3Shape bygger
digital bro mellem
tandlæge og laboratorie
Interview med Simon Mak Jensen, 3Shape

Kimen til 3Shape blev lagt af to unge danske entusiaster for bare 11 år siden.
Nikolaj Deichmann som var ved at færdiggøre sin master i finans og økonomi og
Tais Clausen med et afgangsprojekt om 3D skanningsteknologi. I dag er 3Shape
verdensledende på 3D skannere og software.

20

3Shape er verdensledende
Det hele startede i høreapparatindustrien, hvor de individuelt tilpassede
høreapparater før blev lavet manuelt.
3Shape udviklede en unik løsning for digital 3D skanning og modellering for en
ledende høreapparatsproducent, som
gav branchen en helt ny dimension.
Ikke nok med at arbejdet blev nemmere
at håndtere, men produktet blev også
mere præcist med 3D skanneren. Det
første store projekt landede sikkert og
herefter lå verden åben for 3Shape. I
dag bliver 70-80% af de individuelt
tilpassede høreapparater lavet med
3Shapes skanner og software verden
over!
Dentallaboratorierne
Med dette succesfulde projekt var det
tid til at finde nye mål. Og det var ikke
svært at få øje på det næste. For mange
af de teknikere, der sidder og laver
høreapparater, er oprindeligt uddannede tandteknikere, og det var nemt
at finde linket til dentallaboratorierne,
som udelukkende fremstiller individuelle
løsninger. Hvad nu, hvis man i stedet
for at sidde og modellere en krone
helt manuelt, kunne skanne modellen,
modellere den digitalt og derefter få
et endnu mere præcist slutprodukt i
hånden? Dette projekt blev startet op
i 2005 med fokus på det tyske marked
og i løbet af få år, er 3Shape blevet
markedsledende indenfor CAD/CAM på
dentallaboratorierne. Det er de stadig
– også i Danmark, hvor 30 laboratorier
bruger 3Shape løsninger.
Men 3Shape ligger aldrig på den
lade side. Med 245 medarbejdere på
verdensplan – heraf cirka 140 som arbejder på kontoret på Holmens Kanal i
København – blev det næste mål at lave
en 3D skanner til tandlægerne.
Ingen pulver/spray
På kun tre år har 3Shape udviklet en
banebrydende 3D skanner, TRIOS,
til tandlægerne. 3Shapes skannere
udmærker sig ved flere ting! Blandt
andet kan TRIOS, med sin unikke
teknologi, skanne tand såvel som
metal, og det er ikke nødvendigt at
bruge pulver/spray ved skanningen.
Skanneren kan hviles på tandfladen eller løftes, alt efter behov, og brugeren
skal ikke bekymre sig om fokusdybde
eller lignende. Dette er med til at
optimere dine arbejdsgange omkring
skanningen, give dig mere fleksibilitet
samt forbedre resultatet.

