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1 PREFÁCIO
Bem-vindo às instruções de utilização do Software JMT⁺ SICAT. Estas instruções de
utilização lhe transmitem conhecimentos fundamentais sobre a utilização do
Software. As mesmas explicam a instalação e fornecem conselhos sobre a
preparação da medição e registro de dados.

Observe ainda as informações relevantes para a segurança das instruções de
utilização técnicas e guarde todos os manuais em local próximo do sistema de
medição. O manuais são uma parte integrante do produto e ajudam a operar o
sistema de medição conforme a finalidade.

A SICAT GmbH & Co. KG não se responsabiliza por ferimentos em pessoal ou
pacientes ou danos no sistema, causados pela inobservância das informações
incluídas nos manuais ou pelo uso incorreto do sistema de medição.

Se você detetar erros nas instruções de utilização durante o trabalho ou se quiser
fazer sugestões, agradecemos sua comunicação em qualquer altura.

MARCAS REGISTRADAS

Nestas instruções de utilização são mencionados vários nomes de marcas. Todos
estes nomes de produtos são usados exclusivamente para exemplificação e para
razões de redação de texto e são marcas registradas das respetivas empresas. As
marcas registradas e os direitos dos respetivos proprietários não são afetados pela
utilização dos nomes de marcas.
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1.1 CONVENÇÕES E SÍMBOLOS UTILIZADOS

Nestas instruções de utilização são usadas as seguintes convenções.

Os avisos apresentam a seguinte identificação:

AVISO

As indicações de aviso identificam um potencial perigo para a
saúde e segurança de usuários e/ou pacientes. Os avisos
explicam o tipo do perigo e como este pode ser evitado.

As indicações são identificadas da seguinte forma:

NOTA
Indicações designam um potencial perigo que pode danificar
ou destruir o equipamento. As indicações explicam o tipo de
perigo e como este pode ser evitado.

Indicações que são relevantes para a realização da medição são
identificadas como tal. As instruções de utilização devem ser
guardadas de forma que as informações nelas incluídas fiquem
acessíveis ao usuário em qualquer altura.

OBSERVAÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES

Para assegurar nossa qualidade do produto estamos sempre empenhados em
melhorar nossa linha de produtos. Em determinadas circunstâncias, pode haver uma
atualização da configuração do Software ou do Hardware, após impressão destas
instruções de utilização. Por isso, pode ser que algumas figuras sejam diferentes
daquilo que você recebeu.

Tenha em conta que não é publicada uma versão nova destas
instruções de utilização para cada versão do Software, uma vez
que frequentemente as versões têm alterações técnicas
praticamente imperceptíveis para o usuário. A versão mais atual
das instruções de utilização pode ser descarregada na área de
apoio de nossa página inicial.
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2 INSTALAÇÃO

2.1 REQUISITOS DE SISTEMA DO SOFTWARE
■ Processador: Intel Core2Duo (ou comparável), no mín. 2.0GHz
■ Memória de trabalho: 4GB DDR2 RAM
■ Placa gráfica compatível com 3D: no mín. 512 MB, OpenGL 3.3, DirectX 9.0c

(comparavél Geforce GT 420/315M, AMD Radeon HD 6000/M Series)
■ Monitor colorido, no mín. 1280x800 Pixels
■ Sistema operacional:

– Windows 7 64/32bit

– Windows 8 64/32bit

– Windows 8.1 64/32bit



2 INSTALAÇÃO

SICAT JMT⁺-Software Página 7 de 60

2.2 INSTALAR O SOFTWARE JMT⁺ SICAT

2.2.1 INSTALAÇÃO PASSO-A-PASSO

☑ Você tem os direitos de administrador no computador no qual você deseja
instalar o software SICAT JMT⁺.

1. Clique duas vezes no arquivo sicat_jmt+.exe, no qual contém o nome do
arquivo da versão do Software JMT⁺ SICAT.



2 INSTALAÇÃO

Página 8 de 60 SICAT JMT⁺-Software

2. Depois clique no botão Next para iniciar a instalação.
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3. Clique no botão Install, para iniciar a instalação e, em seguida, confirme a
mensagem do controle de contas de usuários.

