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C-U2

OFERTA 2021

+
cena promocyjna zestawu:

20 000 PLN 
(rata 250 PLN*)

PROMOCYJNE CENY ZESTAWÓW radiografii cyfrowej z aparatami RTG

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

CENA PROMOCYJNA ZESTAWU OBEJMUJE:  
KOSZT TRANSPORTU I MONTAŻU, FARTUCH OCHRONNY, POZYCJONERY,  SZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZENIA!

ZESTAW: radiografia ZEN-X  
+ aparat RTG RX DC EXTEND 

+
cena promocyjna: 

22 000 PLN 
(rata 280 PLN*)

ZESTAW: radiografia X-POD  
+ aparat RTG RX DC EXTEND 

cena promocyjna: 

28 000 PLN 
(rata 350 PLN*)

ZESTAW: radiografia ZEN-X  
+ aparat RTG RX DC HYPERSPHERE 

+
cena promocyjna: 

26 000 PLN 
(rata 330 PLN*)

ZESTAW: radiografia X-POD  
+ aparat RTG RX DC HYPERSPHERE 

+
cena promocyjna: 

30 000 PLN 
(rata 380 PLN*)

ZESTAW: radiografia ZEN-X  
+ aparat RTG STERN WEBER RX DC 

+
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Aparat RTG STERN WEBER RX DC

OBRAZY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
 - duża szczegółowość 
 - doskonała rozdzielczość obrazu  
 - ostre krawędzie 
 - dawka promieniowania dostosowana do pacjenta

Dzięki najmniejszemu punktowi ogniskowej (0,4 mm)  
wbudowanemu kolimatorowi zwiększono równoległość wiązki promieni 
RTG  i uzyskano odległość 30 cm od źródła do skóry.

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE INNOWACJI
Obrazowanie wysokiej jakości, niska dawka promieniowania, uniwersalna i ergonomiczna konstrukcja – to może zaoferować 
najlepsza technologia. Stern Weber RX DC jest zaawansowanym technicznie aparatem RTG, zaprojektowanym w celu maksymalnej  
efektywności zabiegów.
RX DC umożliwia obrazowanie z najwyższej półki, niezmiennie szczegółowe, dzięki zastosowaniu stałonapięciowego generatora 
wysokiej częstotliwości (DC). Dzięki małemu punktowi ogniskowej (0,4 mm) możliwe jest uzyskanie ostrych obrazów o bardzo  
wysokiej rozdzielczości.
RX DC maksymalizuje zarówno jakość obrazu, jak i komfort pacjenta, znacznie obniżając dawkę promieniowania, na pochłonięcie której  
jest on narażony. 

AUTOMATYCZNE PARAMETRY
Aparat posiada predefiniowane parametry ekspozycji idealnie dobrane  
do konkretnego pola naświetlania. Dzięki temu każde zdjęcie będzie  
najwyższej jakości.

0,8 mm

DETEKTOR

PUNKT  
OGNISKOWEJ

ROZMYCIE OBRAZU
0,4 mm

OPTYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ
0,4 mm

DETEKTOR

PUNKT  
OGNISKOWEJ

05 // A PA R AT Y RTG P U N K TOW E



125

Dane techniczne

Generator Stałonapięciowy, sterowany mikroprocesorowo

Częstotliwość robocza 145 ÷ 230 kHz z samoregulacją (zwykle 175 kHz)

Punkt ogniskowej 0,4 mm (IEC 336)

Filtracja całkowita 2,0 mm Al @ 60kV

Prąd anodowy 4 / 8 mA 

Napięcie lampy RTG 60 / 65 / 70 kV

Czas ekspozycji 0,02–1 sek., skala R’10 i R’20

Odległość źródło-skóra 20 i 30 cm

Napromieniowywany obszar Okrągły o średnicy: 55 mm i 60 mm

Dodatkowe kolimatory Prostokątne: 35 x 45 mm, 31 x 41 mm i 22 x 35 mm,  
dla sensorów o rozmiarze 2 i o rozmiarze 1

Zasilanie 50/60 Hz, 115-120Vac ±10% lub 230-240Vac ±10%

Cykl roboczy Praca ciągła z samoregulacją w zakresie 1–90 sek.

Ramię aparatu Dostępne 3 długości: 40 cm; 60 cm; 90 cm

Maksymalne przedłużenie ramienia 230 cm od ściany

Certyfikacja CE 0051, dopuszczenie FDA

Dokładna diagnostyka
RX DC – najnowocześniejszy aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości, skonstruowany przez Stern Weber, wykorzystuje najnowsze  
technologie w celu uzyskania najlepszych rozwiązań w dziedzinie radiografii cyfrowej. Uniwersalność połączona z wysoką jakością zdjęć  
powodują, że RX DC jest wszechstronnym i pewnym aparatem RTG oferującym możliwość precyzyjnej diagnostyki. Wysokie, stałe napięcie  
głowicy połączone z najmniejszą ogniskową (0,4 mm) gwarantuje stałą ostrość zdjęć.

Bezpieczny dla pacjenta
RX DC, ze stałym wysokim napięciem głowicy RTG, emituje znacząco niższą dawkę promieniowania w porównaniu z tradycyjnymi aparatami.  
Dzięki generatorowi o wysokiej sprawności zostało prawie całkowicie wyeliminowane najbardziej szkodliwe promieniowanie, a dzięki  
12-calowemu, prostokątnemu tubusowi zminimalizowano rozmiar naświetlanej powierzchni oraz uzyskano równoległość wiązki promieni.  
Powoduje to lepszą jakość zdjęć oraz mniejszą szkodliwość dla pacjenta.
Inteligentne sterowanie
Moduł sterujący z dużym wyświetlaczem umożliwia szybki i przyjazny użytkownikowi wybór naj-
bardziej odpowiedniego programu do pozyskiwania obrazów RTG oraz weryfikowanie podawanej 
dawki promieniowania. Szybki, dynamiczny cykl roboczy umożliwia również kontrolę w czasie rze-
czywistym temperatury lampy rentgenowskiej.

