Jak používat Váš ScanBox

pro

Objevte Váš ScanBox pro
Držák telefonu
tlačítko na přizpůsobení

nepohyblivé rameno
měkká vycpávka
tlačítko pro otevření
ramen

pohyblivé rameno

tunel k nacvaknutí
tvářového rozvěrače

Trubice tvářového rozvěrače

drážky pro nacvaknutí
límec trubice

Přední pohled na ScanBox pro
s vloženým mobilním
telefonem.

Zadní pohled na ScanBox
s vloženým mobilním
telefontem.

pro

1

/ Spusťte aplikaci DentalMonitoring.

Před každým scanováním si
umýjte ruce mýdlem a vodou.
Postavte se před zrcadlo, spusťte aplikace
dental monitoring a zapněte zkuk na svém
mobilním telefonu.

2

/Použíjte rozvěrač tváří vhodné velikosti.

ANO
Vždy používejte retraktor, který sedí Vašim
ústům. S výběrem vám pomůže Váš lékař.

3

NE

Nikdy nepouživejte retraktor, který je moc
malý pro Vaše usta- zuby by nešly vidět.
Nikdy nepouživejte retraktor, který je
příliš velký pro Vaše ustra - scanování by
mohlo být bolestivé.

/ Umístěte svůj chytrý telefon do držáku.
Přizpůsobte si pozici mobilního telefonu,
stisknutím tlačítka a pohybem nahoru nebo
dolů, tak aby čočka i blesk byly umístěny
ve středu trubice.

NE

Nevkládejte mobilní telefon do

držáku naopak.

ANO

Chytněte držák mobilního telefonu tak, ať
ramena smeřují k Vám.
Otevřete ramena stisknutím bočního tlačítka
a umístěte svuj mobilní telefon (bez obalu)do
držáku, tak aby čočka fotoaparátu smeřovala
do okýnka a displej smerem k Vám.
Zajistěte mobilní telefon stisknutím ramen.

4

Spojte trubici tvářového rozvěrače s držákem telefonu.

ANO

Připevněte tvářový rozvěrač
telefonu. Uslyšíte cvaknutí.

k

držáku

NE

Použijte jen jeden tvvářový rozvěrač.
Nepokoušejte se spojit tvářový rozvěrač
do držáku mobilu, špatnou stranou.

5

Vložte tvářový rozvěrač do úst.

ANO

Vložte rozvěrač do úst. Vaše zuby i dásně
by měly být viditelné na obrazovce
mobilního telefonu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se DentalMonitoring nebo
procesu skenování, neváhejte se obrátit na svého specialistu
srze aplikaci DentalMonitoring.I

6

Dvojitým poklepáním na obrazovku spustíte
skenování.

ANO

Při skenováni dělejte táhlé pohyby - od ucha k
uchu- abyste naskenovali všechny zuby, včetně
těch úplně vzadu v ústech.

Zůstaňte na místě, pohybujte pouze
ScanBoxem a mobilní telefonem. Neotáčejte
hlavou.
Následujte trasu a rychlost šipky na obrazovce,
pro zajištění optimálních snímků.

NE

Nevystrkujte jazyk před zuby. Vydechujte pouze
nosem, zabráníte tak zamlžení čočky.

7

/ Pozorně poslouchejte instrukcím aplikace.

Mohou po Vás být požadovány následující pozice:

Lehce pootevřeno

Toto
znamená
ponechat
místo přibližne na jeden prst
mezi horními a spodními
zuby.

Zavřeno

Zuby úplně dokousnuté.
Držet skousnuté po celou
dobu scanování.

Při kontrole Scanů si dejte záležet. Pokud skeny nesplňují instrukce, může
je jednoduše zhotovit znovu. Po kontrole všech skenů je odešlete,
nezapomeňte nechat dostatek času, pro nahrání skenů, před
tím než aplikaci zavřete.

dental-monitoring.com

The DentalMonitoring app is available in the App Store or Google Play.

DentalMonitoring is a product designed and manufactured by Dental Monitoring SAS, under the DentalMind branding for Healthcare Professionals (HCP). It is also used by patients under the mandatory
supervision of Health Care Professional (HCP). DentalMonitoring is designed to assist HCP, registered
at DentalMind, in observing remotely intra-oral situations and monitoring orthodontic treatments. DentalMonitoring product is a medical device (in Europe only), registered as such and holding the CE mark.
Refer to your HCP and/or the Instructions for Use before use. Products availability, claims and regulatory
status may differ across countries depending on local regulations. Contact your local representative for
further information. AD_MON_BR_022_01_rd_P_US_en