▶ O processo de instalação pode demorar alguns minutos.
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▶ Depois de concluir a instalação, aparece a seguinte janela:

4. Clique no botão Finish para concluir a instalação.

▶ O software está agora instalado. Foi criado um ícone com a designação SICAT
JMT+ em sua Área de Trabalho. Para iniciar o Software, você pode clicar duas
vezes neste ícone ou iniciar a partir do grupo de programas Todos os programas
> SICAT > SICAT JMT+.

Se durante a instalação aparecer a mensagem que sua placa
gráfica não suporta OpenGL 3.3 você não pode operar o Software
com este computador. Neste caso, pode ajudar fazer uma
atualização do driver gráfico.
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2.3 INSTALAR DRIVERS DO EQUIPAMENTO

■ O driver do equipamento é instalado automaticamente quando você ligar o
sistema de medição JMT⁺ SICAT.

2.3.1 DRIVER USB

O driver USB necessário para o sistema de medição JMT⁺ SICAT é instalado pelo
Windows depois de ligar o equipamento e não precisa de nenhuma ação em
particular.
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3 A BASE DE DADOS DE PACIENTES
Depois de iniciar o programa você se encontra no banco de dados de pacientes.

Aqui você pode gerenciar medições existentes e ter acesso a funções de importar e
exportar. Em seguida, aparece uma descrição detalhada da superfície do usuário.

3.1 CÓPIA DE SEGURANÇA DE DADOS

AVISO

O fabricante SICAT GmbH & Co. KG alterta expressamente para
o facto que o usuário é responsável pelas suas cópias de
segurança. Além disso, a SICAT recomenda criar uma cópia de
segurança periódica da base de dados de pacientes. A banco
de dados do JMT⁺ SICAT se encontra no diretório de dados de
usuários.

■ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1: C:\ProgramData
\SICAT\sicat_JMT
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3.2 INDICAÇÕES E NAVEGAÇÃO

1 2

Indicações - Ajuda e instruções sobre a utilização do Software.

Navegação - aqui você pode ver em que parte do programa você se encontra. A
parte respetivamente ativa fica com um fundo de cor.

3.3 PACIENTES

1

2

3

4

5
Lista Pacientes - Aqui aparece a lista de pacientes. O paciente atualmente
selecionado aparece com um fundo colorido.
Deletar - Após uma confirmação separada, o paciente é deletado
irremediavelmente junto com as medições que lhe estão atribuídas.
Editar a ficha do paciente - Para abrir a ficha do paciente clique em
Caraterísticas (veja Ficha do paciente / Paciente novo [▶ Página 16]).
Visualizar todos os pacientes - Para substituir o filtro clique em Desativar
filtros.
Ativar filtros - Depois da janela Configurações do filtro se abrir, você pode
criar filtros para a lista de pacientes mostrar apenas determinados pacientes.
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CONFIGURAÇÕES DO FILTRO

1

2

3

4

5

6

7

Nome contém - O nome ou uma parte do nome do paciente

Sexo - O sexo do paciente

Nascido após e Nascido antes - Dados depois ou antes do paciente nascer.

Código contém - O código do paciente ou parte do código do paciente
procurado.
Grupos - Uma lista dos grupos

Cancelar - A janela Configurações do filtro se fecha e o filtro alterado não é
usado.
Ok - O filtro é aplicado à lista de pacientes.
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3.4 EXPOSIÇÕES

1
2
3

Lista Exposições - Aqui aparece a lista de todas as imagens do paciente
atualmente selecionado. A imagem atualmente selecionada aparece com um
fundo de cor.
Deletar - A medição selecionada é deletada irremediavelmente depois duma
confirmação individual
Caraterísticas - Aqui você pode editar a descrição e os comentários sobre a
exposição (vejaDetalhes da imagem [▶ Página 22]).