STERN WEBER RX DC
aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości typu DC – wersja ścienna 
                                                                                 

 cena katalogowa: 

11 000 PLN 
(rata 140 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

UNIWERSALNY I PROSTY W INSTALACJI
Aparat rentgenowski posiada aluminiowe ramię ze zintegrowanym mechanizmem samobalansującym, zapewniającym 
możliwość ustawienia w 4 kierunkach – dostępne długości ramienia: 40, 60 i 90 cm. Dzięki wyskalowanemu kątomierzowi 
pozycjonowanie lampy rentgenowskiej jest łatwe i powtarzalne.
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Aparat RTG RX DC EXTEND

PRECYZYJNE WYKONYWANIE ZDJĘĆ
RX DC EXTEND jest najnowszą wersją wysokiej częstotliwości aparatu RTG zaprojektowanego do uzyskiwania dokładnych zdjęć, dzięki 
niezrównanej równoległości wiązki, otrzymywanej z zamontowanego 12-calowego tubusa. Rozwiązania konstrukcyjne, połączone  
z najnowocześniejszymi technologiami, dostarczają stomatologom bardzo precyzyjne i wszechstronne urządzenie, umożliwiające różnorodną 
konfigurację, wyposażone w bezprzewodowe sterowanie. Specjalnie stworzona do cyfrowych zdjęć rentgenowskich głowica o stałym 
potencjale gwarantuje stałą ostrość zdjęć i radykalnie obniża dawki napromieniowania.

DOSKONAŁA RÓWNOLEGŁOŚĆ

Minimalne napromieniowanie
RX DC, z generatorem o stałej wysokiej częstotliwości, emituje 
znacząco niższą dawkę promieniowania w porównaniu  
z tradycyjnymi aparatami RTG. Dzięki wysokowydajnemu 
generatorowi zostaje prawie kompletnie wyeliminowane 
najbardziej szkodliwe promieniowanie o niskiej energii,  
a wbudowany 12-calowy tubus, dzięki doskonałej równoległości 
wiązki, pozwala uzyskać lepszej jakości zdjęcia i bardziej dba  
o zdrowie pacjentów.

Równoległość wiązki aparatu MyRay RX DC EXTEND
Kompaktową głowicę aparatu wyposażono w długi tubus, 
zapewniający odległość od źródła promieni do powierzchni skóry  
co najmniej 30 cm, co pozwala uzyskać ostre i bardziej dokładne 
zdjęcia niż w przypadku tradycyjnych aparatów.

0,8 mm 
PUNKT 
OGNISKOWEJ

Obiekt

Detektor

Obiekt

Detektor

NIEWYRAŹNY OBRAZ OPTYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ  
ZDJĘCIA

0,4 mm 
PUNKT 
OGNISKOWEJ

05 // A PA R AT Y RTG P U N K TOW E
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Dane techniczne

Generator Stałonapięciowy, sterowany mikroprocesorowo

Częstotliwość robocza 145 ÷ 230 kHz z samoregulacją (zwykle 175 kHz)

Punkt ogniskowej 0,4 mm (IEC 336)

Filtracja całkowita 2,0 mm Al @ 60kV

Prąd anodowy 4 / 8 mA 

Napięcie lampy RTG 60 / 65 / 70 kV

Czas ekspozycji 0,02–1 sek., skala R’10 i R’20

Odległość źródło-skóra 20 i 30 cm

Napromieniowywany obszar Okrągły o średnicy: 55 mm i 60 mm

Dodatkowe kolimatory Prostokątne: 35 x 45 mm, 31 x 41 mm i 22 x 35 mm,  
dla sensorów o rozmiarze 2 i o rozmiarze 1

Zasilanie 50/60 Hz, 115-120Vac ±10% lub 230-240Vac ±10%

Cykl roboczy Praca ciągła z samoregulacją w zakresie 1–90 sek.

Ramię aparatu Dostępne 3 długości: 40 cm; 60 cm; 90 cm

Maksymalne przedłużenie ramienia 230 cm od ściany

Certyfikacja CE 0051, dopuszczenie FDA

MYRAY Multi-Mode
W pełni automatyczny wybór różnych kombinacji ustawień napięcia i natężenia 
prądu, zależnie od wymiarów pacjenta i rejonu jamy ustnej.

Sterowanie wielokrotnym naświetlaniem
RX DC umożliwia ciągłą pracę w przypadku wielokrot-
nego naświetlania, podczas pozyskiwania zdjęć pełne-
go uzębienia. System Dynamic Duty Cycle kontroluje  
w czasie rzeczywistym i pokazuje na wyświetlaczu  
pilota temperaturę lampy głowicy. 

Proste, bezprzewodowe sterowanie
Obsługiwany jedną ręką, bezprzewodowy pilot 
umożliwia sterowanie aparatem z dowolnego 
miejsca w gabinecie. Nie ma żadnych paneli 
sterujących zawieszonych na ścianie lub po-
łączeń przewodami, na które musisz uważać. 
Łatwy w użyciu i wygodny w trzymaniu pilot 
sterujący zapewnia dostęp do pełnego zakresu  
intuicyjnych programów ekspozycji, opraco- 
wanych do prawidłowego przeprowadzenia procesu  
wykonania zdjęcia.
Bez skomplikowanego programowania i paneli przepełnionych 
przyciskami. RX DC automatycznie dobiera właściwe parametry  
ekspozycji po wyborze odpowiedniej grupy zębów na sterowniku.