Andre skannere kræver, at du først
sprayer med et kontrastpulver, som
sikrer, at der ikke kommer genskin i din skanning. Kommer
du her til at røre tanden med
skannerhovedet eller kommer
patienten til at røre tanden med tungen, ja så skal man starte forfra. Med
TRIOS skanneren skal der blot pustes
tørt og så arbejder man videre. Bliver
området vådt, tørres det igen og man
fortsætter skanningen, uden at tidligere
skannede områder skal skannes om.
Dette gælder også ved blødninger.
Ergonomisk og brugervenlig
Skanner”pistolen” er ergonomisk at
arbejde med. Spidsen kan tages af (og
autoklaveres) og vendes 180 grader, så
du altid holder ergonomisk korrekt, og
derfor nemt kan skanne i både over- og
underkæbe. Den er yderst let at håndtere og ledningen er blot et tyndt USB
kabel, som nemt følger med.
Hurtig proces
Og det går stærkt at lave en skanning
– i langt de fleste tilfælde vil det være
hurtigere end at tage et konventionelt
aftryk. Skanneren tager mange tusinde
2D billeder i sekundet, som komponeres
til et 3D billede på skærmen, mens du
arbejder. Det vil sige, at du kan følge
resultatet af din skanning, mens du
skanner. Når skanningen er færdig,
visualiseres hele præparationsarbejdet i
ekstremt forstørret format på skærmen,
som gør det utrolig let at kvalitetssikre
arbejdet og ydermere forbedre det
kliniske resultat. Desuden har TRIOS
en indbygget valideringsfunktion, hvor
man lynhurtigt får et detaljeret overblik
over okklusal kontakt og afstand mellem præparationer og antagonist. Så
hurtigheden opleves ikke kun under
selve skanningen, men såvel i TRIOS‘
brugerflade og værktøjer. Anvendelsen
af TRIOS og den seneste generation af
digital aftrykstagning betyder overordnet, at der optimeres på tidsforbrug,
arbejdsgange og stoletid.
Små filer
Filen er hurtigt sendt – den fylder cirka
10 MB. Den hurtige dataoverførsel,
samt det faktum at skanningen færdigbehandles lokalt på den mobile TRIOS
skærmenhed og straks herefter er klar
til videresending til det valgte laboratorie, gør det muligt at have kontakt til laboratoriet, mens patienten stadig er på
klinikken. Hvis du har en vanskelig case,
kan du sende skanningsfilen afsted,

ringe op til laboratoriet og via telefonen
få at vide, om du skal foretage ekstra
skanninger, allerede inden patienten
forlader klinikken. Det vil sige, at du kan
fange eventuelle fejl, underskæringer
eller lignende, som du ellers først vil
opdage, når du modtager den færdige
krone. Her har du altså en unik mulighed for at få et meget præcist resultat
helt fra starten.
Præcision og æstetik
TRIOS er udviklet for at give både tandlægerne og dentalteknikerne et nyt,
bedre og meget mere præcist redskab
i hverdagen. Det kan ikke overtage det
Fortsættes næste side...

TRIOS kort fortalt:
• Nemt at skanne korrekt
(autofokus)
• Ingen pulver/spray
• Hvil skanner på tanden
• Hurtig skanning
• Let ledning
• Små filer
• Ergonomi valgt af tandlæger
• Touchskærm til handskebrug
• Hygiejnevenligt design
• Øjeblikkelig validering af
okklusion/kontakt
• Eraser funktion
(lokal slet og genskan)
• Individuel indtegning
af tandfarve i digital
arbejdsseddel
• Haderups tandinddeling
• Skandinavisk design
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fortsat fra forrige side...

arbejde, du plejer at lave – hverken på
klinikken eller på laboratorierne, og
det skal den heller ikke. Til gengæld
gør den din arbejdsgang lettere, øger
patientens komfort (som undgår det
ubehagelige aftryk) og giver alle parter
et præcist og æstetisk flot resultat.
Ingen forberedelse
TRIOS er et redskab, som kan bruges
spontant. Er du ikke forberedt på at
skulle lave en skanning, er TRIOS lige
til at tage fat i og bruge. Der er ingen
forberedelsestid af systemet eller
andet, der forlænger processen. De
fleste patientinformationer kan tastes
ind efterfølgende. Desuden er 3Shape
og Plandent målrettet i gang med
at integrere TRIOS informationerne i
DentalSuite. På den måde vil du få alle
TRIOS’ informationer og billeder frem
med det samme, når du slår patienten
op i dit journalsystem.
Samarbejdet med laboratoriet
fortsætter
Med TRIOS fortsætter du dit samarbejde med dentallaboratoriet som vanligt.
Fordelen er, at rigtig mange dentallaboratorier (30 i Danmark og mange
tusinde verden over) allerede bruger
3Shape CAD/CAM, så hele arbejdsprocessen hænger godt sammen. Som