3.5 FUNÇÕES

1

2

3

Novo paciente - Clique aqui para criar um novo paciente.

Medir - Para selecionar o aplicativo da medição faça clique.

Visualização - A medição atualmente selecionada abre para visualização e
edição.
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3.6 FICHA DO PACIENTE / PACIENTE NOVO

Se você criar um novo paciente ou editar a ficha dum paciente existente (botões
Novo paciente ou Caraterísticas), aparece o diálogo seguinte:

Em seguida, aparece uma breve descrição das áreas individuais e de suas funções.
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3.6.1 CARATERÍSTICAS

Caraterísticas - Digite aqui os dados do paciente. O primeiro nome e sobrenome
bem como sexo e data de nascimento são campos obrigatórios.

O campo Code dá a possibilidade de atribuir uma identificação clara ao registro do
paciente. Os outros campos são opcionais e servem para aquisição de dados do
paciente.
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3.6.2 GRUPOS

Através deste campo você pode atribuir o paciente a um grupo. Na base de dados
você tem a possibilidade de atribuir apenas pacientes a um determinado grupo.

1
2

3

Criar novo grupo - Digite aqui o nome para o novo grupo a criar e clique no
botão Adicionar.
O novo grupo criado aparece na lista. O flag à frente mostra que o paciente está
atribuído a este grupo.
Atribuir paciente a vários grupos - Clicando uma vez no flag você pode fazer
uma atribuição ou anulá-la. Os grupos que já não estão atribuídos a nenhum
grupo desaparecem automaticamente depois de sair do diálogo.
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3.6.3 COMENTÁRIOS & MÓDULOS DE TEXTO

1 2
Comentários - Escreva aqui um texto à escolha como comentário sobre este
paciente.
Módulos de texto - Esta lista tem todos os textos automáticos que você definiu.
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CRIAR MÓDULO DE TEXTO

3

4
Marcar texto - No campo Comentários marque a parte do texto que você
pretende criar como texto automático.
Salvar - Para criar a parte de texto marcada como texto automático, clique no
botão Salvar.

5

Novo módulo de texto - Neste diálogo você pode definir uma designação para
o texto automático. Sua seleção é definida automaticamente como sugestão.
Clicando em Ok é criado texto automático, que aparece com a designação
definida na lista.
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INSERIR MÓDULO DE TEXTO

6 7

Definir posição do cursor - Fazendo clique com o botão esquerdo coloque o
cursor no local onde você pretende inserir o módulo de texto.
Inserir módulo de texto selecionado - Fazendo clique com o botão esquerdo
selecione um módulo da lista que você depois vai aceitar com um clique no
botão Inserir na posição atual no campo do comentário.
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3.7 DETALHES DA IMAGEM

Diesen Dialog rufen Sie durch einen Klick rechts unter der Liste der Aufnahmen auf
die Schaltfläche Caraterísticas auf. Você pode alterar a descrição da imagem, bem
como adicionar um comentário sobre a imagem (vejaComentários & Módulos de texto
[▶ Página 19]). Os módulos de texto são salvos separadamente daqueles da ficha do
paciente.
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3.8 CÓPIA DE SEGURANÇA DE DADOS DE PACIENTES E DE MEDIÇÃO

Você pode salvar os dados de pacientes e de medição a partir da banco de dados de
pacientes. Você pode registrar os dados da cópia de segurança com a função
Restaurar cópia de segurança de novo para seu banco de dados.

Esta função também permite trocar conjuntos de dados individuais, por ex., com
colegas que também trabalham com SICAT JMT⁺.

1

1. Criar cópia de segurança... - Clique à direita em baixo na barra de funções no
botão Cópia de segurança/Restaurar. Em seguida, selecione Criar cópia de
segurança da lista que aparece.
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2. Selecionar conjuntos de dados - Coloque uma marca de verificação enfrente
de todos os conjuntos de dados que devem ser exportados. Se desejar exportar
todas as medições de um paciente, clique na marca de verificação enfrente do
nome do paciente. Se você clicar numa linha com o nome do paciente,
aparecem todas as medições do paciente do lado direito. Estas também podem
ser selecionadas individualmente. Para procurar um determinado paciente
para exportar os dados, use uma opção de pesquisa disponível.

