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ToothScout 
Termék leírás 
Közel 10 év után teljesen átdolgoztuk a ToothScout alkalmazást.  Az applikációk 
felhasználása olyan sokat változott ezalatt a tíz év alatt, hogy a felhasználók már teljesen 
más módon is használhatják ezeket. Az applikációknak már sokkal intuitívabbaknak kell 
lenniük, és természetesen egy letisztult célt kell szolgálniuk.  

 

 
Mi változott?  

 

Profillal való dolgozás 
Létrehozod a profilod. Az információid el lesznek 
tárolva, és egyúttal kiválaszthatod a munkatársadat, 
kollégádat ( pl.: fogtecnikus) akivel e-mailen keresztül 
szeretnél információt cserélni. A fókusz mindig a 
páciensen van!  

 
 
 

 
Beteg fájlok létrehozása 
Hozzon létre  tömör, rövid,  és érdekes profilt a 
páciensről ami majd Önnek vagy a munkatársának 
segít, beleértve a fényképeket amiket közvetlenül az 
app segítségével is elkészíthet.  Ezeket a képeket az 
applikáció kizárólag a saját tárelyén tárolja, nem fog  
bekerülni a készülékébe, a privát mappákba.
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Fogkiválasztás à la CANDULOR 
A ToothScout semmit sem érne a fogak nélkül. 
Találja meg a tökéletes fogat páciensei számára. 
Adja meg az orrnyereg szélességet és ezek után 
válogasson a számos fogformák közül. Megadjuk 
Önnek a maxilláris fogformák megfelelő referencia 
értékeit, és az ehhez használható mandibuláris 
fogformákat is, csakúgy mint a posterior fogformákat 
és megfelelő méreteket. Mindegy hogy fog-fog 
éritnekzésen (Gerber fogfelállítás) , vagy fog – 2 
antagonista fog érintkezésén( Hármas egységen 
alapuló fogfelállítás) alapuló fogfelállítást alkalmaz, 
nálunk mindent megtalál!  

 

 

Megfelelő disztribútor megtalálása 
Miután kiválasztja a fogakat, használni is szeretné őket. 
Mi, a CANDULOR felajánljk Önnek az Ön területén lévő 
hivatalos forgalmazónkat. Ezt az adatot a későbbiekben 
el is mentheti. Írjon egy e-mailt a hivatalos 
forgalmazónknak azokról a termékekről amelyekre 
szüksége van. Mindezt megteheti az applikáción belül.  

 

 

Megvédjük az adatait 
Egy professzionális e-mailen keresztül történő kommunikációt választottunk, hogy az üzleti 
dolgokat elkülönítve lehessen kezelni a privát kontextustól. Emiatt az applikáción elkészített 
fotókat kizárólag maga az applikáció tárolja, és nem fognak a ‘Fényképek’ albumba 
bekerülni. Továbbá, a beteg adatait is kizárólag az applikáció fogja eltárolni. Ezek a 
felhasználó felelősségét képezik. A CANDULOR nem fér hozzá a beteg adataihoz.   

 
 

Elérhetőség 
The ToothScout  alkalmazást iPhone – és Ipadre terveztük. Megtalálható az App Store-on a 
CANDULOR vagy ToothScout kifejezések alatt.  

 
 

További információ 
• Promóciós célből kérhet nyomtatásra kész képeket a marketing részlegünkről:: 

marketing@candulor.ch. 

• Az új 2019-es CANDULOR katalógusok már tartalmazzák a ToothScout 
alkalmazást.  

•  
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