OpenMill
Nedladdning och installation av OpenMills
I-bibliotek till Exocad
Downloading and installing OpenMills I-libraries for Exocad

•
•

•
•

Ladda ner OpenMills bibliotek för I-Bridge X och I-Butment X till exocad från vår hemsida: forstec.se/openmill/bibliotek.
Högerklicka på den nedladdade .zip-filen (Scanbody Elos - NT DIM Analog.zip) och
välj Klipp ut.
Download Openmills I-Bridge X and I-Butment X Exocad library from our website: forstec.se/openmill/bibliotek.
Right click on the downloaded .zip file (ScanBody Elos - NT DIM Analog.zip) and
choose Cut.

FORSTEC DENTAL AB
Malmö Adress Box 288, 201 22 Malmö | Besök Ridspögatan 6, 213 77 Malmö
Telefon 040 755 45 | OpenMill 040 31 75 45 | CAD-support 010 500 61 90 | Service 040 755 40
Stockholm 08 611 55 45 | Forshaga 054 87 53 00
info@forstec.se | forstec.se

•

Leta upp sökvägen där din exocad mjukvara är installerad, vanligtvis på C:\. Klistra in
.zip-filen på följande sökväg:
C:\Forstec Exocad_Valetta\DentalCADApp\library\implant.

•

Navigate to the filepath where your exocad software is installed, usually at C:\. Paste
the .zip file in:
C:\Forstec Exocad_Valetta\DentalCADApp\library\implant.

•

Högerklicka på .zip-filen och extrahera den i samma mapp.

•

Right click on the .zip-file and extract it to the same folder.

•

Kontrollera att de extraherade filerna ligger på detta sätt i mappen.

•

Check that the extracted files looks like this in the folder.

•

För att lägga in de digitala analogerna för biblioteket. Återgå till din nedladdningsmapp och högerklicka på ”Forstec Dental AB Analogs.zip” och välj Klipp ut”.

•

To add the digital implant analogs for the library. Go back to your download folder
and right click on ”Forstec Dental AB Analogs.zip” and choose Cut

•

Leta upp sökvägen där din Exocad mjukvara finns igen och klistra in .zip-filen på följande sökväg:
C:\Forstec Exocad_Valetta\DentalCADApp\library\modelcreator\implants.

•

Navigate back to the filepath where your Exocad software is located and paste the
.zip file in folder:
C:\Forstec Exocad_Valetta\DentalCADApp\library\modelcreator\implants

•

Högerklicka på .zip-filen och extrahera den i samma mapp.

•

Right click on the .zip-file and extract it to the same folder.

•

När du är klar är det säkert att ta bort de nedladdade .zip-filerna för att spara plats
på din hårddisk. Starta sedan om din Exocad-mjukvara för att börja använda de nya
biblioteken.

•

When you are finished it is safe to delete the downloaded .zip-files to save space on
your PCs hard drive. Reboot the Exocad-software to start using the new libraries.

För installation av NT-tradings scanbody och DIM-analog genomför samma procedur för
”ScanBody NT -DIM Analog NT.zip”.
De digitala implantat analogerna behöver endast läggas in en gång.
To install NT-tradings scanbody and DIM-analog do the same procedure for ”ScanBody
NT - DIM Analog NT.zip”.
The digital implant analogs is only needed to be inserted once.
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OpenMill
Scanbodyplacering i förhållande till vinklat skruvhål
Scanbody placement relative to angled screw hole exit

Hur det vinklade skruvhålet kommer att hamna i designad konstruktion beror på hur scanbodien placeras i patientens mun och detsamma gäller för gipsmodell. Se nedan illustration för att kunna avgöra hur scanbodien önskas att placeras.
How the angled screwhole will pass through the designed costructions depends on how
the scanbody is placed in the patients mouth. Same thing when it comes to gypsum models. See below illustration to be able to decide how the scanbody wishes to be placed.
Elos scanbody

NT-Trading scanbody
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