3. Selecionar pasta de destino - Navegue em seu disco rígido para o local onde
se pretende guardar o arquivo exportado. Atribua um nome e, em seguida,
clique em Salvar, para chegar à seleção de dados.

AVISO
Tenha em conta que não é realizada uma cópia de segurança
automática dos dados.
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3.9 RESTAURAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DE DADOS

Você pode transferir uma cópia de segurança dos dados do paciente e de medição
para o banco de dados de pacientes. Em seguida, é explicado o processo em detalhe:

1

1. Restaurar cópia de segurança... - Clique à direita em baixo na barra de
funções no botão Cópia de segurança/Restaurar. Em seguida, selecione
Restaurar cópia de segurança da lista que aparece.
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2. Pesquisar & selecionar dados - Em seu disco rígido ou outros dispositivos de
armazenamento conectados ao computador, pesquise os conjuntos de dados
que você deseja importar. Os arquivos que você deve selecionar dependem do
formato. Para mais informações veja Formatos de arquivos [▶ Página 28].

3. Selecionar conjuntos de dados - Coloque uma marca de verificação enfrente
de todos os conjuntos de dados que devem ser importados. Para transferir
todos os pacientes da cópia de segurança, coloque a marca de verificação na
primeira coluna em Pacientes. Se desejar importar todas as medições de um
paciente, clique simplesmente na marca de verificação enfrente do nome do
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paciente. Se você clicar numa linha com o nome do paciente, aparecem todas
as medições do paciente do lado direito. Estas também podem ser
selecionadas individualmente.

4. Resumo importação de dados - Depois de importar os dados, a caixa de
diálogo mostra um resumo do número de pacientes e medições que foram
importados. Na lista, são indicados conjuntos de dados defeituosos, bem como
pacientes e medições, que já foram criados e, por isso, não foram importados.

Erros/duplicados - Se ocorrerem erros durante a importação ou se desejar importar
conjuntos de dados, que já existem na base de dados, aparece um resumo com as
respectivas indicações.
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3.9.1 FORMATOS DE ARQUIVOS
■ .zebdb - Se você importar dados de antigos ou novos pacotes de Software,

selecione simplesmente o respetivo arquivo com a extensão .zebdb.

3.10 CONFIGURAÇÕES DO PROGRAMA

Aqui você pode alterar, entre outros, o idioma e configurações do leitor de cartão.

3.10.1 CONFIGURAÇÕES GERAIS

1. Configurações do programa - Clique à direita em baixo na barra de funções
sobre este botão.

2. Selecionar configurações gerais - Clique no lado esquerdo em Geral.

Idioma - Selecione na lista a tradução pretendida da superfície do programa.

Fator de aumento - Este fator determina o tamanho de todos os elementos de
indicação no Software: Selecione Personalizado, para digitar no campo de
introdução um valor próprio na unidade dpi. Proporção com a altura da tela pode
ser usado como alternativa à configuração dpi. Usar configuração de sistema repõe
o valor para o padrão Windows.
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3.10.2 CONFIGURAÇÕES DE EXPORTAR

1. Configurações do programa - Clique à direita em baixo na barra de funções
sobre este botão.

2. Selecionar configurações de exportar - Clique no lado esquerdo em Exportar.

Salvar - Ative a caixa de verificação e selecione o diretório pretendido para a cópia de
segurança.

Exportar para SICAT Suite - Ative a caixa de verificação e selecione o diretório
pretendido para exportar para o SICAT Suite.

3.10.3 LEITOR DE CARTÃO

Aqui você pode configurar seu leitor de cartão para a utilização dos cartões de seguro
de saúde KVK ou eGK. Para o cartão eGK é essencial um SmartCard-Reader ou, para o
cartão KVK, leitores especiais como, por ex., teclados de cartões chip do fabricante
alemão Cherry.

