Digitálny panoramatický systém
Ukážka jednoduchosti
Veľmi jednoduchý a prekvapivo dostupný. Táto vynikajúca zobrazovacia
technológia poskytuje veľmi kvalitné a optimálne exponované snímky
behom niekoľkých sekúnd, takže môžete stanoviť diagnózu rýchle
a presne, zorganizovať si lepšie prácu a tým zlepšiť komunikáciu s
pacientom.
Výhodou je polohovanie pacienta „tvárou k tvár“, čim sa zvyšuje
komfort pacienta pred exponovaním a tým aj výsledná kvalita
RTG snímku.

Ľahké nastavenie parametrov
S digitálnym panoramatickým systémom Kodak 8000
nastavujete všetky parametre snímky na svojom PC,
prostredníctvom jasného a príjemného rozhrania.
Rýchle a jednoduché nastavenie expozičných
parametrov
je otázkou niekoľko jednoduchých a
rýchlych krokov.
Diagnóza v reálnom čase
Systém Kodak 8000 Vám umožňuje dosiahnuť brilantné
TMJ, panoramatické, segmentované panoramatické
snímky a snímky maxilárnych dutín bez zbytočného
čakania. Výsledky sú okamžite, takže môžete ihneď
stanoviť
diagnózu a dohodnúť sa tak na optimálnom postupe
liečby
s Vašim pacientom oveľa efektívnejšie.
Komfortnejšie a bezpečnejšie
Polohovaním tvárou k tvár ľahko nastavíte pacienta tak
aby sa cítil pohodlne a minimalizujete chyby v
polohovaní. Váš personál a pacienti ocenia nízku
expozičnú dávku a bezpečnejšie prostredie.

Nákres polohovania tvarou k tvár u digitálneho systému Kodak 8000:
1. Obsluha ma lepší kontakt a kontrolu
2. Správne napolohovanie pacienta je jednoduchšie
3. Je minimalizovaná potreba opakovane expozície
4. Pacienti sú uvoľnenejší
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Rozumná inovácia Vašej praxe
Výkonné spracovanie - jednoducho
Dentálny zobrazovací program Kodak umožňuje jednoduché
vyhodnotenie pomocou množstvo výkonných nástrojov. Plný rozsah
nástrojov - od jasu a kontrastu až po zväčšenie cez celú obrazovku
monitoru – Vám pomôže získať maximum informácii z RTG snímky.

Efektívne spojenie
Digitálne RTG snímky môžete získať jednoduchým prepojením s
Vaším programom pre zubnú ambulanciu. Umožňuje Vám zdielať
snímky s Vašimi spolupracovníkmi, kolegami a ďalšími tretími
stranami, šetrí čas a zlepšuje efektivitu prace.

Voliteľné rozšírenie o cefalorameno
Môžete rozšíriť diagnostické schopnosti systému Kodak 8000 o
digitálne cefalorameno. Štandardnú cefalo snímku spravíte behom
jednej sekundy, tým zlepšujete pohodlie pacienta a obmedzujete riziko
neostrej snímky.

Podpora s ktorou môžete počítať
V Kodaku poskytujeme stálu poradenskú službu a podporu, ktorú
potrebujete pre hladký prechod na digitálne extra orálne RTG
snímky. Naši vyškolení partneri a tím špecialistov sú pripravení:




Poradiť s inštaláciou digitálneho panoramatického systému Kodak 8000
Vyškoliť Vás a Vašich zamestnancov aby ste mali vysoké kvalitné
snímky od prvého dňa
Zodpovedať Vaše otázky a zaistiť Vám kvalitne trvalý servis a podporu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Priestor potrebný pre RTG:
Šírka (888 mm) - Hĺbka (1150 mm) - Výška (2300 mm)
Polohovanie pacienta:
Frontálne s pomocou troch laserových svetelných čiar
a štvorbodového zachytenia hlavy
Z í s k a n i e snímky
Priame v reálnom čase
Stupne šedi:
4.096 - 12 bitov
Rádiografické módy a expozičné časy (v s.):
Panoramatický: 13,9
Maxilarny sínus: 10,7
TMJ obojstranný: 7,7
Distribútor: ANTON s.r.o. Tel.: +421 905 847 729
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