Stimată Doamnă/Stimate Domn Doctor,
Stimată colegă/Stimate coleg,
ACEST GHID SCURT A FOST ELABORAT PENTRU UȘURAREA MUNCII DVS.
CUM POT ANALIZA CÂT MAI SIMPLU IMAGINILE CBCT ALE PACIENȚILOR
REALIZATE CU AJUTORUL APARATULUI KODAK CS 9000 3D?

Cu ajutorul programului CS 3D Imaging Software 3.2.9 (CS fiind abrevierea pentru
Carestream Health Inc.) puteți vizualiza imaginile de un volum mic DVT (Tomografia
Dentară Volumetrică), adică imaginile CBCT realizate cu ajutorul aparatului KODAK CS
9000 3D în cadrul centrului de imagistică dentară Dental-CT (Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae
Bălcescu nr. 37; http://dental-ct.ro).
Cu ajutorul programului de analiză Tomografia Dentară Volumetrică puteți planifica în cadrul
volumului scanat chiar și prin inserarea virtuală a implantului folosit de Dvs.
Dental-CT vă asigură imaginile DVT pe un CD în așa fel, încât în cazul introducerii CD-ului
în calculator programul se lansează automat și poate fi utilizat. Posibilitatea inserării virtuale a
modelului de implant – prin instalarea fișierului implant – necesită instalarea preliminară a
programului CS 3D Imaging program pe calculatorul utilizatorului.

În prezent în programul CS 3D Imaging pot fi instalate următoarele sisteme de implant dentar:
ALPHATECH, ANTHOGYR, AstraTech, BTI, Bicon, BioComp, BioHorizons, Biomet
3i, Biotech-International, Camlog, Easy System Implants, EuroTeknika, Friadent,
Implants Diffusion International, MIS, MOZO GRAU, Neoss, Nobel Biocare, OT
medical, Southern Implants, Straumann, T.B.R. Group, Tekka, Tekka-ortho, Thommen
medical, Zimmer, m and k dental.
Pentru mai multe informații cu privire la cerințele minime de hardware pentru programul CS
3D Imaging vizitați pagina noastră de web (http://dental-ct.ro).
I. INSTALARE
CD-ul cu „Setup3DViewer” și demo-ul (Data) necesar pentru instalarea programului de
diagnosticare CS 3D Imaging poate fi solicitat în cabinetul Dental-CT din str. Nicolae
Bălcescu nr. 37.
Pentru instalare vă rugăm să introduceți CD-ul de instalare în calculator și deschideți
programul. Pe CD veți găsi demo-ul (Data) și programul setup (Setup3DViewer) care
urmează să fie instalat.
Vă rugăm să copiați programul și demo-ul pe desktop.

Lansați programul „Setup3DViewer”, permiteți rularea programului pe calculatorul Dvs. și
setați limba dorită.

Apăsați pe Next,
și alegeți modul de funcționare „Dental” (săgeată).

În vederea unei instalări mai simple vă recomandăm opțiunea „Easy” .

După aceasta selectați întotdeauna pasul următor. Instalarea programului durează 1-2 minute
în funcție de capacitățile calculatorului Dvs.

În final terminați instalarea (Finish), însă este nevoie de setări suplimentare în cadrul
programului CS 3D Imaging. De aceea lansați programul CS 3D Imaging:

Căutați demo-ul (Data), deschideți-l, apăsați pe o secțiune 3D (în imagine 3DSlice106.dcm)
și apăsați „OK”.

Programul încarcă imaginea.

Opțiunea automată “Ajutor” a programului se accesează prin apăsarea semnului întrebării
(săgeată) plasat în partea de sus a ecranului, în colțul drept.

Dând click pe roțile dințate (săgeată) din partea de sus a ecranului, în colțul drept, puteți
modifica setările programului.

Există posibilitatea (limitată) ajustării calității imaginii 3D la performanța calculatorului, de
aceea vă recomandăm următoarea opțiune în vederea utilizării simple și rapide:
- În modul prezentat putem seta calitatea reprezentării, imaginii 3D, dând click pe craniul AP
(săgeată galbenă). În cazul unei plăci video și RAM adecvate vă recomandăm efectuarea
setării prezentate (săgeată albă), însă în cazul în care în urma acestor setări calculatorul Dvs.
ar deveni mai „lentă”, vă rugăm să trageți butonașul în stânga și să debifați opțiunea de
nuanțare dând click pe semnul OK (tick).

Dând click pe linear puteți verifica dacă unitatea de măsură a distanței este mm (săgeată
galbenă).

- În vederea utilizării mai eficiente puteți dezactiva „instrumentul de remodelare” dacă faceți
click pe craniul profil și debifați toate căsuțele.

În final vă recomandăm să setați direcția secțiunilor conform celor de mai jos și apăsați „OK”.

Din cauza volumului ghidului nu dorim să ne pierdem în detalii, în cazul unor probleme
eventuale vă rugăm să contactați angajații Dental-CT (Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae
Bălcescu nr. 37; http://dental-ct.ro).
Mai avem de efectuat instalarea fișierului implant al programului CS 3D Imaging.