Jakość konstrukcji
Lekkie, wytrzymałe ramię z wyciskanego 
aluminium z systemem samowyrównowa-
żającym, eliminującym możliwość drgania 
głowicy podczas naświetlania.

UNIWERSALNOŚĆ PRZY MONTAŻU  
I SZEROKI WYBÓR DŁUGOŚCI RAMION

RX DC EXTEND
aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości typu DC – wersja ścienna 

 cena katalogowa: 

13 000 PLN 
(rata 160 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)
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Strefy z czujnikami dotykowymi
Dotknięcie jednej z 2 stref doty-
kowych odblokowuje głowicę.  
Dopóki palce operatora znajdują się 
w strefie dotykowej głowicę można 
precyzyjnie i bez wysiłku ustawiać  
w 3 płasz czyznach.

Rewolucyjna technologia HyperSphere wyprze-
dza dotychczasowe rozwiązania. Głowica umiesz-
czona na łączniku kulowym umożliwia ustawienie  
w dowolnym położeniu, również pionowym.  
Automatyczna blokada z włącznikiem dotykowym 
pozwala na bezwysiłkowe przemieszczanie głowicy 
przed i po ekspozycji.

Wygodny uchwyt
Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia szybkie,  
bezwysiłkowe ustawienie głowicy. Smukła obudowa  
nie zasłania pacjenta.

Lekki i zwarty
RX DC wyposażony jest w 8-calowy tubus zintegrowany z korpusem głowicy. Dzięki temu jest to konstrukcja lekka i zwarta. Unikalna konstrukcja 
głowicy w połączeniu ze stabilnym, aluminiowym ramieniem umożliwiają bezwysiłkowe pozycjonowanie. RX DC wyposażony jest w 4-calową 
przedłużkę zwiększającą długość tubusa do 12 cali. Zastosowanie przedłużki powoduje automatyczne przeliczenie czasów naświetlania.

Aparat RTG RX DC HYPERSPHERE

05 // A PA R AT Y RTG P U N K TOW E
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 cena katalogowa: 

15 000 PLN 
(rata 190 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

Dane techniczne

Generator Stałonapięciowy, sterowany mikroprocesorowo

Częstotliwość robocza 145 ÷ 230 kHz z samoregulacją (zwykle 175 kHz)

Punkt ogniskowej 0,4 mm (IEC 336)

Filtracja całkowita 2,0 mm Al @ 60kV

Prąd anodowy 4 / 8 mA 

Napięcie lampy RTG 60 / 65 / 70 kV

Czas ekspozycji 0,02–1 sek., skala R’10 i R’20

Odległość źródło-skóra 20 i 30 cm

Napromieniowywany obszar Okrągły o średnicy: 55 mm i 60 mm

Dodatkowe kolimatory Prostokątne: 35 x 45 mm, 31 x 41 mm i 22 x 35 mm,  
dla sensorów o rozmiarze 2 i o rozmiarze 1

Zasilanie 50/60 Hz, 115-120Vac ±10% lub 230-240Vac ±10%

Cykl roboczy Praca ciągła z samoregulacją w zakresie 1–90 sek.

Ramię aparatu Dostępne 3 długości: 40 cm; 60 cm; 90 cm

Maksymalne przedłużenie ramienia 230 cm od ściany

Certyfikacja CE 0051, dopuszczenie FDA

Dokładna diagnostyka
RX DC – najnowocześniejszy aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości, skonstruowany przez MyRay, wykorzystuje najnowsze  
technologie w celu uzyskania najlepszych rozwiązań w dziedzinie radiografii cyfrowej. Uniwersalność połączona z wysoką jakością zdjęć  
powodują, że RX DC jest wszechstronnym i pewnym aparatem RTG oferującym możliwość precyzyjnej diagnostyki. Wysokie, stałe napięcie 
głowicy połączone z najmniejszą ogniskową (0,4 mm) gwarantuje stałą ostrość zdjęć.

Bezpieczny dla pacjenta
RX DC, ze stałym wysokim napięciem głowicy RTG, emituje znacząco niższą dawkę promieniowania w porównaniu z tradycyjnymi aparatami.  
Dzięki generatorowi o wysokiej sprawności zostało prawie całkowicie wyeliminowane najbardziej szkodliwe promieniowanie, a dzięki  
12-calowemu, prostokątnemu tubusowi zminimalizowano rozmiar naświetlanej powierzchni oraz uzyskano równoległość wiązki promieni.  
Powoduje to lepszą jakość zdjęć oraz mniejszą szkodliwość dla pacjenta.

Bezprzewodowe sterowanie - pełna kontrola
Bezprzewodowy panel sterujący pozwala na zaprogramowanie aparatu w dowolnym punkcie  
gabinetu. Nie ma żadnych elementów mocowanych na ścianie oraz plączących się przewodów.  
Łatwy w obsłudze i poręczny panel sterujący pozwala na intuicyjne programowanie procesu  
naświetlania. Żadnego skomplikowanego programowania ani panelu przepełnionego przyciskami.  
RX DC automatycznie określa właściwe naświetlanie po określeniu żądanego zakresu.

We właściwym położeniu
Baza aparatu może być zamontowana w dowolnym położeniu. Lekkie, ale solidne, aluminiowe ramię z systemem wyważającym 
eliminuje ryzyko wibracji głowicy podczas naświetlania.

