wycisku
Możliwość bezpośredniego skanowania 
wycisku bez potrzeby wylewania modelu 
pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Najlepszy stosunek jakości 
do ceny
Zaawansowane funkcje skanowania 
oraz procedury projektowania CAD  
w przystępnej cenie.

Szybkie skanowanie 
Szybkie skanowanie umożliwia pracę  
nad większą liczbą przypadków 
w krótszym czasie.

Wysoka wydajność dzięki 
funkcji Autostart
Nie ma potrzeby naciskania przycisku. 
Skanowanie rozpocznie się od razu 
po umieszczeniu modelu w urządzeniu.

Najnowsze technologie
Kamery 5 MP, technologia Blue LED 
oraz funkcja skanowania wieloliniowego  
zapewniają optymalną dokładność 
i umożliwiają uchwycenie szczegółów.
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Nowe pakiety oprogramowania na miarę potrzeb 
dostępne dzięki punktom CAD

Dobierz pakiet oprogramowania do swoich potrzeb.

Teraz można korzystać także z produktów nieobjętych posiadaną licencją.  
Jeśli są używane rzadko, można dokonywać płatności punktami CAD.

Szczegółowe informacje na temat wersji podano na stronach 18–19.

Licencje Wskazania

Premium Taki sam pakiet Premium jak  
dostępny obecnie

NOWOŚĆ  
Crown & Bridge

W pełni anatomiczne korony i mosty
Inlaye i licówki
Czapki i podbudowy
Punkty CAD umożliwiające dostęp 
do wszystkich dodatkowych projektów

NOWOŚĆ
Removable

Protezy całkowite (w tym 
skanowanie wycisków)
RPD
Łyżki

NOWOŚĆ
Scan Only

Pakiet umożliwiający wyłącznie skanowanie
Do wszystkich wskazań
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Skanowanie

Dodatkowe ulepszenia  
procesu skanowania
• Wstępnie skonfigurowane w oprogramowaniu obracanie  

skanu modelu umożliwiające dodanie punktu adnotacji  
do zęba zaledwie jednym kliknięciem.

• Lepsze dopasowanie przy skanowaniu zgryzu. 
Oprogramowanie Dental System automatycznie wykrywa 
przypadki łuku w kwadrancie, więc przy skanowaniu zgryzu 
nie jest już ważne, jaki model znajduje się na górze.

Łatwe dodawanie kolejnych  
skanów modeli
Zaawansowana funkcja skanowania adaptacyjnego, dostępna 
teraz nie tylko przy skanowaniu wycisków, ale także modeli, 
filarów i woskowań, umożliwia: 

• dodawanie punktów skanu do naprawionych obszarów  
i skanowanie otworów, co pozwala uzyskać lepszą  
jakość skanu;

• przesuwanie krawędzi zeskanowanego modelu.

Dalsza automatyzacja skanowania  
typu „all-in-one”
Teraz wystarczy tylko oznaczyć filary i wskazać obszar skano- 
wania na podglądzie skanu preparacji.Skaner i oprogramowanie  
automatycznie wykonają wszystkie pozostałe czynności. 

Wykonywane czynności:

• Wskazany obszar skanowania zostanie automatycznie prze- 
niesiony do wszystkich kolejnych łuków (dotyczy wszystkich 
skanerów, nie tylko modelu D2000).

• Automatycznie zeskanowany zostanie taki sam obszar 
przeciwległego uzębienia jak wskazany na skanie preparacji,  
jeśli w ustawieniach skanowania użytkownik wybierze opcję  
„Pomiń kroki dodatkowe”.

Przenoszenie prawidłowych pozycji 
oraz ograniczenie potrzeby ręcznego 
dokonywania zmian
Stosowana przez firmę 3Shape udoskonalona płytka 
transferowa artykulatora precyzyjnie przenosi pozycję 
z artykulatora fizycznego do wirtualnego, ograniczając 
potrzebę ręcznego dokonywania zmian. Można również 
pominąć skan zgryzu i oszczędzić sobie dodatkowego 
kroku podczas skanowania. Program jest kompatybilny 
ze wszystkimi artykulatorami.
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Korony i mosty

Kontrola nad łączeniem  
z krawędzią preparacji
Jeśli przed połączeniem z krawędzią preparacji użytkownik 
woli opracować całą konfigurację zęba z zachowaniem 
oryginalnego kształtu, jest to obecnie możliwe dzięki opcji 
„Proste połączenie z kraw. prep.”.

