
 

 
 

 

 

Програмне Забезпечення та 
Хмарне сховище в Futudent  
 
Стоматологи завжди зайняті, і вони не мають часу для складного 
редагування відео роликів чи трудомісткого управління цифровими 
файлами.  Програмне забезпечення Futudent дозволяє швидко та 
легко отримувати чудові відео та стоп-кадри, а потім зберігати та 
ділитися ними лише декількома кліками миші. Програмне 
забезпечення для запису Futudent можна встановити в кожному 
оперативному центрі, а хмарні сервіси дозволяють швидко та 
безпечно ділитися відео з колегами та пацієнтами. 

 

 

Провідні Світові 

Стоматологічні Відео Рішення 
 
 

 

 
Відео робить  

стоматологію кращою 

 

 
 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вперше запущена у вересні 2016 року, eduCam була 

першою спеціалізованою стоматологічною камерою 

для того, щоб зробити відео доступним для 

стоматологів всюди за дуже доступною ціною. 

Сьогодні eduCam використовується у всьому світі 

видатними лекторами, студентами, місцевими 

стоматологами та гігієністами 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Кольорові рішення 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Програмне забезпечення для Futudent підтримується Windows, Mac та 

Android. 

 

 
 

ДИЛЕР / ПАРТНЕР 

 

                                                                                                                        ДЛЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ 

Novocam Medical Innovations Oy Mannerheimintie 15 A, FIN - 00260 Helsinki, FINLAND  

 Customer Care +358 50 388 0008 (Europe) (646) 845 9368 (United States) 
sales@ futudent.com     www.futudent.com 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕННЯ 

  Роздільна здатність  /  

  Відео 
1080p 30 

Роздільна здатність / 
Стоп-кадр 

2 / 3.4 Mpix 

Розмір 32 x 28 x 23 mm 

Вага  (лише камера) 23 гр 

Кратність збільшення 2.5x 

Сильні сторони Хороші загальні показники, доступність 

З’єднання USB 2 

Опції лінзи 

Стандарт 16 мм 

Високе збільшення  25mm UHD  

Широкий кут 12 мм і  8 мм 
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Серія продукції від Futudent 

пропонує асортимент опцій    

для кожного професійного 

стоматолога. 

Чому відео є важливим для сучасних практик? 
 

Існують дюжина застосувань для відео в сучасній стоматологічній практиці. 
Futudent полегшує впровадження зйомки в щоденне використання для 

кожного пацієнта. 
Це дає величезні переваги від збільшеної ефективності документування для 

більш щасливих і згідних пацієнтів. Відеокамери дозволяють вести записи, а 
також наочно пояснювати пацієнтам і студентам особливості процедур. 

 

Опції численних методів 
монтажу 

 
Універсальна камера підходить 

для всього 
 

 

 

 

 

 

 

 Установка 
освітлення 

Сьогодні відео є невід'ємною частиною для 
навчання в стоматології. Відео це 
найкращий спосіб показати випадки, 
методику, оцінку, документацію і поточний 
момент. Futudent підтримує ці застосування 
і поширює всі ці вигоди на приватну 
практику. Відео допомагає документувати 
та пояснювати випадки захворювання і 
лікування пацієнтам та колегам набагато 
легше, ніж це робить дзеркало або камера зі 
стоп-кадром. 

Це допомагає пацієнтам замінити страх 

розумінням і краще їх інформувати про 

прийняті рішення для лікування. Дантисти 

знають, що пацієнти, які розуміють плани 

їх лікування, найбільш ймовірно будуть 

згодні з новими процедурами. Відео це 

найлегший шлях огляду лікування разом з 

пацієнтами і навіть відправити пораду 

додому з ними в цифровому вигляді 

 

 

 

Установка 
збільшувальних луп 

 
 

Зйомка з збільшувальними лупами 
забезпечує хороший кут Поля 
Огляду цієї процедури. 
Центрування камери з цими 
збільшувальними лупами та 
світлодіодним головним ліхтарем 
полегшує роботу не вимагаючи 
фокусування при зйомці 

Світильник крісла є 
ідеальним розміщенням 
для захоплення якісних 
зображень. Відео та фото 
можуть бути легко 
зроблені натисканням на 
педаль, що означає, що 
більше не потрібно 
переривати процедуру для 
документування 

«Я використовую відео кожен 
день при роботі з кожним 

пацієнтом, щоб краще пояснити 
їм їх випадки захворювання і мої 

методи їх лікування. Відео є 
невід'ємною частиною лікування 

моїх пацієнтів, документування 
та спілкування з моєю 

командою.” 

Dr. Peter Rusanen 

 

                                    Служба роботи  
                          з клієнтами 
 

Відео може бути використано для 
виконання інструктивних планів 
лікування, підкреслюючи стан 
пацієнта і потрібне лікування, яке 
може бути показано і надане 
пацієнту. Відео дає можливість 
легше побачити направлення 
пацієнтів, основні гігієнічні вказівки 
 і документацію  

 

 

 

Управління 
практикою 

Відео документація захоплює 
все. Це найповніший метод 
збереження та вивчення 
даних випадків для всього, від 
страхових заявок до ведення 
записів про пацієнтів. 

 

   Професійне 
вдосконалення 
 

Відео це найлегший шлях 
збору важких випадків для 
майбутнього огляду та 
загального використання. 
Використовується воно для 
навчальних груп, або для 
удосконалення кваліфікації в 
практиці, відео гарантує, що 
не буде втрачена жодна 
дрібниця в огляді процедури. 

   
 

 

Монтаж гнучкого важеля 

Монтаж камери на гнучкий важіль 
забезпечує стійке, крупно-планове 
зображення для численних 
застосувань, таких як зйомка в 
лабораторіях, школах і навчальних 
центрах. Futudent пропонує 

різноманітне приладдя для монтажу 
важеля для камери. 

 

 
 