RX DC HYPERSPHERE
aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości typu DC – wersja ścienna, 
możliwość montażu na wybranych modelach unitów



130

PODWÓJNY FORMAT
ZEN-X / STERN WEBER X-VS jest dostępny  
w dwóch rozmiarach. Ergonomiczne 
czujniki o zaokrąglonych brzegach, dopaso-
wujące się do anatomii jamy ustnej 
pacjenta, gwarantują niezmienny komfort 
pozycjonowania. Zredukowane wymiary  
i maksymalny aktywny obszar zapewniają 
zawansowaną diagnostykę radiologiczną.

PIĘCIOWARSTWOWY CZUJNIK
Pięciowarstwowa budowa czujnika zapewnia wysoki kontrast obrazów oraz precyzję 
szczegółów. Scyntylator cezowo-jodowy (Csl) posiada strukturę mikrokolumnową, 
która pozwala uzyskać wysoką jakość obrazów – w pierwszej kolejności przechwytuje 
wiązkę promieni rentgenowskich, a następnie przetwarza je w światło widzialne. 
Warstwa światłowodowa (Fibre Optics Plate) służy do przesłania obrazu do detektora, 
odpowiada za wyeliminowanie promieniowania padającego pod innymi kątami oraz 
chroni detektor przed bezpośrednią penetracją promieniowania rentgenowskiego. 
Trzecią warstwą jest przetwornik (CMOS HD), który przekształca światło widzialne  
na cyfrowe obrazy o 16 384 poziomach szarości. Czwarta warstwa przekształca obraz  
na sygnał USB. Ostatnia warstwa pełni funkcję ochronną.

Elektroniczna obróbka obrazu

Przetwornik wysokiej rozdzielczości  - HD CMOS

Światłowodowa warstwa ochronna  - FOP

    Precyzyjny scyntylator  - CsI

Wzmocniona obudowa  - IP67

Ewolucja technologiczna ukierunkowana  
na perfekcję, najdrobniejsze szczegóły oraz 
stałe doskonalenie. Firma CEFLA s.c. zbudowała  
swoje DNA wokół entuzjazmu dla innowacji  
i siły prawdziwych nowości. Rygor i precyzja są 
kluczowymi aspektami każdego nowego wyrobu, 
a połączone z projektowaniem geometrycznym 
powodują, że staje się on prawdziwym zwycięzcą.

Wierzymy w elastyczne myślenie, perfekcję 
prawdziwego talentu, znaczenie konkretnych 
kroków zmierzających do prawdziwego postępu. 
Przewidujemy przyszłość dzisiaj, aby zagwarantować 
bardziej innowacyjne jutro.

I dlatego pojawił się efektywny sensor ZEN-X/  
STERN WEBER X-VS. 

 
RADIOGRAFIA CYFROWA ZEN-X / STERN WEBER X-VS

24,9 mm
38

,9
 m

m
30,4 mm

41
,9
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m
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Dane techniczne Rozmiar 1 – normalny Rozmiar 2 – duży

Wymiary zewnętrzne (mm) 38,9 x 24,9 41,9 x 30,4

Grubość (mm) 5,3 5,7

Matryca (piksele) 1500 x 1000 1700 x 1300

Rozmiar piksela (µm) 20 20

Maksymalna rozdzielczość (lp/mm) 25 25

Głębia poziomów szarości 14-bitowe pozyskiwanie - maksymalnie 16384 poziomów szarości

Technologia scyntylatora CsI (Cezowo-jodowy) ze strukturą mikrokolumnową 

Bezpośrednia ochrona przy ekspozycji FOP (Płytka światłowodowa)

Stopień ochrony IP 67 (Zabezpieczony przed infiltracją płynu i pyłu)

Kompatybilność z generatorami RTG Dowolne generatory o zakresie 60–70kV, w technologii AC lub DC , z precyzyjnym 
sterowaniem czasów ekspozycji.

Podłączenie Bezpośrednio z komputerem za pomocą portu USB

Oprogramowanie pozyskujące (dla PC) iCapture z interfejsem TWAIN

Oprogramowanie zarządzania obrazami (dla PC) iRYS (dla PC) z interfejsem DICOM 3.0 z darmową przeglądarką

Minimalne wymagania dla systemu Microsoft Windows® 7, 8, 10 – Professional

Ustawienia wyświetlacza 1280 x 1024; 1344 x 768 lub wyższy, 16 milionów kolorów

Port USB 2.0 lub kolejny

Zasilanie 5 VDC, 500 mA (przez USB)

ZEN-X / STERN WEBER X-VS 
system radiografii cyfrowej

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

Radiografia cyfrowa Zen-X dostępna jest także w wersji unitowej. Urządzenie Zen-Xi montowane jest wówczas jako szósty instru-
ment przy stoliku lekarza. Opcja dostępna dla wszystkich prezentowanych w katalogu modeli unitów Stern Weber i Mocom oraz 
wybranych modeli Anthos i Castellini.

 cena katalogowa: 

15 000 PLN 
(rata 190 PLN*) 

dla rozmiaru 2 dopłata +2400 PLN
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RADIOGRAFIA CYFROWA X–POD

•  bezzwłoczne otrzymywanie krystalicznie czystych  
zdjęć radiologicznych na ekranie dotykowym

•  wygodne umieszczanie sensora, nawet przy wąskim łuku zębowym

•  wydawanie diagnozy przeglądając i powiększając wysokiej  
jakości zdjęcia na kieszonkowym wyświetlaczu

• bez przewodów, bez zasilania, nawet bez programów i komputera

Mocny. Stworzony, aby trwać.

wzmocniony przewód 
zamocowany 
z tyłu sensora

uszczelniony 
i wodoodporny

cienki profil

zaokrąglone rogi

utwardzona osłona

Bezprzewodowe połączenie
Bluetooth 2.0 jest szeroko roz pow szech-
nioną technologią bezprze wodo wej komu-
nikacji, która umożliwia szyb kie przesłanie 
zdjęć tylko na kom puter, przy zachowaniu 
polityki pry wat ności. Opatentowany przez 
MYRAY system bezzakłóceniowej wy  syłki 
da nych po woduje, że jest to technolo gia 
jeszcze bardziej pewna i bez pieczna.

