
Unleash your clinic´s potential
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Medit har legat i f ramkant när det gäller att förverkliga det enkla  
inträdet i digital tandvård. Medit försöker alltid förbättra tandläkarens 
och patientens upplevelse på kliniken.

Hur kan vi utveckla en produkt bortom användarnas fantasi?
Hur ska vi införliva vår avancerade skanningsteknik och 20 års
ingenjörskunskap?

Medit återskapar intraoral skanning. 

Vi tror att digital tandvård kommer att frigöra din kliniks potential. 
Föreställ dig hur digital tandvård kan förändra dig, dina patienter och  
dina labbpartners liv.

För detta ändamål slutar Medit aldrig att utveckla skanningssystem  
med kontinuerliga produktuppgraderingar.

Skanning

100% 28% 12%

100% av patienterna 
föredrar digitala intryck1

28% av tandläkare 
äger redan intraorala  

skannrar2

Antal intraorala skanner- 
ägare växer med 12% 

årligen3

1  Mangano, A., Beretta, M., Luongo, G., Mangano, C., & Mangano, F. (2018). Conventional Vs Digital Impressions: Acceptability,
    Treatment Comfort and Stress Among Young Orthodontic Patients. The open dentistry journal, 12, 118–124. https://doi.org/10.2174/1874210601812010118

2  Mazda, J. (2019). Trends in Dentistry. Inside Dentistry, 15(1). https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2019/01/trends-in-dentistry

3  Intraoral Scanners Market: 12% CAGR Growth During 2020-2024: Technavio. (2020, October 22). Retrieved January 26, 2021,
    from https://www.businesswire.com/news/home/20201022005895/en/Intraoral-Scanners-Market-12-CAGR-Growth-During-2020-2024-Technavio
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Medit i700 gör skanningsupplevelsen bekväm för både tandläkare
och patient. Med både kraftfull hårdvara och intelligent programvara
är Medit i700 nyckeln till att frigöra din kliniks fulla potential.

Överblick på Medit i700

Avtagbar kabel

245 g Fjädervikt

UV-C LED Desinfektion

2x Supersnabb

Fjärrstyrningsläge 180° Vändbara
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Skanna med gratis intelligenta funktioner och appar som är 
särskilt utarbetade för tandläkare. Förbättra konsultations- 
upplevelsen för din patient genom att ge bättre behandlings- 
alternativ. Förbättra din kommunikation med tandlaboratorier 
genom det molnbaserade systemet, Medit Link.

Medit är ett av de snabbast utvecklande företagen i branschen 
för att tillhandahålla mjukvaruuppdateringar. Användare får 
en skanner med förbättrad prestanda och nya funktioner 
enbart genom programvaruuppdateringar.

Skanning och 
kommunikation

Medit Link

Dashboard
Cloud Service

Tar bort onödiga mjukväv-
nadsdata som är en av de 
största utmaningarna när
du utför skanningar. 

Filtrerar automatiskt bort vald 
färg under skanningen,
t.ex. färgen på handsken.
Underlättar scanningen.

Hjälp patienten att visualisera 
potentiella resultat vid en 
ortodontisk behandling.

Visa patienterna deras fram-
tida leende eller hjälp dem att 
föreställa sig behandlingsresul-
tatet.

Lagra all data i molnet. Arbeta 
med dina ursprungliga skan-
ningar, arkivera dina digitala 
skanningar och beställningar, 
hantera dina ärenden var du än 
är. 

Upplev smidigare kommunikation, 
med partners och patienter. Se 
skannade filer på vilken dator som 
helst och dela information.
All data lagras säkert.

Workflow
Management

Patient
Communication

Smart Scan Filtering

Smart Colour Filtering

Medit Ortho Simulation

Medit Smile Design

Cloud-based Service

Web Viewer & Case Talk

Medit Link är ett helt öppet system för dig
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Behandlingar

Välj mellan att låta systemet 
automatiskt placera prepgrän-
sen för en tand eller skapa  den 
manuellt.

Gör en modellfri digital kron-
kontroll. Mjukvaran kan visa var 
justering kan vara nödvändig.

Skanna tandlösa patienter, och/
eller den inre ytan av protesen.    

Hämta data från svårskannade 
område genom att skanna ett 
analogt avtryck och kombinera 
detta med det digitala avtrycket. 

Distanser och scanbodies  
matchas automatiskt och 
överförs till din skanningdata. 

Skanna patientens ansikte,  
importera 3D-ansiktsdata 
och bendata. Informationen 
bearbetas och kan vara ett 
hjälpmedel för att få ett 
bättre slutresultat.

