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Lewis Caroll (Charles Lutwige Dodgson): Through 

the Looking-Glass, and What Alice Found There

1871 (Alice Tükörországban)

• Alice a kandalló fölötti nagy tükrön 
keresztül átlép egy különös birodalomba. 
Veszélyeken és mókás kalandokon túljutva 
királynővé koronázzák.

• Vörös királynő hipotézis: Vörös 
királynő azt mondja Alice-nak: 
"Minálunk, ha teljes erődből 
rohansz, az épp csak arra elég, 
hogy egy helyben maradj".

• Az egyedek, vagy csoportok egymásra 
hatása sokkal jelentősebb az 
alkalmazkodás folyamatában, mint az 
élőlényt körülvevő környezet változása.



Digitális technikák alkalmazása a 

fogorvoslásban és a szájsebészetben

• Digitális képalkotó 
eljárások

• Digitális szájsebészeti 
eljárások

• Digitális fogpótlástani 
eljárások

• Digitális endodonciai
eljárások

• Digitális orthodonciai
eljárások

• Digitális oktatási eljárások

• Big Data



Digitális képalkotó eljárások

• Digitális intraorális

felvétel

• Digitális 

orthopantomogram

• CT

• CBCT (különböző 

térfogat)

• MRI
https://mrimaster.com/PLAN%20FACE.html
https://smilesofarcadia.com/cbct/
http://www.dental-cbct.com/sale-7672451-super-high-resolution-dental-cone-beam-computed-tomography-cbct.html
http://www.ddcimaging.co.in/implant-planning.html

https://mrimaster.com/PLAN FACE.html
https://smilesofarcadia.com/cbct/
http://www.dental-cbct.com/sale-7672451-super-high-resolution-dental-cone-beam-computed-tomography-cbct.html


Otto Walkhoff 1895



Digitális szájsebészeti eljárások

• Guided Implant

Surgery

• Csont blokk

• 3D műtéti modellek

http://www.dentalartslab.com/products-services/implant-prosthetics/dental-implant-planning-2/
https://www.propdental.es/en/dental-implants/computer-guided-implant-surgery/
https://www.zerodonto.com/en/2012/12/nobel-guide-implant-guided-surgery-with-nobel-clinician-software/
http://www.osteobiol.com/products/maxillofacial/dual-block.html

http://www.dentalartslab.com/products-services/implant-prosthetics/dental-implant-planning-2/
https://www.propdental.es/en/dental-implants/computer-guided-implant-surgery/
https://www.zerodonto.com/en/2012/12/nobel-guide-implant-guided-surgery-with-nobel-clinician-software/


Digitális fogpótlástani eljárások

• CAD-CAM

• Lézerszinter

• 3D nyomtatás

• Digitális 

fogszínmeghatározás

• Full contour

• Digitális artikulátor

• Digitális rágóerőmérő
http://dentallaser-eg.com/departments/cosmetics/cad-cam/
https://hu.pinterest.com/pin/483996291178535236/
http://www.lezerszinter.hu/
https://www.anubis3d.com/technology/selective-laser-sintering/
http://www.concept-laser.de

http://dentallaser-eg.com/departments/cosmetics/cad-cam/
https://hu.pinterest.com/pin/483996291178535236/
http://www.lezerszinter.hu/
https://www.anubis3d.com/technology/selective-laser-sintering/


Lézerszinterezés
LaserCUSING® technológia

• Nem kíván változtatást a 
rendelőben

• Preciziós-szituációs minta 
szkennelése (Straumann
mintaszkenner)

• Tervezés a laboratóriumban 
(Dental Wings Cares program)

• STL file továbbítás

• 0,1 mm kisebb rétegek 
(Remánium®star CL Co-Cr
fémötvözet)(LaserCUSING® 
technológia)

• Kidolgozás és leplezés a 
laboratóriumban

•http://www.me.utexas.edu/news/news/selective-laser-sintering-birth-of-an-industry
•Dental Application of 3D printing ; Inquiry,  Volume 61, Issue 4, July–August 2016, Pages 209-211.
• http://www.laserproto.com/services/selective-laser-sintering/selective-laser-sintering-process
•Polimer testing, Selective laser sintering of polymer blends: Bulk properties and process behavior;  Volume 64, December 2017, Pages 136-144.   
•https://www.livescience.com/38862-selective-laser-sintering.html
•Prasad K. D. V. Yarlagadda , GCMM 2004: 1st International Conference on Manufacturing and Management , Narosa Publishing House, 2005, 694 oldal
•http://www.lezerszinter.hu/
•https://www.anubis3d.com/technology/selective-laser-sintering/
•http://www.concept-laser.de

http://www.me.utexas.edu/news/news/selective-laser-sintering-birth-of-an-industry
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00118486/61/4
http://www.laserproto.com/services/selective-laser-sintering/selective-laser-sintering-process
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01429418/64/supp/C
https://www.livescience.com/38862-selective-laser-sintering.html
https://www.google.hu/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Prasad+K.+D.+V.+Yarlagadda"
http://www.lezerszinter.hu/
https://www.anubis3d.com/technology/selective-laser-sintering/


Digitális endodonciai eljárások

• Guided endodontics

• 3D Printed Template

Guided Endodontic

Treatment

• X-Ray Driven

Endodontic Treatment

• CBCT Driven

Endodontic Treatment

https://www.blueskybio.academy/public/Guided-Endodontics-alpha-testing.cfm
http://www.ormed.net/profile.html

https://www.blueskybio.academy/public/Guided-Endodontics-alpha-testing.cfm




Digitális orthodonciai eljárások

• Digiortho

• Invisalign

http://digiortho.com/contact.html
http://solutions.3m.co.uk/wps/portal/3M/en_GB/orthodontics_EU/Unitek/SolutionsCategory/Lingual-Appliances/Digital-Setup/
http://www.orthodonticproductsonline.com/2017/04/rmo-bracket-systems-integrated-with-3shape-indirect-bonding-application/
https://www.invisalign.com/

http://digiortho.com/contact.html
http://solutions.3m.co.uk/wps/portal/3M/en_GB/orthodontics_EU/Unitek/SolutionsCategory/Lingual-Appliances/Digital-Setup/
http://www.orthodonticproductsonline.com/2017/04/rmo-bracket-systems-integrated-with-3shape-indirect-bonding-application/






Digitális oktatási eljárások

• Protetikai tervezés

• Digitális tervezés

• Digitális mosoly 

tervezés

• Digitális demonstráció

• Okos tábla (smart

table)

• Digitális számonkérés



BIG DATA 
(IT’S TIME FOR A PARADIGM SHIFT)

Személyes adatok

Klinikai vizsgálati adatok

Kutatások adatai

Szokások és sportadatok

(Behavioral data)

Ehealth

EITHealth

Döntéstámogató rendszer

Felhő (Cloud)

Hálózatanalízis-Megosztás

Adattárházak

Adatbányászat

Innováció

Személyiségi jogok

Adatvédelem

"I think the biggest innovations of the 21st century will be at the intersection of biology 
and technology. A new era is beginning.” (Steve Jobs)

Big Data & Social Media



„Remember! All I am offering is the truth, nothing more.” (Morpheus)
„Ne feledd! Amit kínálok az csak az igazság, semmi több!” (Morpheus)




