GEBRUIKSAANWIJZING
DIGITAAL PLANNING CENTER
Inloggen
1 U gaat naar de website: www.dentalplanningcenter.nl
2 U vraagt een gratis account aan. Vervolgens ontvangt
u een mail met uw inloggegevens en een eenmalig
wachtwoord. Als u dit invoert krijgt u de mogelijkheid om
een persoonlijk wachtwoord aan te maken.

3 V
 ervolgens komt u in uw eigen account. In uw account
kunt u cases opzoeken op patiëntnaam, status of een
nieuwe case aanmaken.

Nieuwe case aanmaken
1

U selecteert case aanmaken

2

3

U vult de achternaam en voornaam van de

U geeft aan of de afdrukmethode digitaal of

patiënt in en geeft aan of het om de onder

analoog is.

of bovenkaak gaat of beide. U uploadt de
foto’s. Bij deze foto’s kunt u eventueel nog
een toelichting geven.

•	Indien u hier digitaal aangeeft dient u
het type scanner met opdrachtnummer
ook in te voeren.
•	Indien u analoog aangeeft, geeft u aan
wanneer de afdruk door onze koerier

Wanneer wij het STL ontwerp van uw digitale afdruk of de analoge afdruk binnen hebben,

bij u opgehaald kan worden. Maak een

sturen wij binnen enkele dagen een DSD file naar u toe. Houd er rekening mee dat het

print van de orderbon en voeg deze bij

DSD ontwerp additief op de natuurlijke elementen wordt gemaakt en daardoor dikker kan

het werkstuk.

zijn dan het uiteindelijke werkstuk.

Geef aan hoe u het DSD bestand wilt
ontvangen.

U kunt het ontwerp bekijken en/of bespreken d.m.v. multidisciplinair overleg. Mocht
u wijzigingen hebben dan geeft u dit aan ons door. U ontvangt dan vervolgens een
aangepast ontwerp. Na uw a
 kkoord van het ontwerp gaan wij het model
printen en maken we een putty mal. Deze putty mal kunt u met composiet of
kunsthars vullen en in de mond van de patiënt plaatsen om zo uw patiënt een
indicatie van het mogelijke eindresultaat na behandeling te geven.

Selecteer opslaan.

Digital smile design foto protocol
1

2

3

Gezicht frontaal met een mondsperder

Gezicht frontaal lachend

12 o’clock view

U plaatst een mondsperder bij de patiënt en

Laat de patiënt in dezelfde positie zitten.

Zorg ervoor dat de ogen, de kin en vorm van

een jig tussen de molaren. Vervolgens

Ook de handschoenendoos en de jig tussen

de onderkaak goed zichtbaar zijn op deze

plaatst u b.v. een handschoenendoos achter

de molaren laten zitten! Laat de patiënt

foto.

de nek van de patiënt zodat deze recht

lachen en maak hier een foto van.

tegen de muur leunt en u een goede

U neemt de foto van bovenaf waarbij u

vooraanzicht foto kunt maken. Patiënt moet

ervoor moet zorgen dat de patiënt lacht en

de ogen open houden!

de neus niet het zicht op de tanden weg laat
vallen.

U kunt deze foto op 2 manieren nemen:
1

2

:
DSD ontwerp,
Kosten € 299
p e r ka a k .

:
vervaardigen
Nodig om te
ital scan en
Afdruk of dig
3 foto’s
Patiënt ligt op de stoel en u fotografeert

Zowel u als de patiënt gaan op een stoel

vanachter de patiënt. U laat de patiënt naar

zitten. U laat de patiënt voorover buigen met

achteren kijken naar de camera zonder dat

de armen leunend op de knieën. U laat de

de patiënt het gezicht beweegt.

patiënt naar de camera kijken terwijl het

Elysee Dental (NL) | Flemingweg 14 | 2408 AV Alphen aan den Rijn | T +31 (0)172 65 33 00 | info@elysee-dental.nl | www.elysee-dental.nl

NL17-wk28

gezicht naar beneden gehouden wordt.