O antigo cartão de seguro (KVK) só funciona com o driver CT-API instalado.
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1. Clique em baixo à direita no botão Configurações do programa.

3

2. Selecione do lado esquerdo o registro Leitor de cartão.

3. Selecionar interface - Selecione do lado direito a interface ou o aparelho com
o qual você lê o KVK ou o eGK: PC/SC para eGK CT-API para KVK e eGK. Se você
selecionou PC/SC, confirme depois com Fechar.
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4. CT-API - CT-API lê tanto KVK como eGK. A sugestão predefinida é o driver do
teclado G87-1504 EHEALTH-BCS do fabricante Cherry. Em seguida, clique em
Pesquisar, para selecionar o respetivo arquivo dll de seu driver CT-API.
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5. Selecionar driver dll - Selecione em seu disco duro o respetivo driver CT-API.
Para mais detalhes, veja as instruções de utilização do fabricante do leitor de
cartão.

7

6. Inserir cartão - Insira um cartão no leitor de cartão.

7. Criar novo paciente - Clique no botão Novo paciente e as informações
livremente legíveis no cartão são inseridas automaticamente nos respetivos
campos da ficha do paciente.
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4 CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Antes de poder usar seus equipamentos de medição, você tem que criar um perfil de
equipamento (ou seja, um ou vários equipamentos em um grupo). Esta função fica
disponível depois de clicar no botão Medir à direita em baixo, sob Configurações do
equipamento.
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Identificação automática do equipamento - Conecte todos os equipamentos ao
computador que você deseja usar para a medição. Em seguida, confirme com um
clique em Ok.

A identificação do equipamento foi bem-sucedida. - O equipamento foi mostrado.
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A identificação do equipamento falhou - Não foi possível identificar nenhum
equipamento. No entanto, se você já inseriu os equipamentos, verifique a
alimentação de corrente elétrica.

Clicando no botão Fechar, você pode adicionar manualmente equipamentos a um
perfil.

SELECIONAR EQUIPAMENTOS MANUALMENTE.

1. Criar perfil do equipamento - Clique no botão Adicionar equipamento.
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▶ Uma nova janela se abre:
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2. Adicionar equipamentos - Nesta janela de diálogo, são mostrados todos os
equipamentos identificados por você (e liberados de acordo com sua licença).
Selecione o equipamento que você deseja adicionar a seu perfil e clique em Ok.
Repita este passo até adicionar todos os equipamentos com os quais você
pretende fazer sua medição.

3. Perfil pronto - Depois de adicionar todos os equipamentos ao perfil, com os
quais deseja fazer a medição, você pode ainda atribuir mais uma designação
atrás de Perfil do equipamento.

4. Por fim, clique em Ok.



5 MEDIÇÃO DA FUNÇÃO DO MAXILAR

Página 38 de 60 SICAT JMT⁺-Software

5 MEDIÇÃO DA FUNÇÃO DO MAXILAR
Este Software, em combinação com um sistema JMT⁺ SICAT, lhe permite fazer
registros de movimentos do maxilar.

5.1 PREPARAR A MEDIÇÃO (CONFIGURAÇÕES DA MEDIÇÃO)

Em Posições do maxilar inferior você pode registrar posições individuais. As
configurações em Movimentos do maxilar permitem ativar Visualização em
movimento e determinar a sequência de movimentos da medição.
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CONFIGURAÇÕES

Sobre Configurações são armazenadas e estão disponíveis diferentes configurações
de seqüência de medição e são diferenciados pela nomeação individual. Em seguida,
em qualquer momento, pode ser usado para muitos métodos de medição diferentes.
Clique abaixo à esquerda no botão Configurações para iniciar o menu de navegação.

SALVAR PERFIL DE MEDIÇÃO

Clique em Salvar perfil de medição para salvar suas configurações de medição sob o
nome desejado.

