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Huvudverktygsfältet

Fönster för 3D-visning

Sidopanel: Designplan, historiklista, klinisk
instruktion, iscensättning, foto, ändra

Verktygsfältet för animering

Rulla Tryck på Tryck på

Zooma in vyn Panoramansikt Rotera vyn

Användaren kan klicka på simuleringsvisaren i dessa 2 
funktioner

Huvudverktygsfältet: innehåller verktyg för objektvisning och visningsverktyg.

Animation av behandlingsplanen:

Musen i fönstrets 3D-vy visar följande:
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Uppspelningsfunktioner

Hastighetsinställning

Nuvarande cykel/ Totala cykler

Den cykel där modellen visas i fönstret 3D-visning

Totalt antal cykler
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Sidopanelen innehåller uppgifter om ärendet, inklusive 
uppgifter om planeringen, historiska uppgifter om 

meddelandet.

Vid behov kan tandläkaren direkt ändra 
behandlingsplanen i Simuleringsläget. Klicka på 

knappen Skapa ändring för att justera målpositionen 
eller justera attachments.

Fliken Staging visar översikt och  
behandlingsinformation om rörelsen för varje tand i varje 

cykel.

SIDOPANEL
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JUSTERA MÅLPOSITIONEN

1.  Välj fliken Mål. Dra skjutreglaget för 
att ställa in rörelseintervallet och 
rotationsgraden.

2.  Vänsterklicka för att välja en tand 
på modellen. Den valda tanden 
kommer att bli vit.

3.  Klicka för att välja förflyttningstyp
från följande verktyg.

4.  Klicka på eller tryck ner för att flytta.

Klicka för att flytta.
(Distal/Mesial)

(Buccal /Lingual)

Intrusion/extrusion

Kronans tippning  
(Distalt/Mesialt)

Rotvridning (Buccal / Lingualt)

Rotvridning (Buccal / Lingualt)

Kronans vridning (Buccal/Lingualt) Rotation (Distal/Mesial)
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JUSTERA ATTACHMENTS

1. Välj fliken Attachments.

2. Välj typ av attachment. 

3. Dubbelklicka med vänster 
musknapp på tanden för att placera 
fästet.

4. För att justera attachmentet:

5.  Andra funktioner:

-  Vänsterklicka för att välja det 
tillbehör som ska justeras.

-  Överföra: Håll ner vänster 
musknapp på fästet och dra till 
önskad position.

-  Fäste: Dra röd, grön, eller blå 
kuben för att fästa i respektive 
axel, X-, Y- eller Z-axeln. Om du drar 
i den grå kuben kan den fästas i 
alla axlar.

-  Rotation: Dra i röd, grön, eller blå 
kub för respektive rotation

längs X-, Y- eller Z-axeln.

Tillämpa det bakåtsträvande steget Tillämpa fästet på 
alla efterföljande steg.
Radera Radera den valda attachment.
Återställ Single Återställer det valda attachment till det 
ursprungliga läget.

Tryck på skicka
När konstruktionen har justerats klickar du på 
knappen SUBMIT (skicka) för att skicka den ändrade 
konstruktionen. Bekräfta popup-fönstret för att försäkra 
dig om att du vet att överföringen har skickats

Begäran skickades
Efter en framgångsrik behandling kommer systemet att 
skicka ett bekräftelsemeddelande för att meddela att 
överföringen skickades (se den rosa markeringen).

Återställ alla Återställ alla attachments till det 
ursprungliga läget.
Visa endast rotation Visa endast rotationsmarkören.
Visa endast fäste Visa endast fästlmarkören.
Visa båda Visar både rotations- och fästmarkörer.
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Du kan kontrollera loggboksregistret: se bilden ovan. Det betyder att ansökan har skickats.

Mer information finns på akademin.

a day ago
14-Jun-2022 16:44:03

Treatment Plan 1 Approved
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ANTECKNINGAR



CDI Dental AB | Höjdrodergatan 18 | 212 39 Malmö | T 040 607 77 70 | info@cdi-dental.com | www.cdi-dental.com 

Trees for All