II. DESCĂRCAREA FIȘIERULUI IMPLANT

Selectați opțiunea „Curved Slicing” (segmentare arcuită) (săgeata roșie) și dați click pe
semnul de implant (săgeata galbenă).

Apare o fereastră nouă care nu conține date de implant. Pentru descărcarea fișierului implant
selectați opțiunea „Manage Library” care necesită o conexiune bună la internet.

În cazul în care nu aveți acces la internet va apărea imaginea din stânga.
În cazul unei conexiuni la internet (imaginea din dreapta) puteți selecta opțiunea „Add
Implant Manufacturer” (săgeata galbenă) și apăsați butonul „Next” (săgeata roșie).

Programul vă oferă în mod automat posibilitatea descărcării tuturor implantelor accesibile. În
cazul în care nu doriți să descărcați toate acestea dați click pe căsuța aflată lângă opțiunea
„Select All”, astfel veți debifa căsuța (săgeata galbenă).

După selectarea sistemului de implantare dorit apăsați butonul „Next” (săgeata roșie).
Descărcarea poate dura câteva minute, nu o întrerupeți, iar după finalizarea descărcării apăsați
„OK” (săgeata galbenă).

Pentru vizualizarea dimensiunii/tipului altor implante în cadrul sistemului respectiv puteți
răsfoi cu ajutorul săgeților (indicate cu săgeată roșie). Dând click pe steluța de lângă
denumirea implantului îl puteți adăuga la grupul „Favorite” (Preferate), astfel îl veți putea
găsi mai ușor.
Pentru inserarea virtuală a implantului în volumul scanat apăsați pe opțiunea „da”.

III. POSIBILITATEA PLANIFICĂRII MODELULUI DE IMPLANT VIRTUAL
CARE NU APARE ÎN FIȘIERUL IMPLANT
O altă posibilitate o reprezintă realizarea unui model de implant propriu cu ajutorul
programului în cazul în care utilizatorul nu a găsit un model adecvat în fișier. Pentru aceasta
vă rugăm să dați click pe butonul „Create your own implant”.

După introducerea datelor cu privire la lungimea și secțiunea transversală a implantului
plănuit, cu ajutorul șabloanelor putem determina și forma implantului pe care dorim să-l
folosim.

Prin parcurgerea acestor pași ați instalat cu succes programul de diagnosticare CS 3D
Imaging, vă dorim mult succes în utilizarea acestuia!
IV. ÎNCĂRCAREA IMAGINILOR DE TIP TOMOGRAFIA DENTARĂ
VOLUMETRICĂ (DVT/CONE BEAM CT) ȘI UTILIZAREA PROGRAMULUI CS 3D
IMAGING
După introducerea CD-ului cu imaginea DVT programul CS 3D Imaging se lansează automat.
(În cazul în care calculatorul Dvs. vă cere permisul pentru lansarea programului, permiteți
rularea programului).

Va apărea această imagine inițială. În partea stângă a ecranului pot fi găsite instrumentele
(indicate cu alb), în partea de sus se află cele cinci moduri de vizualizare (evidențiate cu
galben).

Utilizatorul poate alege dintre cele cinci reprezentări listate în partea de sus, stâng a ecranului.
Pe lângă modul de vizualizare a suprafeței colore 3D următoarele secțiuni stau la dispoziția
medicului dentist care efectuează examinarea:








„Orthogonal Slicing”: volumul scanat poate fi reprezentat prin planuri sagitale,
coronale și axiale de diferite grosimi
„Curved Slicing”: volumul scanat poate fi reprezentat prin segmentul de grosimi
diferite, selectat în planul axial și printr-o serie de segmente perpendiculare pe acesta.
„Custom Slicing”: aici există posibilitatea creării unei serii de segmente
perpendiculare pe cele două axuri selectate în planul axial. Deoarece programul de
diagnosticare CS 3D Imaging este programul tuturor aparatelor KODAK DVT
fabricate în zilele noastre, această reprezentare se folosește la reprezentarea/analiza
articulației temporo-mandibulare și în cazul operațiunilor chirurgicale maxilo-faciale,
cu un volum mai mare de scanat.
În cazul utilizării „Oblique Slicing” ne stau la dispoziție toate opțiunile care pot fi
găsite la „Orthogonal Slicing”, însă aici planurile sagitale, coronale și axiale de
diferite grosimi pot fi rotite în cadrul volumului scanat (mai multe detalii lângă figuri).
„Review”: poate fi folosit pentru vizualizarea imaginilor de ecran salvate automat de
program.

Pictogramele aflate în coloana din partea stângă a ecranului reprezintă următoarele opțiuni:

Setarea intensității luminoase, a contrastului și a gradului de precizie este posibilă prin
mutarea butoanelor orizontale (săgețile roșii). Semnul indicat de săgeata galbenă redă setările
automate.

- Setările reprezentării colore a suprafeței 3D, semnul indicat de săgeata galbenă redă setările
automate.
- Setările reprezentărilor planurilor, semnul indicat de săgeata roșie resetează direcția
planurilor rotite în situația lor inițială.