bruger af TRIOS skanneren, kommer du
til at arbejde sammen med et ekstremt
velafprøvet og velfunderet CAD/CAM
system. Et system, som foruden sin
funktions- og brugsmæssige styrke,
også giver laboratorierne mulighed
for, at følge med markedsudviklingen
indenfor både fremstillingsprocesser,
materialer og indikationer.
På vores TRIOS previews, har vi oplevet
tandlæger, der uden yderligere instruktion har sat sig og lavet en skanning,
som var bedre end det, medarbejderne hos 3Shape kunne præstere. Og
det blot i deres egenskab af at være
tandlæge, have den rette forståelse og
kunne sit håndværk. Nemt!
Åbent filformat
3Shape benytter åben teknologi. For en
TRIOS bruger vil det både være muligt
at sende sin skanningsfil til laboratorier (verden over), der er udstyret med
3Shape CAD/CAM, såvel som til andre
CAD/CAM systemer, der er i stand til
at importere såkaldte STL filer og er
udstyret med TRIOS inboks.
Vejen frem er digital
Hop med på den digitale vogn – jo før
jo bedre. 3Shape er blandt verdens
ledende producenter på dental CAD/
CAM (både hvad angår teknologi og
markedsudbredelse). Med udviklingen

Simon Mak Jensen fra 3Shape.
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og introduktionen af TRIOS understreger 3Shape denne position. Her i bladet
kan du læse om Tandlæge Simon Kold,
som har arbejdet med TRIOS siden juni
2011. Læs hvad Simon mener om TRIOS
og det at arbejde med den.
Previews
Kom og prøv TRIOS, når Plandent og
3Shape inviterer alle interesserede til
previews i hele landet. Tilmeld dig allerede nu, så er du sikker på der er plads.
Vi glæder os til at vise dig fremtiden.
Datoer/byer:
1. marts: Aalborg
8. marts: Aarhus
14. marts: KBH
22. marts: Odense
tina.pedersen@plandent.dk

Tilmelding til previews
Kontakt Carsten Rathlou på
27 64 08 94 eller
carsten.rathlou@plandent.dk
Du er altid velkommen til
at skrive eller ringe til
Carsten hvis du har spørgsmål
eller kommentarer.

Simon Kold fra Herning Implantat Center ville ikke undvære TRIOS i dag.

Ønskede vi ikke at
udvikle os, behøvede
vi ikke TRIOS
Hvorfor tage traditionelt aftryk, når det er muligt at skanne i 3D på under tre minutter
og modellere virtuelt? Tandlæge Simon Kold fra Herning Implantat Center har arbejdet
med TRIOS skanneren siden juni 2011, og han er ikke i tvivl.
Mere præcise kroner
Tandlæge Simon Kold er ikke bare
glad for at han skanner digitalt i dag,
han ville ikke undvære det. TRIOS
åbner muligheden for efterfølgende at
arbejde videre digitalt. Mange laboratorieprocedurer kan udføres med CAD/
CAM teknologi og man kan fremstille
en model digitalt. En anden mulighed
med TRIOS er at lave modelfri kroner i
hel zirkonium og e.max. Og netop dét,
at man kan springe den fysiske model
over gør, at hele arbejdsprocessen bliver
både hurtigere og billigere.
Ved modelfri kroner får man et alternativ til konventionel kroneterapi, hvorved
man kan imødekomme en patientgrup-
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pe, som ellers ville have valgt en komposit-reparation af økonomiske grunde.
”Der er mange fordele ved TRIOS”. De
fordele Simon skitserer er følgende: Man
undgår den usikkerhed og eventuelle
fejlkilde, der er ved aftrykstagning og
ved udstøbning i gips. Man får derved en
væsentlig større præcision. Der er en stor
udfordring og tilfredsstillelse i, at arbejde
med den nyeste teknik på markedet. Det
udvikler ikke bare klinikpersonalet, men
også klinikken i en ny retning.
Bedre tandlæge?
Simon mener, at hans præparationer er
blevet væsentligt bedre ved at arbejde
med TRIOS. Udfordringen er at lave præ-