05 // R A D I O G R A F I E  C Y F ROW E



133

 cena katalogowa: 

19 000 PLN 
(rata 240 PLN*) 

Dane techniczne

Nazwa urządzenia WDS X-POD

Wymiary bez sensora 142 x 83 x 31 mm

Waga 0,38 kg

Rozmiar wyświetlacza 95 x 54 mm, 4,3", prostokątny

Parametry wyświetlacza 16,7 mln kolorów, 500 cd/m2, antyodblaskowe pokrycie

PC interfejs USB 2.0, Bluetooth 2.0 EDR, karty SD/SDHC

Zasilanie 5 VDC, 500 mA (USB) / 9 VDC, 1,5 A (szybkie ładowanie)

Wewnątrzustne sensory MyRay Rozmiar 1 – normalny Rozmiar 2 – duży 

Wymiary zewnętrzne (mm) 38,9 x 24,9                    41,9 x 30,4

Grubość (mm) 5,3                                       5,7

Piksele matrycy 1500 x 1000                    1700 x 1300

Rozmiar piksela (µm) 20                                       20

Maksymalna rozdzielczość (lp/mm) 25                                       25

Głębia cyfrowego obrazu przekaz 14-bitowy, max 16 384 odcieni szarości

Scyntylacja CsI (cezowo-jodowa) ze strukturą mikrowalcową

Ochrona przy bezpośredniej ekspozycji FOP (światłowodowa płyta optyczna)

Kopatybilność z aparatami RTG dowolne generatory AC i DC o napięciu z zakresu 50-70 kV, z kontrolą czasu ekspozycji

Wymagania sprzętowe PC

System operacyjny Microsoft Windows® 7, 8, 10 – Professional

Ustawienia wyświetlania 1024x768 lub wyższe, 32 bit true color

Radiografia X-POD
bezprzewodowy zestaw radiografii cyfrowej

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

Dostępny zgrabny uchwyt mocujący 
X-POD do dowolnej powierzchni.

Gdy zdjęcia są już w komputerze, można utworzyć szablon odwzorowujący całą jamę ustną, 
korzystając z wybranego programu do obróbki obrazów.

dla rozmiaru 2 dopłata + 2400 PLN
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X-PSP – SKANER PŁYT OBRAZOWYCH

05 // SKANERY PŁYT OBRAZOWYCH

Niezawodność diagnozy oraz komfort i łatwość 
obsługi. NewTom X-PSP zapewnia dostęp do 
niezrównanej technologii cyfrowej, którego kluczową 
cechą jest krótki czas odczytu i wysoka jakość obrazu 
- wszystko to w jednym i kompaktowym urządzeniu.

Odkryj zastosowany przez NewTom system CR 
(Computed Radiography), który gwarantuje wygodną 
obsługę płytek fosforowych. Szybkie i proste w użyciu 
urządzenie, dostarczające obrazy wewnątrzustne 
o wysokiej rozdzielczości umożliwia skuteczną 
diagnozę. Cała powierzchnia płytek obrazowych 
jest aktywna, a dzięki ich cienkiej warstwie są 
ergonomiczne i łatwe do ustawienia. Pozwala to 
zapewnić maksymalny komfort dla każdego pacjenta.

Bezdotykowy system wstawiania i rozpoznawania 
płytki sprawia, że skanowanie jest jeszcze prostsze. 
Skaner może zaimportować obraz w ciągu kilku 
sekund, co pozwala na natychmiastowe wyświetlenie 
go z pomocą dedykowanej aplikacji na iPadzie lub 
ekranie komputera PC.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Cztery różne rozmiary płytek 
oraz filtry adaptacyjne do 
wyświetlania obrazu 
zapewniają 
wszechstronność 
i szeroki zakres diagnostyki.

NIEZAWODNOŚĆ HI-TECH 
Technologia Hi.Res 
(17 l/mm) zapewnia 
dokładną wysoką rozdzielczość 
obrazu oraz kontrast 
zapewniający 
wiarygodną diagnozę.

ERGONOMIA 
Połączenie najlepszej 
cyfrowej technologii 
diagnostycznej z zaletami 
tradycyjnych klisz – 
jeszcze wyższy komfort 
i ergonomia pracy. 

ŁĄCZNOŚĆ
Współpraca z systemem 
zarządzania gabinetem.
Udostępnianie danych 
bezpośrednio 
w DICOM i optymalizacja 
pracy dla wielu 
użytkowników. 

