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A 3D képrögzítés 
 és animáció 
    ARCRA, MELLRE
             és TESTRE
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Egyszerűsített konzultációs 
folyamat VECTRA H2 készülékkel 
és Sculptor szoftverrel.

• Különböztesse meg rendelőjét!
• Kommunikálja a lehetőségeket!
• Oktassa pácienseit!
• Hozza közelebb a lehetséges eljárásokat!
• Növelje a páciens-elégedettséget!

3D képalkotás és konzultáció
FÉNYKÉPEZÉS ÉRTÉKELÉS
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a lehetőségeket az irányt az álmot
ÁTTEKINTENI ELDÖNTENI MEGMUTATNI

  értékelés

  automatikus mérések

  orrplasztika

  áll formázás

  feltöltések

  face lifting

  arc kontúrozás

  bőrfelszín megújítás

  értékelés

  páciens oktatás

  emlőnagyobbítás

  mellfelvarrás

  felülvizsgálat

  sajátzsír feltöltés

  hasplasztika

  zsírleszívás

  fenék nagyobbítás

  cellulit kezelés

  volumen változás mérése

Mutassa meg pácienseinek az általuk elképzelt 
esztétikai beavatkozás izgalmas lehetőségeit 
Sculptor 3D szoftverrel…

csak a CANFIELDTŐL.
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értékelés és edukáció

3D bőranalízis identifikálja, analizálja, és bemutatja a foltokat, a ráncokat, a textúrárát, 
a pórusokat, a pigmentfoltokat és a vörös területeket. Grafikonok ábrázolják a kalkulált 
értékeket minden tulajdonságnál.

Automatizált mérések, 
melyek közül néhány lehetőség 
csak 3D technológiával érhető 
el, segít pácienseinek megérteni 
jelenlegi állapotukat.

A Candfield szabadalmaztatott 
RBX® technológiája képes 
elkülöníteni a bőr vörös és 
barna komponenseinek egyedi 
színezetét, a bőr állapotának 
pontosabb megjelenítéséhez.
A szürke mód felfedi a kontúrokat, 
prezentálja a lehetőségeket 
a korrekciós eljárásokhoz.

A Markerless Tracking™ dinamikusan értékeli a bőrfelület változását.
A bőrfelületet automatikusan feltérképezi, megjelöli és nyomon 
követheti. A vektor nyilak pontosan jelzik a bőrmozgás irányát 
és nagyságát, ami ideális ösztönző a jövőbeni kezelésekhez 
(a beavatkozások folytatásához). A terápiás technikák finomításához 
is segítséget nyújt az orvos részére.

Előtte Utána Volumenpótlás Feszesítés & lifting 
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szimulált eredmények

a lehetőségek áttekintése és az irány kijelölése

Az intuitív szimulációs eszközök segítenek elérni 
a valósághű 3D-s eredményeket.

Kontúrozás Szimulálja a volumen eltávolítását vagy hozzáadását.

A csúszkával a dorzális magasság 
beállítása azonnali háromdimenziós 

orrplasztikai szimulációt eredményez.

Láthatóvá teszi a kontúrvál-
tozás mértékét egy szín-távol-
ság térképpel, a volumenválto-
zást cm3-ben is megadva.

Demonstrálja a különbségeket a valószínűsíthető végeredmények között csu-
pán egy, vagy több beavatkozás eredményét szemléltetve. A Face Sculptor-ral 
segíthet páciensének dönteni a lehető legjobb kezelési terv mellett.

Egymásra fektethető a be-
avatkozás előtti kép a szimulált 

eredménnyel, mely nyilvánva-
lóbbá teszi a különbségeket.

Kombinálja a különböző eljárásokat

A VECTRA H2 nem alkalmas betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, valamint betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére. A VECTRA H2 illusztrációként 
szolgál, hogy megkönnyítse a betegekkel való konzultációt a sebészeti elvárásaikról. Nem támaszkodhat rá önmagában, hiszen nem helyettesíti a megfelelő műtét előtti méréseket és tervezést.
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értékelés és edukáció

szimulált eredmények

Automatizált mérések, melyek közül néhány lehetőség csak 3D technológiával érhető 
el, segít pácienseinek megérteni jelenlegi állapotukat.

Breast Sculptor edukáció checklista 
testreszabható tájékoztató és beleegyező 
nyilatkozatok sorát nyújtja releváns 
vizuális eszközökkel és mérésekkel, mely 
a tájékoztatott beleegyezés folyamatát 
egyszerűsíti.

Nyomtassa ki az átbeszélt kérdések aláírt 
összefoglalóját.

Hasonlítson össze több implantátum lehetőséget 
különböző mérettel, stílussal és alakkal.

A mastopexia tervezése során a Breast Sculptor szoftver 
modellezi a műtét elvégzésének módját, beleértve 
a bőr kivágásának szimulálására használt állítható 
bemetszéseket is.

A Sculptor szoftver dinamikus lágyszövet 
modellezési technológiája, a termék-
katalógusból kiválasztott implantátu-
mok tényleges 3D modelljeit generálja. 
A szoftver a gravitáció, az implantátum 
alakja és elhelyezkedése alapján kalku-
lálja a valósághű állapotot.

circumareolar circumvertical inverted T pre-op 3D kép szimulált 
mastopexia    

mastopexia emlő 
nagyobbítással

Az intuitív szimulációs eszközök segítenek elérni a valósághű 3D-s eredményeket.
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a lehetőségek áttekintése és az irány kijelölése
Kiegészítő beavatkozások
Segítse, hogy páciense a lehető legjobb kezelési terv mellett dönt-
sön azáltal, hogy megmutatja a különbséget a valószínűsíthető 
végeredmények között, csupán egy vagy több, kombinált beavat-
kozással.

Egymásra 
fektethető 
a beavatkozás előtti 
kép a szimulált 
eredmény képével, 
mely nyilvánvalóbbá 
teszi a különbségeket.

ViewMyConsult® web portál segít kapcso-
latban maradni pácienseivel, míg megfontolják 
az esztétikai beavatkozások lehetőségeit. 
A biztonságos hozzáféréssel (jelszóval védett 
weboldal), a páciensek meg tudják nézni a saját 
3D-s képeiket saját otthonuk privát légkörében. 
Páciensei – a kezelőorvos döntse szerint – akár 
mindent hazavihetnek a ViewMyConsult®-tal és 
a személyre szabott, kinyomtatott riporttal.

Alakformálás
Szimulálja a volumen hozzáadását vagy eltávolítását.

A táska tartozék.

Automatikus körméret és volumen mérés az alakformálás során, csak 
3D technológia és 360°-os képalkotás révén érhető el.

Az opcionális IntelliStage® 
„forgószőnyeg” lehetővé 
teszi a pontos irány-
tartást a reprodu-
kálható 360°-os 
képkészítés-
hez.

VECTRA H2 vakuja behajtható 
a biztonságos szállításhoz.
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  Hordozható, kis tömegű, könnyen kezelhető

  Fotografikus minőségű 3D képalkotás

  Az innovatív vaku stúdió minőségű 
megvilágítást biztosít a topográfia és 
a kontúrok optimális megjelenítéséhez

  Kétféle fókuszáló fénysugár 
a távolságbeállításhoz - egy az arcra és egy 
a testre - biztosítja a tökéletes élességet 
és az optimális felbontást

  Páratlan értékelő és konzultációs szoftver

Dr Derm Equipment Kft. • 1024 Budapest Fény utca 2. • Tel: +36 70 428 3865 • e-mail: laserinfo@drderm.net 