• Nową opcję „Proste połączenie z kraw. prep.” można 
włączyć na panelu sterowania lub bezpośrednio w aplikacji 
Smile Composer; umożliwia ona połączenie korony 
z krawędzią preparacji bez dodatkowego wygładzania.

• Na etapie korzystania z aplikacji Smile Composer wyświetlane  
będą wówczas model interfejsu filaru i kołnierz; można będzie  
także korzystać z suwaka widoczności tych elementów.

Opcja prostego łączenia z krawędzią preparacji jest wyjątkowo 
przydatna, jeśli w oprogramowaniu Dental System na panelu 
sterowania opcja projektu „Automatycznie łącz struktury 
anatomiczne” jest wyłączona (ustawienie „fałsz”).

Kontrola nad ustawieniami w aplikacji 
Smile Composer
Większa kontrola nad ustawieniami w aplikacji 
Smile Composer dzięki:

• ulepszonemu wstępnemu modelowaniu struktur anatomicz- 
nych — uzębienie będzie symetrycznie skalowane w celu  
uzyskania lepszego projektu początkowego;

• nowej opcji „Proste rozmieszcz. pocz. uzębienia w uśm.”,  
która umożliwia rozmieszczenie zębów w mostach na koro- 
nach zgodnie z obrazem z biblioteki kontroli uzębienia 
w uśmiechu dostępnym na panelu sterowania, bez 
konieczności wykonywania dodatkowych modyfikacji;  
opcję tę należy skonfigurować na stronie Opcje projektu  
na panelu sterowania.

Szybsze działanie  
podstawowych algorytmów
• Zwiększenie szybkości działania funkcji łączenia 

zaprojektowanej anatomii uzębienia z krawędzią preparacji  
w aplikacji Smile ComposerTM

• Zwiększenie szybkości i stabilności działania funkcji  
tworzenia łączników podbudowy 

Możliwość bezpośredniego przejścia 
do dowolnego etapu projektu
Obecnie można przechodzić do dowolnego etapu z paska 
procedur w dowolnym momencie tworzenia projektów 
podbudowy i struktur anatomicznych. W przypadku pominięcia  
niektórych etapów oprogramowanie automatycznie uzupełni 
je projektem domyślnym.
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Ulepszony pomiar odległości
Ulepszono narzędzia do pomiaru odległości. Obliczenia są teraz  
wykonywane jeszcze szybciej i dokładniej. Narzędzie pomiarowe  
„Odległość do sąsiednich zębów” działa teraz wyłącznie 
w odniesieniu do zaprojektowanych zębów i w połączeniu 
z funkcją „Odległość do preparacji” dokładnie wskazuje 
odległość do uzębienia sąsiadującego.

Ulepszone działanie funkcji wymuszania 
minimalnej grubości
Nowa wersja funkcji „Wymuszaj minimalną grubość” umożliwia 
obecnie płynniejsze modelowanie minimalnej grubości, 
co eliminuje występowanie nierówności. Ten nowy algorytm 
można włączyć na panelu sterowania na stronie Opcje projektu.  
Jeśli jednak stosowane procedury walidacji korzystają 
z poprzedniego algorytmu, także można go używać.

Ulepszona wizualizacja
W pracach wymagających odbudowy wykonywanej w obrębie 
obu szczęk suwak widoczności przeciwległego uzębienia 
zastąpiono nowym suwakiem z trzema ustawieniami:

• Wył. — brak widoczności skanu przeciwległego uzębienia  
i wszystkich znajdujących się odbudów;

• Stan pośredni — widoczność wyłącznie skanu przeciwległego  
uzębienia, bez odbudów;

• Wł. — widoczność skanu przeciwległego uzębienia  
i wszystkich odbudów.

Ulepszone działanie funkcji projektowania 
wkładów koronowych
Dzięki nowemu algorytmowi można teraz jeszcze łatwiej 
projektować inlaye i onlaye o wysokiej estetyce wykończenia, 
niemal bez konieczności wprowadzania poprawek. 
Nowe narzędzie krawędzi preparacji umożliwia szybkie  
i proste określanie krawędzi.
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Ulepszone projektowanie mostów 
na implantach
• Na etapie finalizacji projektów mostów na implantach 

z niestandardowymi łącznikami i przęsłami z biblioteki 
dostępny jest obecnie suwak „Mapa grubości”. 

• Na etapie finalizacji zamówień mostów na implantach 
z dziąsłami można teraz korzystać z opcji „Rzeźbij na chronio- 
nych powierzchniach”.

• W mostach na implantach z niestandardowymi łącznikami  
i przęsłami z biblioteki łączniki nie będą już widoczne  
w otworach na śruby. 