Prostota obsługi i wysoka jakość obrazu
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0 1 2 3
Rozmiar 0
22 x 31 mm
Piksele 762 x 1024

Rozmiar 1
24 x 40 mm
Piksele 792 x 1321

Rozmiar 2
31 x 41 mm
Piksele 1024 x 1354

Rozmiar 3
27 x 54 mm
Piksele 891 x 1783

 cena katalogowa: 

19 000 PLN 
(rata 240 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

X-PSP
skaner płyt obrazowych

•  sensor HD (16:9), 8 silnych diod LED z optycznym rozpraszaniem 

•  układ optyczny z 7 wysokiej przejrzystości szklanymi soczewkami 
F/8, powiększenie 50x 

• technologia cyfrowa (Progressive Scan) 

• podłączenie USB 

•  stała ogniskowa - nie wymaga ręcznego ustawiania, a dzięki  
zakresowi głębokości pola widzenia od 5 do 70 mm, obraz  
zawsze się w nim znajdzie 

•  przycisk wielofunkcyjny - płynne przesuwanie i powiększanie 
obrazu bez żadnych drgań,  uproszczenie panelu sterującego  
do tylko jednego przycisku

•  ergonomiczna końcówka - układ optyczny grubości 9,5 mm,  
tylko 8 mm od wierzchołka rękojeści

• występuje w wersji montowanej do unitu oraz wolnostojącej 

KAMERA STOMATOLOGICZNA C-U2 

C-U2
wewnątrzustna stomatologiczna kamera HD ze złączem USB

 
  

 

cena katalogowa: 8900 PLN 
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VISTASCAN MINI - SKANER PŁYT OBRAZOWYCH

Skaner płyt pamięciowych z wyświetlaczem dotykowym  
do formatów wewnątrzustnych
Nowy skaner płyt pamięciowych VISTASCAN MINI VIEW zapewnia 
użyt kow nikowi niezwykle intuicyjną, efektywną i oszczędzającą czas 
digitalizację płyt pamięciowych. Przyczynia się do tego m.in. jego 
duży wyświetlacz dotykowy, bardzo wygodny w obsłudze. Jego kom-
paktowość i zintegrowana funkcja WLAN sprawiają, że urządzenie jest 
wyjątkowo elastyczne w użyciu.

Najważniejsze cechy:
• najwyższa jakość zdjęć
• wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości
• ScanManager zapewnia optymalny przebieg pracy w gabinecie
• do wszystkich formatów wewnątrzustnych
• bezpieczeństwo dzięki pamięci wewnętrznej
• połączenie z PC za pośrednictwem WLAN/LAN
• możliwa praca w trybie stand-alone
• złącza: USB / sieciowe

Niewielkie wymiary – wielkie możliwości
Skaner pamięciowych płyt obrazowych VISTASCAN MINI VIEW jest nad-
zwyczaj  łatwy w obsłudze i wymaga zaskakująco niewiele miejsca –
można go bezproblemowo umieścić w każdym gabinecie.
Zalety: wykonywanie zdjęć i skanowanie bezpośrednio przy fotelu  
z pełnym zakresem rozmiarów płytki. Płytki obrazowe wielokrotnego 
stosowania zostają odczytane z najwyższą precyzją w ciągu kilku sekund.

Bezkompromisowa jakość zdjęcia
VITASCAN MINI VIEW dzięki technologii PCS jest w stanie dokładnie  
pokazać ubytki próchnicowe D1 oraz instrumenty endodontyczne  
aż do ISO 06.  Rozdzielczość 22 lp/mm, 16-bitowa skala szarości  
(65 536 odcieni szarości).

Bezkompromisowa elastyczność
VISTASCAN MINI VIEW odczytuje wszystkie wewnątrzustne płytki  
pamięciowe – w rozmiarze od 0 do 4. Ponadto do dyspozycji mamy  
100% powierzchni aktywnej.

zdjęcia zgryzowe do zdiagnozowania uszkodzeń 
szczęki, wklinowanych zębów, cyst i wrzodów

zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe o wysokiej 
rozdzielczości  dla perfekcyjnej diagnozy

05 // S K A N E RY P Ł Y T O B R A ZOW YC H



137

VISTASCAN MINI EASY
skaner płyt obrazowych 

cena: 24 900 PLN 
(rata 310 PLN*)

VISTASCAN MINI PLUS
skaner płyt obrazowych 

cena: 28 900 PLN 
(rata 370 PLN*)

VISTASCAN MINI VIEW
skaner płyt obrazowych 

cena: 31 900 PLN 
(rata 400 PLN*)

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

VISTASCAN MINI VIEW

VISTASCAN MINI EASY VISTASCAN MINI PLUS

wymiary (W x S x G): 226 x 234 x 243 mm • waga: 6,5 kg

wymiary (W x S x G): 275 x 226 x 243 mm • waga: ok. 6 kg
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HYPERION X5

HYPERION X5 2D 
wersja ścienna

HYPERION X5 2D 
wersja stojąca

Innowacyjny design
Funkcjonalny, lekki, zwarty. 
Najlepszy design dla  
najlepszej praktyki.

Łatwa obsługa
Prosta i intuicyjna obsługa, 
bez skomplikowanego  
ustawiania, bez problemów.

Dopasowany 
do każdej przestrzeni
Zajmuje minimalną ilość  
miejsca, nie posiada  
nawet podstawy.

Hyperion X5 2D – najmniejszy ścienny pantomograf

05 // PA N TO M O G R A F Y / TO M O G R A F Y C B C T
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Optymalne wykorzystanie przestrzeni, czasu 
i procedur diagnostycznych jest teraz  
możliwe dzięki innowacyjnej technologii 
systemu Hyperion X5.

