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 Igazságügyi szakértői munka ügyintézési 
modelljének támogatása horizontális keretrendszer 
létrehozásával, mintarendszer kialakítása az orvosi 
igazságügyi szakterületen korszerű 3D modellezési 
és adatrögzítési technológiák felhasználásával.

 Munkánkat a SOTE Igazságügyi és Biztosítás-
orvostani Intézete is támogatja



 Egyre pontosabb, megbízhatóbb, 
reprodukálhatóbb technológiák 

 Csökkenő eszköz árak, gyorsuló eljárások
 Növekvő pontosság
 Könnyebb kezelhetőség
 Feladat orientált céleszközök megjelenése

Presenter
Presentation Notes
Vagy a tárgyaló terembe



 Fotogrammetriai eljárások
 Felületi szkennerek
 Test szkennerek
 Gazdaságos megoldások



 Pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell 
 Fotorealisztikus, vizuálisan is értékelhető kép
 Megbízható, reprodukálható dokumentáció
 Hipotézisek falállításának és ellenőrzésének 

támogatása
 Hatékonyabb oktatás
 3D rekonstrukció megvalósítása
 3D nyomtatás lehetősége 



 Olcsó, gyors, látványos.  Tovább vizsgálandó.



 Mérési idő kevesebb, mint 1 mp
 Képalkotás másodpercek alatt
 Felbontás 0,01-0,27 mm
 Pontosság 0,007-0,03 mm
 Hordozható képformátum
 Ruhaipar, jármű tervezés mellett
 Egészségipari technológiák



Egészségügyben való felhasználhatósága több területen 
bizonyított. Szakértői munkában jól használható.



Egészségügyi alkalmazhatósága bizonyított:

Testrészekről, vagy protézisekről 3D-s digitális 
fájlok készítése, orthotics, pótlástan, esztétika, 
művégtag sebészet, plasztikai sebészet

 Súly 0,98 kg  Méret  160 x 260 x 210 mm  
 Pontsűrűség  18,000 pont/s
 Lézer besorolás  II. osztály (biztonságos)
 Geometriai felbontás  0,1 mm, Pontosság  50 μm



 Fogászati berendezések

 Bőrgyógyászat

 Esztétikai sebészet

 Kozmetika



 Textúrázott kép

 Bemutató

 Szkenner

 Szkennelt kép



Pontok, vonalak, eredmények 



Kinecttel készült szkennelés. Gyors, olcsó. Pontos?



 Szakvélemény megalapozottságának emelése
 Újabb szakvéleményhez, vizsgálathoz, az 

eredetivel azonos, megmásíthatatlan, 
kiinduló dokumentáció

 Új távlatokat nyit más területeken is
 Egyre gyorsabban használható, egyre 

olcsóbban hozzáférhető
 Oktatásban
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