Ett bildhanteringsprogram
med oslagbart arbetsflöde.

”

Vi har använt DentalEye i
många år och bytt från ett
sensorsystem till ett annat,
helt utan problem. Det är
enkelt att använda på alla sätt.
Maria Wennerholm, Tandhälsa i Växjö

I bildhanteringsprogrammet arbetar du väldigt mycket och
under många år framåt. DentalEye följer det arbetsflöde du är
van vid och låter dig välja vilka apparater du vill koppla till.

Välj vilken sensor du vill,
DentalEye klarar av det!

Tandläkare arbetar med
människor - inte datorer.

DentalEye, ett öppet bildhanteringsprogram med oslagbart arbetsflöde!
Bildhanteringssystemet är spindeln i nätet i den digitaliserade praktiken. Hit ska
sensorer, kameror och journalsystem anslutas. En stor del av arbetet med diagnos,
dokumentation och kommunikation görs här och när praktiken byter utrustning
vill man inte tvingas byta till ett nytt bildhanteringssystem och börja om från början.
DentalEye är ett system som är öppet för integration mot marknadens alla
sensorer, bildplattesystem, panoramaapparater, 3D-röntgen, intraorala
kameror och digitala kameror. Du kan kombinera utrustning från olika tillverkare i ett och samma bildhanteringssystem och slipper bli beroende av
en leverantör. DentalEye är också öppet för integration mot alla journalsystem
och system för bildöverföring över Internet. DentalEye är anpassat för Microsoft
Windows och lagrar bilddatabasen i SQL Server.
När vi började skapa DentalEye 1992 studerade vi hur tandvården arbetar. Vi upptäckte att till skillnad från många andra sitter inte tandläkare framför en dator,
utan har datorn vid sidan om och patienten i fokus. Vi har anpassat DentalEye till
tandläkarnas arbetssätt. Du behöver oftast inte röra datorn för att ta röntgenbilder.
Välj bara mall, positionera sensorn och exponera så hamnar alla bilder rättvända
i rätt position och får all anatomisk information på köpet. Du har de senast tagna

bilderna på bildkortet framför dig. I listan till vänster finns alla tidigare bildkort
på patienten utan att du behöver söka efter dem. Jämför nya och gamla bildkort
tillsammans med ett knapptryck.

En serie med 4 bitewing växer fram utan att
tangentbord eller mus behöver röras.

Frys eller spara bilder
Använder du bildplattor exponerar du först bildplattorna och scannar dem på
”Framkallardatorn”. Bilderna lagras i databasen och visas automatiskt på det rum
där patienten finns. På behandlingsrummet ser du till att bilderna ligger rätt och
godkänner bildserien. Tar du bilder med intraoralkameran visas livebilden på datorns skärm. Frys bilder som du vill visa patienten eller spara i databasen. Digitalkameran eller minneskortet ansluter du mot datorn – bilderna läses automatiskt
in i din kameramall.
Det är enkelt att sätta igång. Vi har lång erfarenhet och kan ge råd och hjälpa dig
att planera din digitala praktik. Vi hjälper till med installationen av DentalEye och
all utrustning som ska anslutas. Om du har använt ett annat system tidigare hjälper vi dig att föra över alla gamla bilder till DentalEye.

Vi anpassar efter kund
När du vill kan du lära dig mer och vi tillhandahåller dokumentation, support
och vidareutbildningar för användare. Det går att anpassa programmet så att det
stämmer överens med det sätt du vill arbeta på. Under skalet finns mängder av
avancerade funktioner som kan användas vid behov, t ex bildförbättring, mätningar, säkerhetsfunktioner och DICOM-stöd. DentalEye finns i två versioner:
Pro för praktiker från en användare och uppåt samt Enterprise med fullständig
DICOM-funktionalitet.
En stor del av Sveriges privata tandläkarpraktiker använder DentalEye Pro och är
nöjda användare sedan många år. Det rör sig om allt från små praktiker med en

eller ett par datorer till stora kedjor med praktiker över hela landet. Vi har också
många Pro-kunder i länder som Danmark, Storbritannien och Australien. I Sverige
använder bl a tre landsting DentalEye Enterprise. Bland våra stora kunder finns
utöver 59 tandläkarhögskolor i olika länder också US Air Force, med tandläkare
på alla flygbaser över hela världen och Veterans Administration, en av världens
största vårdgivare.
Jämför bitewingserien med de från förra
året genom att markera 2 bildkort.
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046-23 81 80
info@almasoft.se
www.almasoft.se