Kompaktowa budowa
Zwarta obudowa, zwłaszcza w wersji ściennej,  
umożliwia montaż aparatu nawet w sto sunkowo  
niewielkich pomie szcze niach.

schowek 
na osłony 
jednorazowe

10 x 10 cm

Hyperion X5 oferuje szeroki zakres udogodnień, takich jak funkcja MultiPAN, umożliwiająca użytkownikom wybór optymalnych obrazów  
panoramicznych dla danego zastosowania klinicznego. Inteligentna kolimacja, niezwykle szybkie skanowanie i krótki czas emisji powodują,  
że pacjent otrzymuje małą dawkę promieniowania RTG.  
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HYPERION X5

Kompletne, dokładne i szybkie diagnozy  
2D/3D i to wszystko w jednym urządzeniu,  
gotowym do natychmiastowego użycia. 
Usprawniona komunikacja z pacjentem  
poprzez możliwość wykazania bezpośrednio  
w gabinecie konieczności przeprowadzenia  
zabiegu. Wysokiej jakości materiały i prostota 
urządzenia gwarantują niezawodność.

Łatwa instalacja i użytkowanie. Może być zamontowana  
na dowolnej ścianie, przystosowanej do montażu  
wewnątrzustnych aparatów RTG. Szybka i łatwa obsługa  
w przypadku każdego badania. System ten zapewnia  
wysoką rozdzielczość obrazów 2D i 3D oraz krótki czas  
emisji oraz szybką obróbkę danych w czasie rzeczywistym,  
a także lepszą komunikację z pacjentem.

Hyperion X5 3D – tomograf ścienny z funkcją  
pantomografu

Technologia Wiązki Stożkowej 3D generuje podczas 
pojedynczego skanowania nieskończoną ilość danych 
o wysokiej rozdzielczości (80 μm). Dzięki funkcji Mul-
tiFOV możliwy jest dobór odpowiedniego pola obra-
zowania w zależności od potrzeb diagnostycznych. 
Dodatkowo przy każdym polu obrazowania system 
automatycznie dostosuje dawkę promieniowania 
w zależności od budowy pacjenta. Wysoka precyzja  
i niska dawka promieniowania RTG.

05 // PA N TO M O G R A F Y / TO M O G R A F Y C B C T
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Kompletne uzębienie w 3D (dzieci)
Kompletne badanie wolumetryczne uzębienia i zatok szczękowych  
dzieci, charakteryzujące się małą dawką promieniowania.  
Zredukowana kolimacja za-
pobiega ekspozycji na wraż-
liwe organy, ale umożliwia 
kompletne i dokładne bada-
nie.
•  ograniczona ekspozycja – 

niska dawka

Kompletne uzębienie w 3D (dorośli)
Bardzo dokładne prześledzenie obydwu łuków zębowych (łącznie  
z trzecimi zębami trzonowymi) oraz otaczających je struktur  
anatomicznych, przydatne do prawidłowej diagnozy i doskonalszego 
planowania zabiegu. W prze-
ciwieństwie do 2D, obrazy 3D 
umożliwiają rzeczywiste po-
zycjonowanie.
•  FOV 10x10 cm z widocznymi  

detalami o wymiarze  
nawet 80 μm

Miejscowe analizy w 3D
Do oceny endodontycznej w HD: diagnostyka wyłącznie obszaru 
interesującego dentystę, która jest dużo głębsza niż w przypadku 
badań 2D. Studiowanie relacji pomiędzy zębami zatrzymanymi. 
Kontrola po zabiegu z szybkim skanowaniem i dawką podobną jak  
w przypadku badania 2D.

• MultiFOV – HD i QuickScan

Obrazy zębowe i zgryzowe
Badanie uzębienia za pomocą zoptymalizowanej projekcji stycznej 
dla ulepszenia kontroli periodontologicznej. Kolimacja na korony  
zębów dla pacjentów nietolerujących badań wewnątrzustnych  
zgryzu – bardziej delikatna i komfortowa.
• lepsza prostopadłość
• dostosowana kolimacja

Obrazy panoramiczne dzieci/dorosłych
Programy ekspozycji panoramicznej zostały skalibrowane zależnie  
od budowy pacjenta po to, aby dobrać optymalną dawkę  
promieniowania RTG. Użytkownik może wybrać interesujący go  
obszar diagnostyczny do analizy całościowej lub częściowej.
• ekspozycja standardowa lub QuickPAN
• analiza całościowa lub częściowa 

Zatoki szczękowe
Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych silników Hyperion X5  
potrafi wykonać projekcję równoległą zatok szczękowych.
• czołowe
• boczne

Stawy skroniowo-żuchwowe
Łatwiejsza ocena okolic stawów skroniowo-żuchwowych dzięki  
obrazom bocznym lub przednio-tylnym – cztery obrazy RTG przy  
pojedynczym skanowaniu.
• usta otwarte lub zamknięte
• czołowy lub strzałkowy
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HYPERION X5 3D

Hyperion X5 zapewnia operatorowi kontakt wzrokowy z pacjentem. 
Trzy lasery naprowadzające, lustro czołowe, do pięciu punktów kon-
taktowych z głową, solidne metalowe uchwyty – do łatwego i stabil-
nego ustawienia pacjenta. Dostosowane do pacjenta parametry eks-
pozycji 2D/3D i dawka promieniowania dobierana z wykorzystaniem 
technologii MRT. Optymalne obrazy 2D wspomagane obrazami 3D, 
idealnie  dopasowanymi dzięki funkcji obrazów poglądowych. Zdalne 
sterowanie za pomocą wirtualnego panelu oraz dedykowanym apli-
kacjom zapewniające wyjątkowo prostą kontrolę badania.

iRYS jest prostym w obsłudze, przyjaznym użytkownikowi, posiadają-
cym zaawansowane funkcje oprogramowaniem. Posiada filtry 2D PiE  
i 3D SMART umożliwiające uzyskanie jeszcze bardziej ostrych  
obrazów. Wielowarstwowe obrazy panoramiczne umożliwiają poka-
zanie anatomicznych struktur w realistycznej symulacji 3D oraz ocenę  
jakości kości i otaczających ich struktur, a także symulację wstawienia 
implantu. Funkcja SMART redukuje zakłócenia wywołane metalowy-
mi artefaktami. Zarządzanie poprzez złożony pulpit umożliwia szybkie 
wyszukiwanie obrazów i pokazywanie ich pacjentowi, w celu zaanga-
żowania go w proces planowania zabiegu. 