Tworzenie cyfrowych choinek 
odlewniczych i wyciskowych
Teraz można tworzyć woskowe choinki i jeszcze bardziej 
doskonalić wydajność i kontrolę. W łatwy sposób można 
połączyć odbudowy w pojedynczą choinkę odlewniczą 
lub wyciskową.

Uwaga: Dostępność tej funkcji zależy od sprzedawcy.

Wizualizacja oryginalnych zębów do  
fizycznego diagnostycznego nawoskowania
Dostępna w oprogramowaniu Dental System 2017.2.0

Aby ułatwić konfigurację zębów w przypadku diagnostycznego 
nawoskowania, wprowadzono suwak wizualizacji oryginalnych 
zębów. Umożliwia to kontrolę widoczności wycinanych zębów 
i pomaga w projektowaniu.

Ulepszone tworzenie uzupełnień dzięki 
korelacji powierzchni styku
Dostępne w oprogramowaniu Dental System 2017.2.0

Od teraz możliwe jest zaprojektowanie powierzchni styku 
z uzębieniem sąsiadującym i przeciwległym. Dzięki temu 
możliwe jest przyjęcie odpowiedniej strategii frezowania 
i osiągnięcie lepszych wyników leczenia.
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Zarządzanie ustawieniami projektu 
i udostępnianie ich
Obecnie wszystkie ustawienia projektów zdejmowanych 
protez częściowych można konfigurować na panelu 
sterowania w oprogramowaniu Dental System. Można także 
nimi łatwo zarządzać, a także udostępniać je technikom 
i innym laboratoriom.

Większa elastyczność  
projektowania klamer
Nowa opcja projektowania zestawu klamer do zdejmowanych 
protez częściowych z akrylu umożliwia tworzenie i produkowanie  
w ramach pojedynczego zamówienia podbudowy składającej 
się z kilku części. Opcja ta jest dostępna w oprogramowaniu 
Dental System na jego panelu sterowania na stronie „Podbudowy”.

Zdejmowane protezy częściowe
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Protezy całkowite

Skanowanie i projektowanie protez jednołukowych
Protezy jednołukowe można skanować i projektować przy jednoczesnym dostosowywaniu ich do przeciwległego uzębienia.

• Skanowanie 
Skanowanie modeli gipsowych i wycisków w ramach jednej  
procedury. Skanowanie modeli gipsowych z wyciskiem 
woskowym, wycisku czynnościowego lub łyżki wyciskowej  
istniejącej protezy całkowitej wraz z modelem gipsowym  
uzębienia przeciwległego.

• Projektowanie 
Projektowanie z uwzględnieniem przeciwległego uzębienia 
i znakomita elastyczność dzięki nowym narzędziom:

 – monitorowanie przedwczesnych kontaktów  
między zębami,

 – dostosowywanie zwarcia centralnego przez stosowanie  
metody „guzek-dół bruzdy”,

 – łatwe ustalanie kontaktów między zębami z użyciem  
nowych opcji dostępnych po kliknięciu prawego  
przycisku myszy.

Nowe narzędzia do projektowania 
protez całkowitych
Teraz projektowanie protez całkowitych jest jeszcze łatwiejsze. 

• Możliwość uniesienia zgryzu za pomocą artykulatora  
oraz usunięcia zębów z protez całkowitych 
w aplikacji Smile Composer 

• Sterowanie położeniem krawędzi płyty protezy z użyciem  
nowej funkcji „Pokaż lokalny przekrój”

Bogaty wybór bibliotek protez
Oprogramowanie firmy 3Shape zawiera teraz jeszcze więcej 
bibliotek protez, dając technikom możliwość korzystania 
z szablonów uzębienia preferowanych producentów. 
Na potrzeby lokalnych producentów dostępna jest obecnie 
biblioteka QuintTM firmy Vertex Dental.
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Intuicyjny przebieg pracy z próbnymi protezami całkowitymi
Należy przygotować protezę próbną i sprawdzić ją w jamie ustnej. Następnie ponownie zeskanować zmodyfikowaną protezę 
próbną, aby wychwycić poprawki i zaktualizować projekt w celu wytworzenia jeszcze lepszej protezy. W systemie dostępne 
są scenariusze do szybkiego i szczegółowego skanowania protez próbnych.

Protezy dentystyczne z uzupełnieniami frezowanymi lub drukowanymi
Dostępne w oprogramowaniu Dental System 2017.2.0

Jako alternatywa klejenia prefabrykowanych zębów do podstawy protezy firma 3Shape opracowała nowy system umożliwiający 
zaprojektowanie protezy złożonej z dwóch łatwych do złożenia części: podstawy protezy i bloku zębowego. W zależności 
od preferencji części mogą być drukowane w technologii 3D lub frezowane.

