Vítejte v DM

DentalMonitoring,
pro léčbu
odpovídající vašemu
životnímu stylu.
Váš čas je cenný, proto vám nabízíme
DentalMonitoring: naskenujte si svůj
úsměv ze smartphonu, abychom
mohli sledovat vaši léčbu a poslat vám
doporučení přes aplikaci DM.

DentalMonitoring si zamilujete:
Pohodlí

Komunikace

Motivace

Bezpečnost

Užijte si jednoduchost
vzdálených kontrolních
bodů! Váš lékař
se s vámi může v
pravidelných intervalech
virtuálně spojit a ujistit
se, že vaše léčba
probíhá dobře.

Díky systému
zpráv v aplikaci
DentalMonitoring
můžete snadno přijímat
vlastní doporučení k
ošetření a kontaktovat
svou ordinaci.

Sledujte vývoj svého
úsměvu díky unikátní
technologii úpravy
fotografií. Není nic
lepšího, než vidět, jak
na obrazovce vzniká
váš úsměv snů.

V případě jakýchkoli
obav nebo dotazů
se obraťte na svou
ordinaci: Stačí poslat
sken a v případě
potřeby vám poradí
nebo objednají
schůzku.

Jak to funguje?

1/Stáhněte si aplikaci DM.

/Naskenujte svůj úsměv, kdekoli
2budete!

/Prijmite správu a postupujte
3podľa
pokynov lekára.

4/Oddechněte si a usmívejte se!

Pomocí systému ScanBox pro
provedete několik skenů svého úsměvu dle
vašeho personalizovaného plánu sledování
léčby. Toto unikátní zařízení vám pomůže
vždy pořídit perfektní snímky.

Díky pravidelným snímkům, které odesíláte
prostřednictvím aplikace DentalMonitoring, váš
lékař sleduje průběh vaší léčby, v případě potřeby
vás může kontaktovat prostřednictvím aplikace,
aniž byste museli a nemusíte se objednávat na
schůzku v ordinaci, pokud to není nezbytně nutné!

Bez ohľadu na liečbu si oddýchnite... Váš
odborník na vás dohliada a sprevádza vás k
vášmu vysnívanému úsmevu.

dental-monitoring.com

DentalMonitoring je produkt navržený a vyráběný společností Dental Monitoring SAS pod značkou DentalMind pro zdravotnické pracovníky
(HCP). Používají jej také pacienti pod povinným dohledem zdravotnického pracovníka (HCP). DentalMonitoring je navržen tak, aby pomáhal
HCP, registrovaným u společnosti DentalMind, při pozorování intraorálních situací na dálku a monitorování ortodontické léčby. Výrobek DentalMonitoring je zdravotnický prostředek (pouze v Evropě), který je jako takový registrován a má označení CE. Před použitím se obraťte na
svého HCP a/nebo na návod k použití. Dostupnost produktů, jejich nároky a regulační status se mohou v jednotlivých zemích lišit v závislosti
na místních předpisech. Další informace získáte u místního zástupce.
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Pomocí svého aktivačního e-mailu si
jednoduše stáhněte aplikaci na svůj
smartphone.

