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1. Wymagania dla komputera
Przegl!danie bada" tomografii komputerowej wymaga komputera, który b#dzie  
w stanie wykona$ z%o&one obliczenia zwi!zane z obróbk! 3D. Dlatego konieczne jest 
by spe%nia% on poni&sze wymagania: Pami#$ operacyjna >= 2 GB, procesor Inter Core 
Duo 2 GHz, dedykowana pami#$ karty graficznej >= 500 MB, typ karty graficznej - 
NVIDIA

2. Uruchomienie programu i przegl!danie bada"
Po umieszczeniu p%yty z nagranym badaniem w nap#dzie CD / DVD w Pa"stwa kompu-
terze, istniej! dwie mo&liwo'ci uruchomienia programu i odczytu zapisanego badania:

2.1 Automatyczny start programu bezpo#rednio z p$yty
Ten tryb pracy jest najprostszy, jednak&e powoduje istotne spowolnienie dzia%ania 
oprogramowania. Dodatkowo nale&y pami#ta$, &e jakiekolwiek pomiary, implanty, ka-
na%y nerwowe nie zostan! zapisane w badaniach otwieranych w ten sposób. Dlatego 
zalecamy korzystanie z tej mo&liwo'ci odczytu jedynie w celach pogl!dowych. Pe%na 
pr#dko'$, wydajno'$ i mo&liwo'ci programu s! dost#pne w opisanym ni&ej trybie dzia-
%ania.
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Zalecamy skopiowanie ca%ej zawarto'ci p%yty bezpo'rednio na dysk C: / (lub inny dysk 
twardy) komputera do wcze'niej utworzonego katalogu o czytelnej nazwie np. 
Kodak-Przegl!darka 3D.

2.3 Otwieranie bada" z twardego dysku

Po skopiowaniu danych do utworzonego katalogu otwieramy katalog: KDIS_3D_Mo-
dulue i klikamy dwukrotnie w ikonk# aplikacji                     celem uruchomienia prze-
gl!darki.
Po uruchomieniu, przegl!darka kieruje bezpo'rednio do zapisanego badania lub pyta 
si# o wskazanie miejsca w którym znajduje si# badanie:

2.2 Skopiowanie danych z p$yty i odczyt programu bezpo#rednio z twardego 
dysku komputera (zalecane)
Procedura opisana w poni&szym rozdziale opisuje krok po kroku wczytanie badania 
tomograficznego:
- na p%ycie znajduj! si# dwa katalogi: 1.) Data, 2.) KDIS_3D_Module plik i plik Autorun
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W tym momencie nale&y wskaza$ dok%adn! lokalizacj# 
DOWOLNEGO pliku z rozszerzeniem *.dcm znajduj!ce-
go si# w folderze badania, które b#dzie przegl!dane i 
zatwierdzi$ wybór klawiszem OK.

Nast#pnie nale&y wybra$ analiz# badania, która b#dzie 
wykonywana (klikn!$ myszk! – niebieskie pod'wietle-
nie) i ponownie nacisn!$ klawisz OK. Analiza badania 
jest to obróbka badania pod k!tem konkretnego wa-
riantu zabiegu. Oznacza to, &e na jednym badaniu 
mo&na zaprojektowa$ kilka zabiegów – analiz, które 
b#d! pokazywane i edytowane niezale&nie.

3. Obs$uga programu

3.1 Okno przegl!darki 3D
Okno przegl!darki 3D jest g%ównym interfejsem umo&liwiaj!cym przegl!danie zdj#$ 
3D - tomograficznych

1. Pasek tytu%owy 
2. Wybór trybu przekrojów
3. Okno rekonstrukcji 3D
4. Pasek stanu

5. Pasek przyborników
6. Okna przekrojów 2D
7. Pozycjonery p%aszczyzn tn!cych
8. Menu ustawie" programu
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3.2 Pasek tytu$owy
Pasek tytu%owy wy'wietla:
- Nazw# oprogramowania
- Wersj# oprogramowania 