Do zalet nowej metody projektowania i produkcji protez należą:

• Mniejszy nakład pracy ręcznej, co zmniejsza koszt i ryzyko popełnienia błędu. W szczególności uproszczono proces klejenia.

• Wyeliminowanie ograniczeń związanych z wykorzystaniem prefabrykowanych zębów daje całkowitą wolność  
w projektowaniu zębów tak, by były idealnie dopasowane do pacjenta.

Projektowanie protez natychmiastowych
Możliwość projektowania protez natychmiastowych z użyciem 
nowego narzędzia „Ekstrakcja zęba” pozwalającego usuwać 
zęby z modelu bezpośrednio w aplikacji Dental Designer. 
Można także wyeliminować potrzebę szlifowania modeli 
gipsowych dzięki sprawdzonemu zestawowi narzędzi 
do rzeźbienia pozwalającemu usuwać artefakty ze skanów 
preparacji i wykonywać cięcia przez płaszczyzny.

Niestandardowe łyżki wyciskowe 
do opracowań z użyciem implantów 
Możliwe jest teraz łatwe przygotowywanie otwartych łyżek 
do opracowań z użyciem implantów dzięki nowym narzędziom 
do tworzenia otworów na słupki transferowe implantów. 
A oprogramowanie Dental System 2017.2.0 umożliwia teraz 
kontrolę odległości między otworami a brzegiem łyżki.
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Panel sterowania i narzędzie Dental Manager

Bardziej intuicyjne narzędzie Aktualizacja w panelu sterowania
Dostępne w oprogramowaniu Dental System 2017.2.0

Narzędzie Aktualizacja zostało ulepszone dzięki rozszerzonemu interfejsowi użytkownika.  
Znacznie ułatwia on zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i daje szybki dostęp do każdej dostępnej  
wersji narzędzia Dental System.

Możliwość wysyłania zamówień do producenta niezależnie od jego wersji oprogramowania
Laboratoria mogą teraz aktualizować swoje oprogramowanie do najnowszej wersji nawet wówczas, gdy producenci realizujący 
zamówienia jeszcze nią nie dysponują. Z nowej wersji oprogramowania Dental System 2017 zamówienia do produkcji można 
wysyłać także do wersji starszych, np. DS-2016 i DS-2015. W tym celu należy wskazać wymaganą wersję oprogramowania 
Dental System na stronie „Producenci” na panelu sterowania lub bezpośrednio w oknie dialogowym „Wyślij do producenta” 
w aplikacji Dental Manager.

Dental System 2017 Dental System 2015

Dental System 2016 Dental System 2014
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Biblioteki precyzyjnych umocowań
Obok naszych istniejących bibliotek precyzyjnych umocowań 
udostępniamy również cyfrową bibliotekę precyzyjnych 
umocowań CEKA i PRECI-LINE. Ta biblioteka zawiera wszystkie 
komponenty precyzyjnych umocowań CEKA i PRECI-LINE, 
które mogą być poddane obróbce. Aby zapoznać się 
z instrukcjami pobierania i instalowania biblioteki cyfrowej, 
należy kliknąć łącze www.ckpl.eu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji należy napisać wiadomość na adres 
info@ckpl.eu.

3Shape Communicate
Możliwość odbierania prac z całego świata
Odbieranie prac w systemie TRIOS nie jest już ograniczone 
do prac w tym samym regionie geograficznym — teraz 
prace w systemie TRIOS można odbierać od stomatologów 
z całego świata.

Zwiększona kontrola i stabilność
Poprawiono stabilność odbierania prac w systemie komunikacji 
3Shape Communicate i zminimalizowano ryzyko braku 
odbioru prac.

Nowe opcje na stronie systemu komunikacji 
3Shape Communicate w panelu sterowania umożliwiają 
określanie częstotliwości aktualizacji, ręczne synchronizowanie  
i określanie dat odcięcia.

Nowa strona internetowa systemu 
komunikacji 3Shape Communicate
System komunikacji 3Shape Communicate jest teraz dostępny 
za pośrednictwem nowej strony internetowej, która:

• charakteryzuje się większą wydajnością i użytecznością,
• umożliwia wymienianie się niestandardowymi plikami  

PDF z klientami,
• ułatwia znajdowanie użytkowników w celu nawiązywania 

kontaktów i zarządzania istniejącymi kontaktami.

