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De ontwikkeling van de scanner heeft de afgelopen jaren 
niet stil gestaan. Hoewel de scanners steeds sneller worden 
en meer mogelijkheden én voordelen bieden voor de tand-
arts, blijft de aanschaf van een scanner nog steeds een forse 
investering.

Elysee Dental, onderdeel van de wereldwijde organisatie 
Modern Dental Group, brengt met de i500 nu een kleuren-
scanner op de markt die u niet alleen alle mogelijkheden 
biedt, maar ook nog betaalbaar is.

Medit i500, betaalbaar, effi ciënt en productief

Deze drie voordelen in combinatie met de snelheid van de 
scanner, het poederloos werken en de snelle doorlooptijd 
maken deze scanner een waardevolle toevoeging voor de 
productiviteit van uw praktijk. 
 
Voor een investeringsbedrag van slechts € 16.900, - exclusief 
btw. beschikt u over deze intra-orale kleurenscanner inclusief 
laptop van een hoogwaardige kwaliteit.

Buiten deze investering heeft u geen jaarlijkse additionele 
kosten. De licentiekosten zijn dus inbegrepen in deze prijs.

Voor de opslag in de Cloud heeft u standaard 10GB. 
Optioneel kunt u extra opslagcapaciteit kopen. De kosten 
bedragen € 20,00 per maand voor 1TB.

Introductie
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Flexibiliteit
De i500 heeft een open CAD/CAM systeem. Dit 
geeft u de gelegenheid om open fi les te expor-
teren naar alle mogelijke laboratoria.

Indrukwekkende snelheid
Door het gebruik van twee camera’s met een 
hoge snelheid, scant de i500 snel en effi ciënt. 
Met zijn intelligente scandetectie algoritme gaat 
de i500 bij het onderbreken van de scan, direct 
verder waar u gebleven bent.

Poederloos
Het is niet nodig om te poederen met de i500 
voor reguliere werkstukken. Dit maakt het 
scanproces simpel voor u en comfortabel voor 
de patiënt.

Smal mondstuk
Het smalle mondstuk van de i500 is door zijn 
manoeuvreerbaarheid, zowel voor de behande-
laar als de patiënt comfortabel in gebruik.

Hoge resolutie
De i500 maakt realistische afdrukken in hoge 
resolutie en is rijk aan details. Dit geeft de behan-
delaar de mogelijkheid om de mondstructuur te 
onderscheiden van het zachte weefsel.

Video type
De videokwaliteit van de i500 is van een hoog 
niveau. De video maakt snelle scans, verzamelt 
de data binnen een korte tijd en maakt gedetail-
leerde opnames.

Lichtgewicht
Scannen kan oncomfortabel zijn en zelfs zwaar. 
Met de i500 is dat probleem verholpen. De scanner 
is licht, makkelijk vast te houden en daardoor com-
fortabel in gebruik.

Levendige kleuren
De i500 produceert precieze kleurenscans en 
kan onderscheid maken tussen zacht weefsel, 
tandplak en de tanden.

Eén bedieningsknop
Op de scanner zit één knop waarmee u de soft-
ware bedient. Hierdoor kunt u tijdens het scan-
nen makkelijk stoppen en het scannen hervat-
ten zonder dat u de computer  hoeft te bedienen.

Waarom de i500?

STL

HD
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Perfecte software en hardware combinatie
De software van de i500 is makkelijk en effi ciënt om mee te werken voor alle gebruikers. De software 
is eenvoudig te integreren in uw praktijk.

Medit i500

Gebruiksvriendelijke software
De software is intuïtief met een gestroom-
lijnd proces. Hierdoor kunt u minder tijd 
aan het scannen  besteden en heeft u 
meer tijd voor het diagnosticeren en 
behandelen van uw patiënt.

Ondersnijding analyse
Deze tool geeft u de mogelijkheid om het 
ondersneden gebied te analyseren op basis 
van de inzetrichting. U kunt de inzetrich-
ting zowel automatisch als handmatig 
instellen.

