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Kodak Dental Systems

!!! A K C I A MEDICA !!!

Digitálne riešenia:
Integrujte pokrok do Vašej praxe

.

I Jedinečná ponuka KODAK DENTAL RTG:
Určite viete, že spoločnosť Carestream Dental je priekopníkom v oblasti digitálnych zobrazovacích systémov
značky KODAK, poskytujúc svojim klientom špičkovú techniku a plne integrované riešenia.
Čo možno neviete je, že teraz je dostupná aj pre Vašu prax!
Získajte digitálnu rádioviziografiu KODAK DENTAL DIGITAL „GRÁTIS“ – Spýtajte sa viac!

anoramatický s

KODAK 2100 - 2200

KODAK 8000

Inovovaná predchádzajúca
generácia, vylepšený dizajn
zaručuje komfortné ovládanie
a presnejšiu diagnostiku.
• Vysokofrekvenčný
generátor
• Vynikajúca kvalita
zobrazenia a
lepšia bezpečnosť

Vysokokvalitné snímky za prekvapivo

• Minimalizácia
expozičnej dávky

KODAK

Priaznivá cena :Zvýhodnené
sety s RVG!!!

• Vysokofrekvenčný generátor
zabezpečuje konštantnú dávku počas
expozície

Celosvetovo najpredávanejšia
DENTAL RTG PANORAMA!

6100

So skutočným rozlíšením viac ako 20 lp/mm systém KODAK
RVG 6100 nadväzuje na tradíciu poskytovať najvyššie rozlíšenie
zo všetkých digitálnych RVG
systémov svojho druhu na trhu.
• Zaoblené rohy senzoru pre väčší
komfort pacienta
• Zadný vstup kábla umožňuje
správne polohovanie pre veľký
rozptyl expozícií
• Senzor veľkosti 0 pre pediatrické
snímky umožňuje znížiť expozičnú
dávku až o 40 %
• Diaľkové ovládanie pre
aktiváciu z kresla

KODAK

•

dostupnú cenu.
• Užívateľsky prívetivé
rozhranie umožňuje ľahké
programovanie
• Komfortné polohovanie
pacienta “tvárou k tvár”
minimalizuje chyby

6500

Najnovšia inovácia spoločnosti,
ktorá vynašla digitálnu rádigrafiu:
• Priekopnícky inteligentný
polohovací systém (IPS)
• Softvér na detekciu kazov
LOGICON Caries Detector™
Software

• WIFI pripojenie

KODAK 8000C
cefalomatrický s

anoramatický a

Štandardné cefalometrické expozície
v jednom zábere
• Zostrojenie snímky za sekundu
• Komfortný pre pacienta
• Duálny snímač

ONE SHOT technológia!

9000/9000 3D/9000C
Extraorálny RTG systém High Tech Dental
Špičkový hybridný plne digitálny
panoramatický RTG systém s
možnosťou prestavby na cefalo,
resp. 3D mód
•
•
•
•
•

Maximálna možnosť využitia
Unikátna kvalita zobrazenia
Nižšie expozičné dávky
Komfortné polohovanie “tvárou k tvár”
Plne integrovaný softvér

• Multifunkčné využitie

Možnosť prestavby na
3D

• Filmová kvalita zobrazenia
Chcete vedieť viac? www.anton.sk
ANTON s.r.o. Tel.: +421 905 847 729
CENA (EUR) bez DPH
medical.sk@hotmail.com
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