Udoskonalone środowisko, w którym dostępna jest 
jeszcze większa liczba bibliotek implantów

System obsługuje teraz jeszcze więcej bibliotek implantów, które można również pobierać:

Szereg bibliotek implantów zostało zaktualizowanych i można je pobierać w ramach aktualizacji  
oprogramowania do wersji Dental System 2017.

http://www.ckpl.eu
mailto:info@ckpl.eu?subject=
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Dostępne w oprogramowaniu Dental System 2017.2.0

Oprogramowanie3Shape Smile Design
Zaproponuj perfekcyjny uśmiech
Zdolność tworzenia wysoce estetycznych projektów uśmiechu jest wyjątkowo atrakcyjnym i dochodowym obszarem dla 
laboratoriów. 3Shape oferuje nowe skuteczne rozwiązanie do szybkiego i łatwego tworzenia projektów uśmiechu w trybie 
2D oraz możliwość dokładnego dopasowania zdjęć 2D do projektu 3D.

Przypadek: Luiza Silveira i Nelson Silva, UFMG Brazil
Oprogramowanie Smile Design jest opracowywane w oparciu o zasady DSD.

Możliwości, jakie daje aplikacja 3Shape Smile Design:

• rozwój działalności: wzbogacenie portfolio usług dzięki stosowaniu Smile Design;
• zaprojektowanie nowego uśmiechu z aplikacją Smile Design w kilka minut: to, co kiedyś trwało  

pół godziny, można teraz zrobić w kilka minut;
• opracowanie estetycznego projektu: za pomocą aplikacji Smile Design można opracować projekt  

odbudowy w 3D przy pomocy technologii Dental System RealView Engine;
• skuteczna komunikacja: dzięki zdjęciom wykonanym przy użyciu aplikacji Smile Design można  

uniknąć nieporozumień w komunikacji między kliniką a laboratorium.

Pobierz 3Shape Smile Design wraz z oprogramowaniem Dental System 2017.2.0
Smile Design to osobna aplikacja działająca na nowej platformie Dental Desktop firmy 3Shape. Na zakończenie procesu instalacji 
oprogramowania Dental System 17.2 pojawi się opcja, którą należy zaznaczyć, by pobrać i zainstalować aplikację Smile Design. 
Skrót do aplikacji Smile Design zostanie umieszczony na pulpicie obok ikony Dental System.

Łatwe i precyzyjne planowanie skanowania 
implantów dzięki transferom do skanowania 
firmy 3Shape
Uzyskaj bardzo precyzyjne tytanowe transfery do skanowania 
bezpośrednio od firmy 3Shape. Transfery do skanowania 
firmy 3Shape dostępne są dla wszystkich głównych systemów 
implantów. Zastosowano w nich unikatowy kod identyfikujący, 
który automatycznie rozpoznaje połączenie i system implantów.  
Transfery są zgodne ze skanerami laboratoryjnymi i wewnątrzust- 
nymi. W celu uzyskania bibliotek obsługujących transfery do 
skanowania firmy 3Shape należy skontaktować się z dostawcą 
posiadanej biblioteki.

Zrób zdjęcie przy pomocy 
aplikacji 3Shape

Zaplanuj leczenie przy 
wykorzystaniu zarysów

Zastosuj w technologii 
Dental System RealView
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Stabilność i rozwiązane problemy:
Skanowanie
• Połączenie skanów przeciwległego i sąsiadującego uzębienia nie skutkuje już pojawieniem  

się czarnej tekstury w ostatnim kroku. 

Projekt
• Minimalne wartości produkcyjne, takie jak grubość ściany i przesunięcie, a także parametry 

pasa językowego, będą teraz poprawnie walidowane w fazie projektowania.

• Począwszy od teraz, podczas instalacji oprogramowania Dental System możliwe będzie  
używanie zdalnej bazy danych z ustawieniami niedomyślnymi. 

• Narzędzie „Przytnij do sąsiednich zębów” w aplikacji Smile ComposerTM zostało udoskonalone,  
dzięki czemu działa szybciej i bardziej precyzyjnie.

• Zamówienia wysyłane przez FTP z wielkością ustawioną na „Małe” nie będą już zawierały folderu „AuxScanDir”. 

• Łącza do plików STL w pliku 3ox w danych wyjściowych wizualizacji są obecnie poprawne. 

• Pusta biblioteka nie będzie automatycznie tworzona za każdym razem po dodaniu nowej biblioteki  
do strony „Biblioteki anatomii i przęseł” w panelu sterowania. 