3.3 Wybór trybu przekrojów
Za pomoc! zak%adek trybu przekrojów mo&na, w zale&no'ci od potrzeb, wybra$ spo-
sób rozcinania na warstwy:
• Przekroje prostopad%e (rozcinanie na warstwy ortogonalne).
• Przekroje pantomograficzne i poprzeczne wyrostka z#bodo%owego.
• Przekroje sko'ne (p%aszczyzny w dowolnej orientacji przestrzennej)

3.4 Okno rekonstrukcji 3D 
W oknie jest widoczna rekonstrukcja trójwymiarowa obrazu tomograficznego. W za-
le&no'ci od ustawie" opisanych w rozdziale Okno ustawie" wy'wietlania rekonstrukcji 
3D rekonstrukcja wy'wietla tkanki o okre'lonej g#sto'ci w zadanych kolorach i prze-
zierno'ci. 
W oknie mog! by$ równie& wy'wietlane p%aszczyzny, które pokazuj! na rekonstrukcji 
trójwymiarowej dok%adn! pozycj# p%aszczyzn przekroju. Kolor p%aszczyzny odpowiada 
kolorowi pokazanemu w prawym górnym rogu przekroju 2D. 
Zmiana po%o&enia przekrojów jest mo&liwa za pomoc! pozycjonerów p%aszczyzn 
tn!cych (zaznaczonych na zdj#ciu Okno obrazowania 3D) . Przesuwaj!c pozycjoner 
zmieniamy miejsce w którym jest wykonywany przekrój, a w konsekwencji radiogramy 
widoczne w oknach obrazów 2D. Mo&liwe jest równie& p%ynne przesuwanie przekroju 



7

3.6 Menu ustawie" programu
Po klikni#ciu na ikon#  
zostaje otwarte okno konfiguracji programu:

• Tryb pracy aplikacji 
• Ustaw. karty graficznej 
• Jednostki

za pomoc! kó%ka (scroll) myszki. Funkcja ta jest dost#pna w zale&no'ci od ustawie" 
wykonanych za pomoc! przybornika konfiguracji kó%ka myszki.

3.5 Pasek stanu 
Wy'wietla nast#puj!ce podpowiedzi do aktualnie wykonywanej funkcji programu.

3.7 Tryb pracy aplikacji
Aby rozszerzy$ mo&liwo'ci ustawie" parametrów wy'wietlania rekonstrukcji 3D nale&y 
zaznaczy$ tryb zaawansowany.

3.8 Ustawienia karty graficznej
W zale&no'ci od wydajno'ci karty graficznej komputera nale&y wybra$ tak! jako'$ re-
konstrukcji trójwymiarowej aby nie powodowa%a ono istotnego spowolnienia progra-
mu. Wy%!czenie funkcji cieniowania znacznie zmniejsza czas potrzebny na wy'wietle-
nie okna 3D.

3.9 Jednostki
W zale&no'ci od potrzeb nale&y okre'li$ rodzaj jednostek (metryczne lub calowe)  
w których wykonywane b#d! pomiary.
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3.10 Pasek przyborników
Pasek przyborników zawiera zestaw narz#dzi, które umo&liwiaj! ustawienia parame-
trów wy'wietlania oraz wykonywanie pomiarów na wykonanym badaniu tomogra-
ficznym.

Okno analiz. Ka&dy zestaw pomiarów, projek-
tów zabiegów implantologicznych czy parame-
trów wy'wietlania mo&e zosta$ zapisany jako 
oddzielna analiza.

Wy'wietlenie / ukrycie przybornika parametrów 
wy'wietlania przekrojów 2D, za którego pomo-
c! mo&na ustawi$ kontrast i jaskrawo'$ wszyst-
kich przekrojów 2D.

Wy'wietlenie / ukrycie przybornika parametrów 
wy'wietlania rekonstrukcji 3D. Szczegó%owy 
opis w rozdziale: ustawie" wy'wietlania rekon-
strukcji 3D.

Wy'wietlenie / ukrycie przybornika konfiguracji 
kó%ka (scroll) myszki.

W%!czenie trybu edycji naniesionych pomiarów, 
punktów krzywej pantomograficznej, punktów 
kana%u nerwowego oraz pozycji implantów.

Narz#dzie do wykonywania pomiarów (wymiar 
liniowy, k!ty).