CARREGAR PERFIL DE MEDIÇÃO

Clique em Carregar perfil de medição para usar um perfil de medição já criado. A
Padrão-Configuração permite que você execute as configurações de medição para as
configurações padrão novamente.

EXPORTAR CONFIGURAÇÃO

Selecione Exportar configuração de um ou mais dos seus perfis de medição de
escala para um local desejado para exportar.
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CARREGAR CONFIGURAÇÃO

Para importar um backup ou um pacote de configuração para o software, selecione a
partir Carregar configuração. No caminho de busca, você pode carregar o pacote
desejado com perfis de medição pré-definidos.

5.2 PREPARAR A MEDIÇÃO (PACIENTE)

Fig. 1: ZTM Hans-Jürgen Joit, linha Düsseldorf

O Attachment para-oclusal 90 deve ser fixado no paciente. Este é ajustado ao arco
dental do maxilar inferior, acrescentado com material composto de endurecimento
por luz ou autopolimerizante e, na fase plástica do material, é adaptado às
superfícies dentárias e endurecido.
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Neste processo, as superfícies incisivas dos dentes do maxilar superior estão fora de
contato com o Attachment para-oclusal 90, para assegurar um deslize funcional
livre dos maxilares em oclusão. A produção pode ser realizada tanto no laboratório
dentário, como no consultório dentário.

Antes de uma medição, o SICAT Fusion Bite é ajustado à oclusão terminal, através
de material de registro de mordida. Para tal, o SICAT Fusion Bite é enchido primeiro
com a placa magnética para cima, com material de registro e posicionado no maxilar
superior do paciente para endurecimento. Em seguida, se repete o mesmo processo
para o maxilar inferior.
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5.3 REALIZAR MEDIÇÃO (MODO DE MEDIÇÃO)

1

Banco de dados - Clique na barra de funções direita no botão Medir.
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Preparação - O Arco da cabeça tipo 13R deve ser posicionado de forma estável na
cabeça do paciente. A ter em conta: A fita branca da cabeça está encostada ao
crânio do paciente e o Apoio do nariz à área do nasion, sem esticar a pele. A fita
elástica da nuca cinza é colocada com uma tensão agradável para o paciente. Diga a
seu paciente para se colocar em sua posição inicial, consoante o método do exame.

Para o posterior processo de correspondência e adicionalmente ao Attachment
para-oclusal 90 fixado, é posicionado o SICAT Fusion Bite preparado, através das
impressões oclusais, entre o maxilar superior e maxilar inferior do paciente. Para o
processo de medição o Sensor MI tipo 24T é colocado no SICAT Fusion Bite Adapter
e ativado com um clique no botão Medir.
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O paciente fica em sua posição de oclusão terminal e o SICAT Fusion Bite Adapter
do SICAT Fusion Bite é excluído, para permitir a aplicação dos sensores do maxilar
inferior sobre Attachment para-oclusal 90. O processo de medição é ativado com
um clique no botão Imagem.

1

2

Função de zoom - Os botões de zoom servem para aumentar (símbolo "+") ou
diminuir (símbolo "-") a apresentação do crânio. Clicando com o botão
esquerdo na apresentação 3D antes de fazer o zoom vai determinar o ponto
onde será feito o zoom. A lupa com símbolo "=" ajusta o gráfico ao tamanho da
janela. Você também pode fazer zoom girando a roda do mouse. Aqui você pode
aumentar ou diminuir a área indicada com o mouse.
Vista lateral - Os botões ao lado da função de zoom permitem selecionar a
visualização.
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Pré-visualização em movimento - Na pré-visualização em movimento você pode
visualizar movimentos, verificá-los e explicá-los ao paciente, sem guardar os valores
de medição. Através da pré-visualização em movimento também se podem treinar
movimentos de função especiais com o paciente. Ative esta função clicando no botão
Iniciar pre-visualização.

Medição - Você pode selecionar várias vezes (até 4x) padrões de movimento no menu
Configurações para repetições. A seleção e a sequência dos movimentos podem ser
alteradas e variadas quantas vezes desejar.