• Obecnie możliwa jest zmiana promienia wpływu podczas korzystania z opcji „szybkiej edycji obrysu”  
w ramach projektowania pierwotnej korony teleskopowej. 

• Precyzyjne umocowania w postaci „otworów” będą poprawnie stosowane w zamówieniach nawoskowania. 

• Wyeliminowano informację o naruszeniu praw dostępu, która pojawiała się w kroku rzeźbienia po wybraniu opcji żądanej  
odległości skanowania preparacji w narzędziu Nożyk woskowy w odniesieniu do zamówień obejmujących pojedyncze czapki,  
gdy opcja „Sąsiednie skany” była ustawiona na wartość „Brak” w formularzu zamówienia.

• Cienie materiałów są obecnie poprawnie wizualizowane w zamówieniach z elementami tymczasowymi.

• Nieistotna mapa „Linie kolizji” nie będzie już widoczna w kroku Rzeźbienie w przypadku  
zamówień na protezy całkowite i zamówień RPD. 

• Skany i anatomia nie będą już odwracane dołem do góry w aplikacji Dental Designer,  
jeśli zamówienie zostało zeskanowane przy użyciu opcji „Skanuj filary w łuku (jeśli obsługiwane)”.

• Niewłaściwa okluzja dla modeli gipsowych została naprawiona.  
Okluzja w aplikacji Dental Designer jest poprawna i taka sama jak w podglądzie. 

• Obecnie można zmienić platformę implantów podczas projektowania łączników anatomicznych bez naruszania praw dostępu. 

• Parametry „Punkty styku i wygładzanie” w kroku Smile Composer są obecnie poprawnie  
pobierane z wartości zdefiniowanych w panelu sterowania.
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Dostępne w oprogramowaniu Dental System 2017.2.0

Korony i mosty
• Tworzenie projektu na podstawie skanów modeli bez podziału na sekcje nie wymaga  

już licencji Model Builder STL w aplikacji Dental Designer. 

• Teraz możliwe jest zaprojektowanie teleskopów z łącznikami implantów bez występowania błędów.

• Generowanie interfejs filaru dla zamówień TRIOS z krawędzią preparacji zaznaczoną 
przy użyciu skanera wewnątrzustnego zostało naprawione.

• Wyrównanie obrazu w aplikacji RealView zostało naprawione.

• Zęby nie będą już znikały w procesie projektowania, gdy aplikacja RealView jest wciąż otwarta.

• Funkcja transformacji zębów w trybie wskazówek aplikacji RealView została naprawiona.

• Wartość „Otwór pionowy” poprawnie zapisuje się w wirtualnym artykulatorze. 

• Naprawiona została funkcja rekalkulacji linii kolizji uruchamiana przy zmianie ustawień okluzji w zakładce Wyrówn. zwarcia. 

• Możliwe jest wygenerowanie otworu w łączniku, gdy funkcja „Zaokr. otworu” jest ustawiona na wartość większą niż 0.

• Zniekształcenie krawędzi preparacji pojawiające się po redukcji krawędzi prostej zostało naprawione.

• Przesunięcie łącznika woskowania działa teraz poprawnie wraz z utrzymaniem kształtu nawoskowania.

• Generowanie prowadnic dla zamówień koron tymczasowych zostało naprawione. 

3Shape Communicate
• Dane będą teraz poprawnie aktualizowane w folderze systemu komunikacji 3Shape Communicate. 

Dental Manager
• Status modelu badawczego można teraz ustawić na „Zaprojektowany”.

• Podgląd zamówienia w aplikacji Dental Manager jest teraz poprawnie generowany.

• Niestandardowe zrzuty ekranu będą od teraz poprawnie generowane.

• Tag ID zamówienia jest teraz daną wyjściową w pliku 3ox dla CAM.

• Nie nastąpi już utrata projektu podczas modyfikacji zamówienia otrzymanego w narzędziu Dental System 2017.
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JUŻ WKRÓTCE Jeden system, jeden interfejs,  
jedna procedura pracy
W przyszłości rozwiązanie LabCare pozwoli na korzystanie z nowych funkcji, nad którymi obecnie pracujemy. Rozglądajcie się 
w poszukiwaniu Lab Studio! Jest to nowa platforma oprogramowania laboratoryjnego, która zapewnia stałą wysoką wydajność, 
solidną niezawodność, a w przyszłości także rozwój zintegrowany z nowymi technologiami. 