Tworzenie krzywej przekroju pantomograficz-
nego (dzia%a tylko w trybie przekrojów panto-
mograficznych).

Tworzenie zaznaczenia kana%u nerwu z#bodo-
%owego (dzia%a tylko w trybie przekrojów pan-
tomograficznych).

Projektowanie pozycji implantu (dzia%aj! tylko 
w zak%adce przekrojów pantomograficznych).

Drukowanie.

Przygotowanie zdj#cia ekranu.

Otworzenie folderu z wykonanym zdj#ciem 
ekranu.

Nagranie badania tomograficznego wraz  
z przegl!dark! na p%yt# CD (nie nale&y u&ywa$ 
no'ników DVD).
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3.11 Okno ustawie" wy#wietlania rekonstrukcji 3D
W celu umo&liwienia korzystania z pe%nej funkcjonalno'ci okna ustawie" wy'wietla-
nia rekonstrukcji 3D (renderingu) nale&y w opcjach programu w%!czy$ zaawansowany 
tryb pracy aplikacji (rozdzia% Menu ustawie" programu). Zmieniaj!c opisane poni&ej 
opcje mo&liwe jest wybarwianie tkanek o okre'lonej g#sto'ci, zmiana przezroczysto'ci 
i kolorów. W konsekwencji mo&liwe jest pokazanie zarówno struktur wewn#trznych 
(implanty, mesiodensy) jak równie& zewn#trznych granic tkanek twardych.

W%!czenie / wy%!czenie skali twardo'ci tkanek w oknie 3D.

Okno szablonów wy'wietlania. Konkretne ustawienia wy-
'wietlania mog! zosta$ zapami#tane i pó(niej odtworzone 
jako szablony wy'wietlania.

Suwak filtra szumów. 

Suwak nieprzezroczysto'ci umo&liwiaj!cy pokazanie tkanek 
znajduj!cych si# wewn!trz obrazowanych struktur (np. me-
siodensy)

Wybór palety (szablonu) ustawie" wy'wietlania.

Suwaki  nieprzezroczysto'ci tkanek o okre'lonej g#sto'ci.

Ustawienia koloru tkanek o okre'lonej g#sto'ci.

Powrót do warto'ci pocz!tkowych.

Wy'wietlenie obwiedni p%aszczyzn przekrojów.

Wy'wietlenie rzeczywistych p%aszczyzn przekroju.

Wy'wietlenie pe%nych p%aszczyzn przekroju.

Wy'wietlenie prostopad%o'cianu ograniczaj!cego rekon-
strukcj# 3D. Funkcja ta jest dost#pna tylko w trybie prze-
krojów sko'nych i umo&liwia zaw#&enie renderingu do 
fragmentu wykonanej tomografii (np. rekonstrukcja stawu 
skroniowo – &uchwowego).

Pasek wy'wietlaj!cy gra-
nice pomi#dzy tkankami  
o okre'lonej twardo'ci. 

Znacznik granicy twardo-
'ci tkanki
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3.12 Przekroje pantomograficzne
Okno przekrojów pantomograficznych jest podstawowym narz#dziem przeznaczonym 
dla stomatologów. Ten tryb wizualizacji umo&liwia wykonywanie pomiarów, zazna-
czanie przebiegu kana%u nerwu z#bodo%owego dolnego oraz projektowanie zabiegu 
implantologicznego.

Przekrój pantomograficzny, widoczny w prawym, górnym oknie jest tworzony na pod-
stawie krzywej, która jest widoczna jest w lewym górnym oknie w kolorze czerwonym. 
Krzywa ta mo&e by$ dowolnie modyfikowana z u&yciem narz#dzia „krzywa pantomo-
graficzna”

