CENNIK USŁUG DIGITALIZACJI 2018
1. Cyfryzacja magazynu modeli diagnostycznych
2. Ciągła cyfryzacja modeli diagnostycznych
3. Ciągła cyfryzacja na podstawie wycisków dentystycznych
4. Usługi dodatkowe

Cyfryzacja magazynu modeli diagnostycznych
Usługa Cyfryzacji magazynu modeli diagnostycznych polega na zamianie posiadanych przez Państwa
modeli diagnostycznych na modele cyfrowe w postaci plików STL lub OBJ (formaty powszechnie
wykorzystywany w grafice 3D). Są to formaty włączone do grupy roboczej WG-17 3D, elektronicznej
dokumentacji medycznej DICOM (rozw. Digital Imaging and Communications in Medicine).
TriPioDi do sytuacji zapełnionych magazynów podchodzi w sposób kompleksowy zapewniając
stworzenie cyfrowej dokumentacji modeli, dostarczając bazę danych modeli w aplikacji TriPioDENT
służącej do magazynowania i przeglądania modeli cyfrowych, jak również utylizując posiadane przez
Państwa modele gipsowe.
Oferta zatem zawiera:
•

skanowanie fizycznych modeli diagnostycznych do cyfrowej postaci 3D,

•

stworzenie bazy danych pacjentów z przypisanymi im modelami cyfrowymi,

•

odbiór i utylizacja gipsowych modeli diagnostycznych.

Skanowanie modeli diagnostycznych do postaci cyfrowej
W zależności od Państwa potrzeb możemy dostarczyć jedynie cyfrowe modele 3D (przygotowane według
zaleceń klienta) i przekazać je na nośniku cyfrowym (np. pendrive, karta SD, dysk przenośny) lub
udostępnić do pobrania przez przeglądarkę internetową w postaci, zabezpieczonej hasłem, usługi
chmurowej.
Cena usługi w zależności od ilości modeli do skanowania przedstawia się następująco:
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Pakiet Minimum
ceny ustalane indywidualnie

Pakiet Standard

Ilość sztuk kompletnych modeli

Cena za sztukę brutto

do 500

15 PLN

501 - 1000

13 PLN

powyżej 1000

10 PLN

Pakiet Premium

Ilość sztuk kompletnych modeli

Cena za sztukę brutto

do 500

20 PLN

501 - 1000

18 PLN

powyżej 1000

15 PLN

Pakiet Full

Ilość sztuk kompletnych modeli

Cena za sztukę brutto

do 500

21,5 PLN

501 - 1000

19,5 PLN

powyżej 1000

16,5 PLN

Szczegóły pakietów na stronie:
https://tripiodi.pl/medycyna/elektroniczna-dokumentacja-medyczna/cyfryzacja-modelidiagnostycznych/
W przypadku ilości sztuk powyżej 1500 ceny ustalamy indywidualnie.
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W każdym przypadku dostarczamy 2 pliki w formacie STL (lub inne zgodnie z życzeniem klienta np.
Model CAD) zawierające zeskanowane z dokładnością do 10 µm żuchwę oraz szczękę górną (możliwe
jest zestawienie dwóch poprzednich modeli z odwzorowaniem wzajemnego położenia części względem
siebie). Każdy plik jest podpisany według Państwa zaleceń.
Proces można wykonywać partiami i rozłożyć usługę na odpowiednią ilość miesięcy, tak by jednorazowy
koszt nie był zbyt obciążający.

Ciągła cyfryzacja modeli diagnostycznych
Ciągła cyfryzacja modeli diagnostycznych polega na stałej obsłudze Państwa, odbieraniu modeli
diagnostycznych, ich skanowaniu i uzupełnianiu istniejącej bazy Państwa pacjentów. W zależności od
ilości modeli powstających w gabinetach w ciągu tygodnia, przygotowaliśmy następującą propozycję:

Pakiet Minimum
ceny ustalane indywidualnie

Pakiet Standard

Ilość sztuk modeli

Cena za sztukę

tygodniowo

brutto

1-5

20 PLN

6-10

17 PLN

11-30

15 PLN

Pakiet Premium

Ilość sztuk modeli
tygodniowo

Cena za sztukę
brutto

1-5

25 PLN

6-10

22 PLN
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11-30

20 PLN

Pakiet Full

Ilość sztuk modeli

Cena za sztukę

tygodniowo

brutto

1-5

26,5 PLN

6-10

23,5 PLN

11-30

21,5 PLN

Szczegóły pakietów na stronie:
https://tripiodi.pl/medycyna/elektroniczna-dokumentacja-medyczna/stala-cyfryzacja-modelidiagnostycznych/

Ciągła cyfryzacja na podstawie wycisków dentystycznych
Ciągła cyfryzacja na podstawie wycisków dentystycznych polega na stałej obsłudze Państwa,
odbieraniu wycisków, ich zeskanowaniu i uzupełnianiu istniejącej bazy Państwa pacjentów. W
zależności od ilości modeli powstających w gabinetach w ciągu tygodnia, przygotowaliśmy następującą
propozycję:
Pakiet Minimum
ceny ustalane indywidualnie

Pakiet Standard

Ilość sztuk modeli tygodniowo

Cena za sztukę brutto

1-5

35 PLN

6-10

30 PLN

11-30

25 PLN
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W przypadku większej ilości sztuk ceny ustalamy indywidualnie. Płacicie Państwo tylko za te modele,
które zeskanowaliśmy.
Tak jak w przypadku Cyfryzacji magazynu modeli cyfrowych, również tutaj klient otrzymuje komplet 2
plików STL zawierających kompletną szczękę oraz oprogramowanie TripioDENT, które można
samodzielnie wypełniać kolejnymi modelami 3D.

Usługi dodatkowe:
Stworzenie bazy danych pacjentów z przypisanymi im modelami cyfrowymi w TripioDENT
W ramach usługi możemy dostarczyć Państwu aplikację TripioDENT, dzięki której w łatwy sposób
będziecie Państwo mogli zarządzać wszystkimi zeskanowanymi modelami cyfrowymi. Aplikacja
umożliwia dodawanie, usuwanie, edytowanie i wyszukiwanie pacjenta w bazie według zadanych
kryteriów, któremu możemy przypisać modele 3D. Modele można od razu podejrzeć w przeglądarce
aplikacji lub otworzyć z poziomu TripioDENT w programie domyślnym, zainstalowanym w komputerze.
Aplikację możemy dostarczyć za darmo w ramach usługi, a opłaty pobieramy jedynie za przygotowanie
wpisu do bazy danych. Cena zamieszczenia jednego wpisu to 0,75 PLN od jednego wpisu.

Utylizacja gipsowych modeli diagnostycznych.
Chcąc zapewnić Państwu maksymalny komfort w procesie zamiany modeli diagnostycznych na cyfrowe
TriPioDi oferuje odebranie modeli diagnostycznych i ich utylizację. Opłata za utylizację wynosi 2 PLN
od jednego pełnego modelu diagnostycznego. Dzięki temu po oddaniu modeli już nie będą Państwo
musieli się przejmować co zrobić ze starymi modelami. W przypadku większej ilości modeli, cenę można
negocjować.
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