Obejrzyj zapowiedź, klikając tutaj

Rozwiązanie LabCare firmy3Shape zawsze  
dba o produktywność i przewagę nad konkurencją
Pakiet LabCare firmy 3Shape oferuje laboratorium dentystycznemu wartościowe usługi,  
a ponadto zapewnia ochronę inwestycji dzięki atrakcyjnej gwarancji i umowie  
dotyczącej wymiany skanera.

3Shape LabCare
Kompleksowy pakiet usług, który 
zapewnia ciągłą produktywność 
i przewagę nad konkurencją 

Aktualizacje oprogramowania
Nowe wersje oprogramowania z najnowszymi dodatkami, w tym bibliotekami,  
procedurami pracy, narzędziami, poprawkami.

Pomoc techniczna
Autoryzowani eksperci pomogą ustawić lokalną strefę czasową i język.

Szkolenia i wydarzenia
Wszechstronne spotkania dla użytkowników i szkolenia prowadzone przez najlepszych  
techników dentystycznych i ekspertów 3Shape.

Specjalne zniżki
Oszczędność pieniędzy dzięki naszemu programowi przyjmowania w rozliczeniu/wymiany 
na droższe rozwiązanie oraz oszczędności na subskrypcji dodatkowych stanowisk.

Aż do 25%

NOWOŚĆ  Gwarancja i usługa wymiany skanera (opcja dodatkowa) W pakiecie 3Shape LabCare 

Naprawa skanera oraz udostępnienie skanera zamiennego w celu uniknięcia przestojów w produkcji Aż do 5 lat

Zamówienie CADSkany CAM

https://www.youtube.com/watch?v=vt3vo4lMOcg


Załącznik A: Wersje systemu Dental System
Konfiguracje oprogramowania Dental System

Zalecenia CAD
Dental System™  

Premium
Dental System™  
Crown & Bridge

Dental System™  
Removable

Czapki i podbudowy mostów   Uaktualnij do wersji Premium

Czapki anatomiczne i podbudowa mostu   Uaktualnij do wersji Premium

Pełne korony anatomiczne i mosty   Uaktualnij do wersji Premium

Dziąsła we wszystkich wskazaniach 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Pojedynczy wax-up/most woskowy   Uaktualnij do wersji Premium

Inlay/Onlay/Most na inlayach/Licówki   Uaktualnij do wersji Premium

Nakłady i licówki bez opracowania 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Wielowarstwowe korony i mosty 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Cyfrowe elementy tymczasowe 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Wirtualne diagnostyczne nawoskowania 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Wkład koronowo-korzeniowy 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Teleskopy 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Łączniki niestandardowe i korony  
mocowane śrubą

Moduł dodatkowy / punkty CAD Moduł dodatkowy / punkty CAD
Moduł dodatkowy /  

punkty CAD

Belki i mosty protetyczne Moduł dodatkowy / punkty CAD Moduł dodatkowy / punkty CAD
Moduł dodatkowy /  

punkty CAD

Protezy całkowite Moduł dodatkowy / punkty CAD Moduł dodatkowy / punkty CAD 

Zdejmowane protezy częściowe Moduł dodatkowy / punkty CAD Moduł dodatkowy / punkty CAD 

Niestandardowe łyżki wyciskowe 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium


Aplikacja Model Builder™ Moduł dodatkowy / punkty CAD Moduł dodatkowy / punkty CAD Uaktualnij do wersji Premium

Prowadnice 
Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Szyny, ochraniacze i zabezpieczenia  
na zęby na noc


Punkty CAD /  

uaktualnij do wersji Premium
Uaktualnij do wersji Premium

Ortodoncja/aparaty ortodontyczne Moduł dodatkowy Moduł dodatkowy Moduł dodatkowy

Planowanie implantu i szablony chirurgiczne Moduł dodatkowy Moduł dodatkowy Moduł dodatkowy
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Narzędzia zaawansowane
Dental System™  

Premium
Dental System™  
Crown & Bridge

Dental System™  
Removable

Aplikacja Smile Composer™ z zestawem narzędzi do rzeźbienia   

Lustrzane odbicie zębów   

Jednoczesne modelowanie górnej i dolnej szczęki   

Dynamiczna wirtualna artykulacja   

Precyzyjne umocowania   

Technologia RealView™ Engine z wytycznymi projektowania 2D  Uaktualnij do wersji Premium 

Wyrównanie i ponowne użycie projektu   Niedostępne

Umieszczanie bloku CAD   

3Shape Communicate™ (obejmuje 2 GB miejsca do przechowywania)   

Skrzynka odbiorcza i pomiar koloru TRIOS   

Tryb podstawowy/eksperta   

Zaawansowane narzędzia walidacji projektu   

Skrzynka odbiorcza dla produkcji Manufacturing Inbox™ 50 połączeń 50 połączeń 50 połączeń

Pełna kompatybilność ze sprzętem produkcyjnym   

Pakiet 3Shape LabCare™ w subskrypcji   

 Funkcja zawarta w określonej opcji oprogramowania Dental System™.