- Tot aici poate fi setată nuanța reprezentării 3D, dând click pe partea indicată de săgeata
galbenă, noi recomandăm folosirea opțiunii „Realist”.

- „Mouse settings” – reprezintă de fapt posibilitatea setării opțiunii “rotiță - scroll”. În partea
de sus găsim „Slide”, adică mișcarea fină a planului de pe secțiune pe secțiune, sub care se
află funcția „Zoom”: mărirea imaginii.
Într-o fereastră nouă putem folosi următoarele instrumente aflate sub aceste meniuri din
cadrul unor moduri de vizualizare, dând click pe acestea cu butonul stâng al mouse-ului:

Selectare (activ automat)

Măsurarea distanței

Măsurare a unghiurilor

Selectarea arcului facial în cadrul opțiunii „Curved Slicing”, adică posibilitatea creării
reprezentării panoramice (în cazul unui volum scanat se recomandă selectarea prin maxim 5
puncte).

Evidențierea coloră a canalis mandibulae sau canalis incisivus (la finalizarea colorării
canalului trebuie să dați dublu click cu butonul stâng al mouse-ului).

Instrument model de implant virtual. Inserarea implantului este posibilă doar în cadrul
opțiunii „Curved Slicing”.

Selectarea axului longitudinal a condilului mandibular (caput mandibulae) pentru crearea
seriei de segment de secțiunie transversală doar în modul de vizualizare „Custom Slicing”.

Menționăm că selectarea arcului facial în cadrul opțiunii „Curved Slicing” poate fi efectuată
în două feluri cu ajutorul triunghiului (săgeată) aflat sub pictogramă: punctele care determină
arcul pot fi selectate manual sau automat.

Dând click pe triunghiul dublu aflat în colțul drept sus al ferestrei „Tools” (instrumente) pot fi
făcute vizibile opțiunile efectuate anterior – de exemplu măsurări.

Dând click pe triunghiul mic aflat în partea de jos a ferestrei, în mijloc (săgeată) putem selecta
opțiunea ale cărei operațiuni efectuate anterior dorim să apară: „Arch”. Aici, dând click cu
butonul stâng al mouse-ului pe pictograma ochi putem ascunde arcul (opțiunea „Curved
Slicing”), dând click pe coșul de gunoi îl putem șterge.
PARTICULARITĂȚILE REPREZENTĂRII „OBLIQUE SLICING”
„Oblique Slicing” cunoaște și dispune de toate opțiunile, funcțiile ale reprezentării
„Orthogonal Slicing”, însă aici există și posibilitatea rotării planurilor.

Fiecare plan are o anumită culoare pe baza căreia poate fi identificat cu ușurință și în alte
moduri de vizualizare. Când este reprezentat un anumit plan, acesta poate fi identificat cu
ajutorul culorii triunghiului aflat în colțul drept, sus (indicat cu săgeata albastră). Pe liniile
care indică planul respectiv, pe marginea imaginii sunt două discuri de aceeași culoare care
ajută orientarea și decalarea/rotirea planurilor. În cadrul imaginii respective discul exterior
face posibilă decalarea, mutarea planului respectiv (săgețile albe), în timp ce cu ajutorul
discului interior putem roti secțiunea (săgețile galbene). Dând click pe pictograma indicată cu
săgeata roșie puteți mări vizualizarea respectivă.

Avem posibilitatea să reprezentăm o serie de segmente (săgeata galbenă) în cadrul imaginii
respective precum și să setăm distanța între aceste segmente (săgeata albă).

Tot așa există posibilitatea creării unor serii de segmente în oricare dintre reprezentări
(săgețile roșii), precum este posibil și setarea direcțiilor segmentelor selectate în cadrul
modurilor de vizualizare „Segmentare arcuită” și „Segmentare oblică” (decalare – săgeata
albă, galbenă, rotire - săgeată).
Inserarea virtuală a modelului de implant este de asemenea posibilă în cadrul reprezentării
„Segmentare arcuită”. Dați click cu butonul stâng al mouse-ului pe semnul de implant:

Cu ajutorul butoanelor evidențiate cu săgeata roșie (săgeți în direcția sus și jos) putem căuta
tipul și dimensiunea potrivită în fișierul implant încărcat anterior pe calculator, pe care îl
putem insera în volumul scanat prin selectare cu butonul stâng al mouse-ului (săgeata
albastră), apăsând „OK” (săgeata albă).

Rotirea modelului de implant virtual în planurile respective poate fi efectuată prin apăsarea cu
butonul stâng al mouse-ului pe cercurile indicate cu săgeți galbene, iar mișcarea implantului
poate fi realizată prin apăsarea cu butonul stâng al mouse-ului pe cercurile evidențiate cu
săgeți roșii.
Gestionarea programului este simplă și clară chiar și pentru începători. Vă dorim mult succes
în efectuarea analizelor!
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați colegilor Dental-CT (Odorheiu
Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu nr. 37) !
http://dental-ct.ro

