INSTRUKCJA DLA LEKARZY
KORZYSTAJĄCYCH ZE SKANERA 3SHAPE
Dowiesz się jak stworzyć połączenie skanera TRIOS 3Shape z kontem Once Aligner
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Ustawienia 3SHAPE UNITE
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LECZENIE NAKŁADKOWE ONCE ALIGNER
Znajdziesz tutaj informacje dotyczące założenia konta na platformie
3Shape Communicate, wprowadzania zmian oraz
akceptacji leczenia.
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ONCE ALIGNER
Symulacje leczenia wykonujemy i przesyłamy w oparciu o
platformę komunikacyjną 3shape Communicate Portal.
Wszystkie etapy zarządzania przypadkiem ukierunkowanym
na leczenie nakładkowe mają miejsce w zakładce
Treatment Review – od stworzenia przypadku po jego
akceptację, dlatego też pierwszym etapem współpracy jest
założenie indywidualnego konta na platformie.

JAK STWORZYĆ KONTO NA PLATFORMIE 3SHAPE
COMMUNICATE:
1.

Wejdź na stronę (link)
https://identity.3shape.com/registration?platform=co
mmunicate

2. Wypełnij niezbędne dane imię, nazwisko, adres mailowy
3. Zweryfikuj konto. Kod weryfikacyjny otrzymasz na
podany adres mailowy. Na ten adres będą przychodzić
również wszystkie informacje o wprowadzonych
aktualizacjach i zmianach przez Once Aligner.
4. Uzupełnij dane kliniki
UWAGA! Company type KONIECZNIE musi zostać
określone jako Clinic
5. Zaakceptuj regulamin
6. Po zalogowaniu, w zakładce Connections dodaj nowe
połączenia,przycisk Add Connection, wpisz Once
Aligner i kliknij przycisk Connect
Twoje konto jest aktywne i gotowe do użycia - poniżej link do
filmu instruktażowego:

https://www.youtube.com/watch?v=NHHvlk5-kqU
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JAK STWORZYĆ ZLECENIE NA WYKONANIE
SYMULACJI ONCE ALIGNER:
Uwaga!
Użytkownicy skanera TRIOS podczas skanowania pacjenta mają
możliwość wyboru typu wykonywanego skanu. W przypadku zaznaczenia
opcji "Clear aligner" użytkownik może przejść bezpośrednio do punktu 5*
Jeśli korzystasz ze skanera innego producenta, skany należy przesłać
drogą mailową na nasz adres 3d@oncealigner.com
Wówczas na platformie należy jedynie stworzyć kartę pacjenta, zgodnie z
poniższą instrukcją:

1. Zaloguj się na portalu 3ShapeCommunicate
2. Wejdź w zakładkę treatment review
3. Kliknij "Create a new case"
4. Uzupełnij dane pacjenta
w zakładce "Send to" wybierz ONCE ALIGNER

5. Wejdź w zakładkę "Pending" i wybierz pacjenta
6. Uzupełnij kwestionariusz wszelkimi dostępnymi
danymi
UWAGA!
Zależy nam by kwestionariusz zawierał jak najwięcej informacji, wskazówek, zdjęć
etc. oraz został wypełniony rzetelnie ponieważ na jego podstawie opieramy całą
propozycję leczenia. Znacznie ułatwia nam to wzajemną komunikację

7. Sprawdź podsumowanie zlecenia
8. Kliknij "Submit"
Twoje zlecenie jest gotowe i automatycznie zostało przeniesione z zakładki
"Pending" do "Sent"- oznacza to, że zostało ono pomyślnie przesłane do Once
Aligner.
Symulację lecznenia otrzymasz w ciągu 72h od momentu przesłania zlecenia i
znajdziesz ją w zakładce "Design Pending Review"

Film jak stworzyć zlecenie na wykonanie symulacji Once Aligner
UWAGA!
Po kliknięciu "Create" pojawi się informacja o treści:
"The Case has been succesfully created and will soon be available"
Na tym etapie zlecenie NIE JEST JESZCZE KOMPLETNE!
Karta pacjenta została stworzona i znajduje się w "Pending", co oznacza, że
przypadek jest w trakcie generowania.
* w momencie przesłania skanu do laboratorium karta pacjenta jest generowana
automatycznie w zakładce "Pending", zawiera skan i jest gotowa do wypełnienia
kwestionariusza

https://www.youtube.com/watch?v=fuX0309onns
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JAK ZAAKCEPTOWAĆ/WPROWADZIĆ ZMIANY W
SYMULACJI:
•

Wejdź w zakładkę Designs Pending Review i wybierz
pacjenta

•

Przeanalizuj przypadek
symulacja zawiera dokładne informacje dotyczące
każdego etapu leczenia - ilość nakładek,
rozmieszczenie attachmentów, wartość IPR etc.

•

Jeśli symulacja wymaga wprowadzenia zmian klinknij Request changes i opisz modyfikację

•

Jeśli nie masz żadnych uwag - kliknij Approve

•

Przeczytaj i zaakceptuj regulamin

Zlecenie zostało przeniesione do zakładki Approved Treatment
Proposals i przyjęte do realizacji przez ONCE ALIGNER

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do
kontaktu
hello@oncealigner.com
tel. 696 831 429