Moduł dodatkowy / punkty CAD
Do każdego przypadku można używać punktów CAD lub zakupić moduł dodatkowy  
(sprzedawany oddzielnie).

Uaktualnij do wersji Premium Wymaga uaktualnienia oprogramowania do wersji Dental System™ Premium (sprzedawanej oddzielnie). 

Punkty CAD / uaktualnij do wersji Premium
Dla każdego przypadku można używać punktów CAD lub uaktualnić oprogramowanie do wersji 
Dental System™ Premium (sprzedawanej oddzielnie). 

Niedostępne Niedostępne dla tego modelu skanera/opcji oprogramowania.

Zalecenia CAD Punkty CAD

Czapki i podbudowy mostów 4 na przypadek

Czapki anatomiczne i podbudowa mostu 4 na przypadek

Dziąsła we wszystkich wskazaniach 4 na przypadek

Pojedynczy wax-up/most woskowy 4 na przypadek

Nakłady i licówki bez opracowania 4 na jedn.

Wielowarstwowe korony i mosty 4 na przypadek

Cyfrowe elementy tymczasowe 4 na jedn.

Wirtualne diagnostyczne nawoskowania 4 na jedn.

Wkład koronowo-korzeniowy 4 na jedn.

Teleskopy 4 na jedn.

Zalecenia CAD Punkty CAD

Łączniki niestandardowe i korony  
mocowane śrubą

9 na implant

Belki i mosty protetyczne 9 na implant

Protezy całkowite 15 na przypadek

Zdejmowane protezy częściowe 15 na przypadek

Niestandardowe łyżki wyciskowe 4 na przypadek

Model Builder™, praca w aplikacji TRIOS 6 na przypadek

Model Builder™, praca w produkcie innego producenta 12 na przypadek

Prowadnice 4 na przypadek

Szyny, ochraniacze i zabezpieczenia na zęby na noc 15 na przypadek
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Załącznik B: Opcje importowania skanów 
wewnątrzustnych innego producenta

Odbudowy projektowe Modele projektowe

Eksportowanie z aplikacji Romexis 4.2  
oraz PlanCAD 5.6
(plik 3oxz)

Nie wymaga  
modułu dodatkowego

Aplikacja Model Builder TRIOS
oraz skany wewnątrzustne innego producenta

(numer elementu 80249010)

Eksportowanie z aplikacji 3M Connection  
Center 4.14.3.
(plik 3oxz)

Nie wymaga  
modułu dodatkowego

Aplikacja Model Builder TRIOS 
oraz skany wewnątrzustne innego producenta

(numer elementu 80249010)

C.O.S.
(plik ULDC)

Nie wymaga  
modułu dodatkowego

Niedostępne

Nie wymaga  
modułu dodatkowego

Aplikacja Model Builder TRIOS 
oraz skany wewnątrzustne innego producenta 

(numer elementu 80249010)

Skany wewnątrzustne Cerec i Apollo 
(wyłącznie plik 3se, opcja eksportowania 
z systemów Sirona jest niedostępna  
w Stanach Zjednoczonych)

Nie wymaga  
modułu dodatkowego

Aplikacja Model Builder TRIOS
oraz skany wewnątrzustne innego producenta

(numer elementu 80249010)
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Odbudowy projektowe Modele projektowe

Aplikacja Model Builder — STL 
(numer elementu 80249020)

Aplikacja Model Builder — STL
(numer elementu 80249020)

Skany laboratoryjne Sirona

Nie wymaga modułu  
dodatkowego, jeśli skany są podzielone  

na sekcje

Aplikacja Model Builder — STL 
(numer elementu 80249020)

+
Opcja importu/eksportu skanów Sirona
(numer elementu: 80247010 + 80247011)

Dodatek BEZPŁATNY

Skany laboratoryjne Dental Wings

Nie wymaga modułu  
dodatkowego, jeśli skany są podzielone  

na części

Aplikacja Model Builder — STL 
(numer elementu 80249020)

+
Opcja Dental Wings

Dodatek BEZPŁATNY

Inne skanery laboratoryjne
Aplikacja Model Builder — STL 

(numer elementu 80249020)
Aplikacja Model Builder — STL 

(numer elementu 80249020)