Automatische occlusiescan
De software vindt automatisch de occlusie 
met een eenvoudige scan van de beet.
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HD camera
Met de HD camera kunt u makkelijk 
2D-beelden nemen met 3D-modelgege-
vens en deze delen met een laboratorium.

Occlusie analyse
Deze tool geeft  via een gemakkelijke lees-
bare kleurenkaart de interocclusale ruimte 
weer. 

Scangebied vastzetten
U kunt een scangebied vergrendelen door 
deze met kleur aan te geven. Het aange-
geven gebied wordt daarna niet aange-
past als u verder gaat met scannen. Hier-
door kunt u de gingiva scannen voordat 
deze inklapt om vervolgens verder te gaan 
met het scannen van de rest van de mond. 
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Medit Link

Medit’s nieuwste workfl ow management en communicatie 
software, Medit Link, is ontwikkeld om het resultaat te verbe-
teren. De geïntegreerde cloudopslag, open data, dagelijkse 
CAD-processen met realtime workfl ow beheer én communi-
catiehulpmiddelen zorgen ervoor dat de praktijk een optima-
le workfl ow heeft.

One Software
to connect them all

www.meditlink.com

AnalyseDashboard CommunicatieOpslag in 
de Cloud

3D Viewer

3D

One Software
to connect them all

www.meditlink.com
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Opslag in de Cloud
Medit Link is gekoppeld met dataopslag in de Cloud voor alle digitale fi les. 
Door deze opslag in de Cloud kunt u makkelijk uw digitale afdrukken archi-
veren en heeft u waar dan ook toegang tot uw patiëntgegevens.

Makkelijke communicatie
Door directe communicatieopties te integreren, kunt u uw patiënten makkelijk 
en snel vragen stellen om het beste behandelplan te garanderen. Dit zal niet 
alleen het eindproduct verbeteren, maar zeker ook uw patiënttevredenheid 
op lange termijn positief beïnvloeden.

Dashboard
Medit Link’s gebruiksvriendelijke, effectieve dashboard biedt in één oogopslag 
toegang tot een samenvatting van al uw gegevens. Volg al uw bestelinformatie, 
inclusief relevante kosten, scantypes en tarieven voor patiëntbezoeken. 
Hierdoor administreert u makkelijk uw behandelingen en communiceert u 
eenvoudig met uw patiënt.

3D Viewer
Na het beëindigen van het scanproces, kunt u in de i500 software een voorbeeld 
van de defi nitieve gegevens bekijken via de 3D viewer in Medit Link.
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Uw scanner kopen via Elysee Dental, 
welke voordelen geeft dit u?

Innovatie
Wij zijn continu bezig om processen en producten te optimalise-
ren. Via onze webinars en campusavonden informeren wij u graag 
over de laatste ontwikkelingen in de tandheelkunde.

Opleiding
Bij aankoop van de scanner krijgen u en uw medewerkers een 
opleiding van onze CAD/CAM specialist. Tijdens deze opleiding 
worden alle aspecten van het intra-oraal scannen met u doorge-
nomen.

Support
Indien u gedurende het werken met de scanner tegen vragen of 
problemen aanloopt, kunt u altijd contact opnemen met één van 
onze specialisten. Via telefoon, e-mail of teamviewer kunnen zij u 
tijdens het gehele proces ondersteunen.

Open Scanner
De Medit i500 is een open scanner. Zonder kosten kunt u alle open 
files exporteren waarheen u maar wilt. Op deze manier blijft u te 
allen tijde flexibel in uw beslissingen.

Geïnteresseerd? Vraag nu een kosteloze demonstratie in uw praktijk aan
Wij snappen dat de aankoop van een scanner niet iets is wat u zomaar doet. Indien u interesse heeft in de Medit i500 komt 
onze CAD/CAM specialist graag bij u in de praktijk langs om een demonstratie te geven van alle mogelijkheden die deze 
scanner u biedt. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care, bereikbaar 
op telefoonnummer: 016 27 00 40 of via e-mail: customer-care@elysee-dental.be 
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