
DE TVÅ OBLIGATORISKA  
 

☐ Jag har diskuterat köpet med min tandtekniker.  

☐ Jag har testat scannern på kliniken. 

 

PRIS 
 

☐ Priset för scanner, spetsar, dator, inklusive program och licenser, är 

acceptabelt. 

☐ Den nya scannern ger inga extra kostnader för min tandtekniker. 

☐ ROI på den totala prisbilden har beräknats. 

☐ Personlig hjälp med installation och introduktion ingår i priset. 

☐ Ett gediget utbildningspaket ingår i priset eller finns att köpa till.  

 

HÅRDVARA 
 

☐ Scannern känns lätt och smidig i handen, men ändå stabil.  

☐ Har satt mig in i hur ofta scannern måste kalibreras och förstår hur 

man gör. 

Trådlös scanner:  

☐ Tappar inte uppkopplingen frekvent. 

☐ Kan förflyttas mellan olika rum och datorer  

☐ Vet vilka batterier som krävs. 

☐ Har analyserat hur länge en laddning räcker. 

☐ Kostnaden för extra batterier acceptabel. 

☐ Trådlös filöverföringshastighet är acceptabel. 

Trådbunden scanner: 

☐ Har kollat upp vilken typ av koppling, och antalet sladdar som krävs  



☐ Kabeln når datorns tänkta position med marginal 

Icke-integrerad dator:  

☐ Kan använda scannern på min befintliga dator. Hårddisk, grafikkort 

och RAM-minne på min befintliga dator räcker till.  

☐ Min befintliga dator klarar klinisk närvaro, med daglig desinfektering.  

☐ Priset för en eventuellt ny dator är inräknad i totalkostnaden, som är 

acceptabel. 

Scanner har egen integrerad dator 

☐ Scanner flyttas enkelt runt inne på mottagningen. 

☐ Klarar klinisk närvaro, med daglig desinfektering.  

Spegel/spets 

☐ Spegelstorleken är bra, både avseende omfång och åtkomlighet. 

Bonus om det finns olika spetsstorlekar. 

☐ Har testat processen med att värma upp spegeln för att undvika 

imning vid användning i munhålan. 

☐ Förstår konsekvensen av att välja fasta respektive avtagbara spetsar. 

(Fast spets går ej att autoklavera men kostar mindre i längden)  

☐ Har undersökt priset på speglar och finner kostnaden acceptabel. 

 

MJUKVARA 
 

☐ Programmet är användarvänligt för mig och min personal. 

☐ Mjukvaran integrerar med befintliga röntgen- och journalsystem. 

(Detta är ovanligt men fler och fler system möjliggör att man enkelt för 

över namn och personnr till scannerprogrammet från befintlig journal 

eller röntgen.)  

☐ Har gjort research och pratat med kollegor om programmet till min 

scanner.  

☐ Backup och lagring av skannade bilder fungerar väl och följer EU:s 

lagar vad gäller GDPR. 



☐ Kan göra uppdateringar själv. 

☐ Har kollat upp kostnader för licens och uppdateringar och finner dem 

acceptabla. 

☐ Mjukvaran kompatibel med min tandteknikers mjukvara. 

 

SUPPORT 
 

☐ Det finns en support att kontakta, som består av kompetenta 

servicetekniker som pratar ett språk som jag är bekväm med.  

☐ Reservscanner finns att tillgå om min scanner går sönder eller 

behöver repareras.  

☐ Reservscanner levereras / finns att tillgå inom x antal dagar. 

☐ Kostnaden för reservscanner ingår i priset /avgift för reservscanner 

acceptabel.  

☐ Har hittat oberoende digitala forum, där användare hjälper användare. 

 

 