Margin Line Creation

Medit Crown Fit

Denture Scanning

Impression Scanning

A.I. Scanbody & 
Abutment matching

Face Scan
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Medit Links öppna system gör att du kan använda dina skanningsdata 
för alla typer av arbetsflöden och med alla mjukvaruprogram som gör 
det möjligt att importera STL-, PLY- och OBJ-filer.

Våra användare har alltid varit kärnan i allt vi gör och vi är stolta över att ha byggt upp en gemenskap som inte bara ger oss 
konstant feedback och förslag, utan också aktivt stöd och hjälp. 2020 vann Medit iDD IntraOral Scanner Awards pris för Best 
Community Support.

Använd Medit i700
för ett brett spektrum av konstruktioner

Vår Medit-community
Njut av att arbeta med en mängd
olika partners i olika projekt!

Detta innebär att du kan använda skanningsdata för bl. a: 

Clear Aligners Kronor & Broar Implantatlösningar

Hel- och delproteser | Ortodonti | Kirurgiska implantat guideskenor | Snarkskenor | Studiemodeller
... och mycket mer!

Vi bygger även en kunskapsbank som du har tillgång till var och 
när det passar dig. Där finner du videovägledning på vår Medit 
Academy Youtube-kanal eller läs användbara artiklar i Help Center.

Detta innebär att du aldrig behöver oroa dig för att vara ensam
i din skanningsresa. Det finns alltid hjälp att hitta
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När du beställer Medit i700 via CDI Dental kommer en 
högpresterande bärbar dator att inkluderas i din beställ-
ning. Denna bärbara dator kommer att förses med den 
rätta programvaran. Ingen IT-specialist krävs för att börja 
arbeta med intraorala skannern; när du tar emot skan-
nern kan du börja skanna direkt.

Specifikationer

Plug & Scan

Kategori Medit i700

Skanningsteknik

Scanning Frame Upp till 70 FPS (Bilder Per Sekund)

Bildteknik 3D-in-motion videoteknik   |   Streaming i 3D i full färg

Ljuskälla LED

Anti-fogging teknik Adaptiv anti-fogging

Noggrannhet Full-käke 10.9µm ± 0.98

Handstycke
Dimensioner 248 x 44 x 47.4 mm

Vikt 245 g

Tipp

Tipp storlek 22.2 x 15.9 mm

Spegelvinkel 45-graders vinkel

Scanområde 15 x 13 mm

Autoklaverbar
Upp till 100 gånger
Autoklav 121°C 30 min   |   Autoklav 134°C 4 min

Vändbar spets Ja

Specialfunktion
Fjärrstyrningsläge Ja

UV-C desinfektion Ja

Kabel
Längd 2.0 m / Handstycke avtagbart  

Uppkoppling USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery) 
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CDI Dental | Höjdrodergatan 18 | 212 39 Malmö | T +46(0)40 607 77 70 | info@cdi-dental.com | www.cdi-dental.com

Fördelarna med att köpa din skanner
via CDI Dental!

Innovation
Vi arbetar ständigt med att optimera våra processer och produkter. 
Via våra webinar och kurser informerar vi dig gärna om det senaste 
inom tandteknik. 

Utbildning
När du köper skannern kommer du och dina kollegor att erbjudas 
utbildning av vår CAD / CAM-specialist. Utbildningen kommer i de 
allra flest fall äga rum på tandläkarens praktik. Där går vi igenom 
allt som rör skanning och skanningsteknik.

Stöd
Om du stöter på frågor eller problem under ditt arbete med
Medit i700, är du välkommen att kontakta oss. Antingen via
telefon, e-post eller team-viewer. Vi finns här för att supporta dig. 

Öppen skanner
Medit i700 är en öppen skanner. Du kan exportera alla filer vart du 
vill, utan kostnad. Detta gör att du alltid kan förbli flexibel i dina 
beslut. 

Intresserad? Anmäl dig för en kostnadsfri demonstration på din klinik!
Att köpa en skanner är ett stort beslut. Om du är intresserad av vad Medit i700 kan ge dig för möjligheter, kommer vi gärna 
till din klinik och demonstrerar de många fördelarna som Medit har. Vänligen kontakta oss för att boka ett möte.
Ring: +46 (0)40 607 77 79 eller skriv ett e-post: c.adlercreutz@cdi-dental.com.

Som en av de första återförsäljarna för Medit, har vi god kunskap av de revolutionerande Medit skannrarna. Förutom att 
dela denna kunskap med våra kunder tillämpar vi den också i vårt uppdrag att erbjuda fullständiga digitala lösningar. Detta  
gör arbetsflödet mycket effektivare, billigare och pålitligare. Vi stödjer våra Medit-användare genom att erbjuda tjänster  
som vårt utbildningsprogram, så att du kan använda din intraoralskanner till sin fulla potential. 