Je&eli krzywa jest konstruowana od nowa nale&y zaznacza$ kolejne jej punkty, zaczyna-
j!c od lewej strony %uku z#bowego, na przekroju widocznym w lewym, górnym oknie 
2D. Podwójne klikni#cie ko"czy tryb rysowania krzywej pantomograficznej.
Grubo'$ przekroju pantomograficznego jest zaznaczana jako bia%e linie po obu stro-
nach krzywej pantomograficznej w lewym, górnym oknie. Oprogramowanie daje mo&-
liwo'$ wyboru grubo'ci warstwy widocznej w ka&dym oknie 2D za pomoc! ikony  wi-
docznej w górnym lewym rogu okienka 
przekroju dwuwymiarowego.
Je&eli kursor myszki znajduje si# nad 
oknem przekroju pantomograficznego 
mo&liwe jest równie& precyzyjne przesu-
wanie tego przekroju za pomoc! kó%ka 
myszki.
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3.13 Pomiary
Pomiary s! mo&liwe tylko w oknach przekrojów 2D. Aby wykona$ pomiar d%ugo'ci lub 
k!ta nale&y 

u&y$ narz#dzia „pomiar liniowy”         lub „pomiar k!towy”,   

a nast#pnie zaznaczy$ dystans do zmierzenia w oknie przekroju 2D za pomoc! myszki.

4. Zaznaczanie przebiegu nerwu z%bodo$owego dolnego
Nerw z#bodo%owy dolny mo&e by$ zaznaczany w trybie przekrojów pantomograficz-
nych. Ze zrozumia%ych wzgl#dów ani tryb przekrojów prostopad%ych ani tryb przekro-
jów sko'nych nie powinien by$ wykorzystywany podczas tej operacji.
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Aby rozpocz!$ rysowanie kana%u nerwu z#bodo%owego nale&y ustawi$ przekrój panto-
mograficzny na takiej warstwie by dobrze by% widoczny pocz!tek zaznaczanego ner-
wu (np otwór bródkowy). W tym celu nale&y ustawi$ wska(nik myszki na przekroju 
pantomograficznym (prawe, górne okienko) i za pomoc! kó%ka myszki przesun!$ go  
w kierunku warg pacjenta. 
Po uzyskaniu na obrazie pantomograficznym przekroju z widocznym pocz!tkiem zazna-
czanego nerwu nale&y wybra$ w pasku menu narz#dzie zaznaczania kana%u  
i wskaza$ na przekroju pantomograficznym pierwszy punkt zaznaczanego 
kana%u. Nast#pnie nale&y wskazywa$ kolejne widoczne punkty. Poniewa& 
g%#boko'$ kana%u nerwu zmienia si#, podczas zaznaczania nale&y jedno-
cze'nie przesuwa$ przekrój pantomograficzny w kierunku j#zyka lub warg 
za pomoc! kó%ka myszki. Aby zako"czy$ tryb zaznaczania nale&y klikn!$ dwukrotnie na 
przekroju pantomograficznym (ostatni punkt).

5. Planowanie zabiegu impantologicznego
Planowanie zabiegu implantologicznego mo&liwe jest tylko w trybie obrazowania pan-
tomograficznego. Lewe dolne okno wskazuje p%aszczyzn# - miejsce w którym zostanie 
wstawiony implant.
Za pomoc! pozycjonera p%aszczyzny tn!cej nale&y ustawi$ miejsce i kat nachylenia 
wstawianego implantu
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Po w%!czeniu trybu projektowania zabiegu implantologicznego za pomoc! ikony  na 
ekranie pojawia si# biblioteka implantów:

Je&eli implant znajduje si# w bibliotece nale&y go wskaza$ i zatwierdzi$ wybór przyci-
skiem „OK.”. W przypadku gdy implant nie zosta% jeszcze wprowadzony do biblioteki 
w ka&dej chwili mo&e zosta$ zdefiniowany przez U&ytkownika. W tym celu nale&y uru-
chomi$ narz#dzie projektowania implantu za pomoc! przycisku „Dodaj”.
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Po wprowadzeniu wszystkich parametrów implantu: producenta, marki, nr katalogo-
wego, d%ugo'ci, 'rednicy wierzcho%ka, 'rednicy, oraz wybraniu kszta%tu 'ruby i ko%nie-
rza nale&y zaakceptowa$ wprowadzone informacje przyciskiem „OK.”

Po%o&enie implantu po wstawieniu – g%#boko'$, nachylenie, odleg%o'$ od brzegów 
wyrostka z#bodo%owego mo&e by$ modyfikowana za pomoc! punków zaznaczonych 
na powy&szym rysunku.


