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CARESTREAM KÉPNÉZŐ SZOFTVER TELEPÍTÉSI 
ÉS MEGNYITÁSI ÚTMUTATÓ 

 

1. A CD vagy Pendrive behelyezése után kattintson a Sajátgépen belül a 

CD/pendrive meghajtóra. A megjelenő ablakban egy telepítőfájl és a páciens 

felvételit tartalmazó mappa látható. 

2. A CS 3D Suit telepítő fájlt és a Páciens mappáját is másolja át a 

számítógépére. (jobb egérgomb másolás és a kiválasztott helyre kattintva jobb 

egérgomb beillesztés)  

3. Amennyiben nincs telepítve a szoftver akkor folytassa a következő lépésekkel. 

Amennyiben egyszer már telepítette ezt a verziót, akkor ugorjon a 13-as 

pontra. 

4. Kattintson jobb egérgombbal a kimásolt „CS 3D Suit”-fájlra és az előugró 

ablakban válassza a „Futtatás rendszergazdaként” funkciót. 

5. A program esetleg megkérdezheti, hogy engedi-e, hogy a szoftver 

módosításokat hajtson végre. Ezt engedélyezze. (A kérdés megjelenése 

mindig az adott számítógép tűzfalbeállításaitól függ. Előfordulhat, hogy ez a 

kérdés kimarad) 

6. Az automatikusan megjelenő ablakban folytassa a program telepítését 

„NEXT”. 
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7. A megjelenő ablakban megjelölt helyre telepíti a programot a rendszer. Ezt az 

mappaútvonalat jegyezze meg és kattintson az „INSTALL” gombra 

 

 

8. Válassza a „Dental” beállítást (nyíl), majd ismét „NEXT”. 
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9. Bal egérgombbal kattintson az „Easy” feliratra (nyíl), majd ismét „NEXT”. 

Az „Advanced” telepítést a gyakorlott felhasználók válasszák. 

 

 

10. Amennyiben szeretné a felhőből letölthető implantkönyvtárat használni, hagyja 

üresen a négyzetet és kattintson a „NEXT” gombra. 

 

  



- 4 - 
 

11. Folytatódik a telepítés ameddig a kék csík nem ér véget. Utána kattintson a 

„NEXT” ,majd a „FINISH” gombra. 

 

12. Ahhoz, hogy a 3DImagingSoftware parancsikon az Asztalon megjelenjen, 

nyissa meg a korábban megjegyzett mappát. (ahova a gép telepítette a 

szoftvert). Jobb egér gombbal kattintson a 3D ImagingSoftware -re, majd 

válassza ki a Parancsikon létrehozása sort. Végül engedélyezze a 

parancsikon megjelenését egy OK gombbal. 

 

 



- 5 - 
 

13. A felvétel megnyitásához az Asztalon kattintson a   ikonra, majd a 

felugró ablakban keresse meg a páciens mappáját, és lépjen addig tovább, 

amíg sok DCM fájlt lát. Kattintson bármelyik DCM fájlra, majd a Megnyitás 

ikonra.

 