parationsgrænserne præcise nok. ”Det
stiller større krav til ens præparationsevner. Jeg har nemmere ved at vurdere
om mit ”aftryk” er godt, for jeg kan se
præparationen i 3D med det samme.”
siger Simon.
”Det er nemt at bruge 3Shape, men selvfølgelig er der noget indkøring. Første
dag havde vi seks patienter i træk med
skanning. 3Shape var til stede og instruerede undervejs. Derefter var vi i gang.
Der har været tilpasninger i starten, men
sådan er det jo med nye teknikker og det
vidste vi, da vi gik i gang med testen af
systemet”. En stor tilfredsstillelse og nærmest en kulmination på forløbet var, da
Simon i november måned 2011 lavede

en fuldkæbe rekonstruktion i overkæben med 12 tænder. Både skanningen
og hele forløbet med laboratoriet fungerede optimalt, og de 12 tænder gled på
helt uden justeringer!

rene CAD/CAM teknikere. Om få år vil
både klinikker og dentallaboratorier
være meget mere digitaliserede. Det er
en vogn, man skal være med på”, siger
Simon med overbevisning i stemmen.

I dette forløb tog Simon også et almindeligt aftryk. Efterfølgende sendte han
aftrykket til laboratoriet og bad dem
vurdere præcisionen i aftrykket kontra
skanningen. Og meldingen var klar. Det
var laboratoriets vurdering, at fejlkilderne blevet minimeret med op til 70%!
Det høje tal overraskede Simon.

tina.pedersen@plandent.dk

Når man laver store rekonstruktioner, er
det en fordel, at laboratoriet kan modellere og tilrette virtuelt på skærmen i
stedet for fysisk at skulle modellere en
voksmodel.

Vil du vide mere, så kontakt
Carsten Rathlou på 27 64 08 94
eller carsten.rathlou@plandent.dk

Fuldkæbe rekonstruktion i overkæben med 12 tænder

Førbillede af fuldkæbe rekonstruktion (tandsættet ses forfra i sammenbid).

3Shape – et ungt, dynamisk og
meget professionelt team.
”Meget positivt har det også været, at
3Shape er helt enormt professionelle at
arbejde sammen med. De er gode til at
lytte og hurtige til at løse problemerne.
De er meget engagerede i at være bedst
på markedet. Det kan man mærke” fortæller Simon, og fortsætter ”3Shape har
en hensigtserklæring om, at de vil være
bedst indenfor hvert af de områder, de
arbejder med. Det kan jeg godt lide”.
TRIOS’ store fordele
Inden Simon valgte TRIOS, brugte han
mange kræfter på at afsøge markedet
for 3D skannere. De faktorer, der for
alvor bestemte, hvorfor det skulle være
TRIOS, var:
• Åbent system – TRIOS er ikke låst
fast sammen med specifikke leverandører. TRIOS giver uanede muligheder for at udvikle klinikken digitalt.
• Autofokus – det er ligegyldigt
hvilken vinkel og hvilken afstand, man
holder skanneren i.
• Ingen pulver eller spray
• Live videoskanning – det er
ligesom at lave en videooptagelse.
Skanningen bygges op på skærmen,
mens man arbejder. Det er meget
hurtigt, moderne og præcist.
Økonomi
”Se det som en investering i fremtiden”
lyder ordene fra Simon. ”Skanneren vil
selvfølgelig være en investering, selv
om man sparer aftryksmateriale og
tid. Men det er alle de ting, der følger
med, der udvikler klinikken. I USA er
laboratorierne begyndt at uddanne

Billede af digital overkæbemodel.

Efterbillede efter fuldkæbe rekonstruktion (overkæben set okklusalt fra).

Efterbillede efter fuldkæbe rekonstruktion (tandsættet ses forfra i sammenbid).
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3Shape set fra et laboratoriums synspunkt
Interview med Kenneth Dalsgaard, Dalsgaards Dental Laboratorium.
Denne professionelle support er en del af
3Shapes varemærke, og det vil klart skinne
igennem - også til tandklinikkerne.
Modelfri kroner
Vi er startet med at arbejde modelfrit og
har lavet både kroner i hel zirkonium og
e.max uden fysiske modeller – og de passer hver gang!
Tryghed
Man kan som tandklinik være helt tryg
ved, at de laboratorier som arbejder med
3Shapes CAD/CAM, har alle systemmæssige muligheder for at arbejde professionelt med de digitale aftryk, som tages på
klinikken med TRIOS.
Screendumbs fra 3Shape.