Movimento lateral para a esquerda
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Movimento lateral para a direita

Movimento de protrusão
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Movimento de abertura

Após fim da medição aparece uma janela de diálogo:

1

2

3
Salvar & Continuar - A exposição é guardada e o usário volta para o modo de
pré-visualização, para realizar uma nova medição.
Descartar imagem - A exposição é descartada e o usário volta para o modo de
pré-visualização, para realizar uma nova medição.
Salvar & Fechar - A exposição é guardada e o usuário volta para o banco de
dados.

5.4 EDITAR MEDIÇÃO (MODO DE VISUALIZAÇÃO)

No modo Visualização você pode observar medições, reproduzir e delimitar o
intervalo de medição. Em seguida, se explicam ao pormenor as funções individuais
do modo de visualização.
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5.4.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

1

Abrir conjunto de dados da medição - No banco de dados, selecione um
conjunto de dados da medição e clique na barra de funções direita no botão
Visualização.



5 MEDIÇÃO DA FUNÇÃO DO MAXILAR

SICAT JMT⁺-Software Página 49 de 60

Visualização do modo de reprodução

Reproduzir medição - A indicação do tempo indica o momento atualmente
apresentado da medição em segundos. Clique na barra de funções direita no botão
Reproduzir, para animar o movimento do crânio apresentado em gráfico.

Clicando no botão Voltar você volta para o banco de dados.

Barra de tempo - Aqui é mostrada a hora atual da sequência de movimentos
apresentada. Na barra de tempo, clicando duas vezes nos campos de movimento,
você pode ocultar ou mostrar movimentos. Nos campos apresentados acima da
barra de tempo, você pode ocultar ou mostrar movimentos. Com o zoom (+) e (-),
você pode observar e analisar seletivamente um determinado período do
movimento. A apresentação em tempo real pode ser reproduzida em até 10x ou até
1/10 da velocidade real.
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Diagramas de barras Incisal ROM

1

2

3

Laterotrusão

Protrusão

Movimento de abertura

A área verde marca a área normal, na qual está o intervalo de movimento em
pacientes saudáveis.

Transferência de dados jmt-File - Após a medição, o arquivo é
guardado e salvo com um clique no botão Export to SICAT Suite.

A pasta de documentos é aberta e os dados dos movimentos
determinados são guardados como conjunto de dados *.jmt, após
digitar o nome do arquivo.
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6 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Esta parte tem uma lista de mensagens de erro frequentes, causadas por um
manuseio errado e, além disso, oferece algumas sugestões de solução. Se você se
deparar com uma mensagem de erro, siga primeiro as sugestões de solução nesta
lista, antes de contatar nosso apoio ao cliente.

A lista não é obrigatoriamente completa.

6.1 GERAL

"Não é possível apresentação 3D, seu driver gráfico não suporta OpenGL 3.3
(Irrlicht)."

"Não é possível criar a visualização 3D (OpenGL x.y)".

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

OpenGL 3.3 não suportado / Driver
gráfico foi alterado

Durante a instalação do Software se
verifica se seu Hardware gráfico
OpenGL 3.3 suporta o que é necessário
para a execução correta do Software.
Se você receber esta mensagem de
erro após a instalação, é porque você
alterou eventualmente dois chips
gráficos ou seu driver gráfico foi
alterado entretanto.

Sistemas com dois chips gráficos
oferecem, na maior parte das vezes,
uma possibilidade de mudança. No
caso duma alteração do driver, faça
uma atualização dos drivers gráficos.

"Timeout reading from USB"

POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Cabo USB não inserido Ligue o cabo USB de seu equipamento
com o PC.
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POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Equipamento não ligado Ligue o equipamento com o respetivo
interruptor ou estabeleça a
alimentação de corrente através da
unidade de alimentação. Para mais
detalhes, veja suas instruções de
utilização do Hardware.
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GLOSSÁRIO

SICAT JMT⁺
O SICAT JMT⁺ guarda os
movimentos do maxilar inferior.
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