Kenneth Dalsgaard arbejder med
3Shapes CAD/CAM system på laboratoriet og hilser TRIOS systemet velkommen
på klinikkerne. Samspillet mellem klinik
og laboratorium giver store fordele. Når
skanningen af præparation, antagonist
og sammenbid er taget på klinikken,
sendes det over internettet direkte til
laboratoriets inboks. Herefter arbejder
laboratoriet nemt videre med filerne.
Dalsgaard Dental Laboratorium, beliggende i Horsens, blev etableret i 1968,
og har i dag 8 tandteknikere ansat.
Desuden ejes en klinisk tandklinik, ligeledes beliggende i Horsens. Dalsgaard
Dental Laboratorium har specialiseret
sig i kroner og implantatkroner i alle
fagets nuancer .

Dialog
Med konventionel aftrykstagning, kan
man let komme ud for, at der er blod
eller blødtvæv, som delvist skjuler præparationsgrænsen. Det kræver et større
arbejde fra laboratoriets side, når kronen skal laves. Med TRIOS systemet kan
tandklinikken og laboratoriet indgå en
dialog over skærmen omkring sagen,
mens patienten stadig er på klinikken.
Den digitale arbejdsgang giver kort
sagt en bedre føling med aftrykket.

Hvorfor 3Shape?
Det er vigtigt for tandlægerne at tænke
på, hvilket system de investerer i. En af de
vigtigste ting er, at de ikke giver sig selv
”håndjern” på i form af lukkede systemer.
Derfor skal tandklinikkerne tænke på fleksibiliteten i TRIOS’ åbne system, som giver
uendelige muligheder nu og i fremtiden –
og ikke er begrænsede af landegrænser.
En anden vigtig ting for tandklinikkerne er, at laboratorierne, med lukkede
systemer, er begrænsede i deres valg af
materialer og fræsecentre – og dermed
ofte underlagt særlige priser. Med de åbne

3Shapes system er state-of-the-art!
citat Kenneth Dalsgaard, Tandtekniker

Kenneth Dalsgaard udtaler følgende:
Mange flere detaljer
Når vi sammenligner detaljegraden i
det digitale aftryk fra TRIOS med et
konventionelt aftryk, vinder det digitale
aftryk hver eneste gang. Aftrykket kan
forstørres kraftigt op, og er der steder,
hvor der skulle mangle data eller der
er blod eller blødtvæv, som er klappet
over præparationsgrænsen, kan det blot
”viskes ud”, og en ny skanning af problemområdet foretages på få sekunder.
Det er således ikke helt forfra, hvilket er
en stor fordel for laboratoriet – og for
den endelige restaurering.
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Større præcision
Pasformen er klart bedre - man kan
indstille løspasningen helt præcist. Ved
konventionel afstøbning af aftryk, kan
det ikke undgås at overfladerne bearbejdes, og det vil gå ud over præcisionen.

systemer er systemet fuldstændigt liberalt,
og laboratoriet kan vælge de samarbejdspartnere, de finder mest fordelagtige
– uden at få det dikteret. Det kan således
også få indflydelse på den endelige pris til
tandklinikken.

Intuitiv software
3Shapes CAD/CAM system, er et
lækkert system. Softwaren er intuitiv,
mulighederne er enorme og supporten
fantastisk. Når man har behov for hjælp,
reageres der med det samme og yderst
professionelt.

Dalsgaard har sat sig grundigt ind i alle
de intraorale skanner systemer til digitalt
aftryk, og der er ingen tvivl om, hvad han
mener: TRIOS’ system er det bedste og
mest præcise på markedet.
carsten.rathlou@plandent.dk