Pozyskiwane i przetworzone za pomocą oprogramowania iRYS obrazy 
są kompatybilne z innymi programami do zarządzania, obrabiania i ar-
chiwizowania obrazów. Mogą być również umieszczane w wielostro-
nicowych raportach i drukowane w skali 1:1 lub zapisywane i później 
odtwarzane na płytach CD. Kompatybilność ze standardem DICOM 
jest gwarantowana i certyfikowana. Dowiedz się wszystkiego na temat  
mającego ogromne możliwości oprogramowania do planowania  
implantów NIP. Połącz urządzenie z systemem do projektowania  
protetycznego i form chirurgicznych z interfejsem STL.   

Zaprojektowany, aby sprostać 
Twoim potrzebom

Hyperion X5 3D CEPH jest 
kompaktowym urządzeniem, 
które w pełni zaspokoi wszystkie 
Twoje potrzeby diagnostyczne

Kompaktowy i lekki

Łatwy w obsłudze

Pełna automatyka

Maksymalny zakres diagnostyki

Brak potrzeby ręcznego 
przekładania sensorów

Hyperion X5 3D CEPH - tomograf z funkcją aparatu 
pantomograficznego i przystawką cefalometryczną

05 // PA N TO M O G R A F Y / TO M O G R A F Y C B C T
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HYPERION X5 3D

MRT

(Patented)

Funkcja Focus-free z opcją MRT 
Badania pantomograficzne używają funkcji MRT (technologia 
rozpoznawania kształtu badanego obiektu), dzięki której 
aparat jest w stanie precyzyjnie dobrać parametry wiązki 
promieniowania oraz wykonać badanie w wielu warstwach 
jednocześnie.

Badania cefalometryczne
Najnowsze ramię cefalometryczne zapewnia możliwość 
wykonania wszystkich badań diagnostycznych, dla celów 
ortodontycznych, przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu, 
krótkiego czasu ekspozycji i niskiej dawki promieniowania.

Wysoka rozdzielczość CBCT
Zastosowany wysokiej jakości detektor zapewnia bardzo 
wysoką rozdzielczość 80 μm przy zachowaniu krótkiego 
czasu badania i niskiej dawki promieniowania, obejmując 
szczękę, żuchwę i dno zatok szczękowych przy jednym 
obrocie.

MAKSYMALNA 
ELASTYCZNOŚĆ

WIELOWYMIAROWOŚĆ

MULTI FOV

MULTI PAN

SZYBKI SKAN

QUICK SCAN

Od 2D do 3D - cały potencjał 
diagnostyki. Od dorosłych oraz 
dzieci, w kilku prostych krokach.
Dopasowuj pola obrazowania 
i dawki do aktualnych potrzeb 
diagnostycznych.
Inteligentny kolimator MultiFOV 
obejmuje zakresy od wszystkich 
zębów (10x10 cm) po wycinek (6x6 
cm). Użytkownik może wybierać 
protokoły od wysokiej rozdzielczości 
80 μm, do szybkich skanów z 
dokładnością 160 μm.

Zaawansowany system 
przetwarzania obrazu pozwala 
użytkownikowi przeanalizować 5 
różnych projekcji z jednego badania 
pantomograficznego.
System jest szczególnie pomocny 
przy badaniu pacjentów o 
nietypowym kształcie łuku 
zębowego lub podczas nauki 
prawidłowego wykonywania zdjęć.

Protokoły QuickSCAN, 
dostępne zarówno przy 
badaniach 2D, jak i 3D, 
skracają czas badania 
i minimalizują dawkę 
promieniowania.

AUTOMATYCZNY KOLIMATOR
Do projekcji cefalometrycznych 
aparat automatycznie zmienia 
swoją konstrukcję ustawiając 
dodatkowy kolimator 
promieniowania pomiędzy 
lampą RTG a pacjentem. Dzięki 
temu dawka promieniowania 
jest mniejsza, a pozycja 
kolimatora nie utrudnia dostępu 
do pacjenta.

KRANIOSTAT 
Z 5-PUNKTOWYM 
MOCOWANIEM
W badaniach CBCT 
najważniejsza jest stabilność 
pacjenta. Sztywna konstrukcja 
aparatu w połączeniu 
z wielopunktowym 
mocowaniem głowy pacjenta 
daje pewność, że badania 
będą ostre i nieporuszone.

SENSOR 2D I 3D
Sensor wysokiej czułości do 
badań pantomograficznych 
i tomograficznych został 
zaprojektowany tak, aby 
umożliwić jego automatyczne 
odchylenie w przypadku 
wykonywania zdjęć 
cefalometrycznych. Brak 
potrzeby ręcznego przekładania 
sensorów.

Łatwa cefalometria
Hyperion X5 3D CEPH jest doskonałym połączeniem 
kompaktowego pantomografu i tomografu CBCT z łatwą 
w obsłudze przystawką cefalometryczną.
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Poprawia jakość usług 
klinicznych, oferu-
jąc natychmiastową 
odpowiedź na problem 
poprzez nieprzerwa-
ne monitorowanie 
stanu pacjenta podczas 
leczenia. Płynniejszy 
przebieg pracy, bardziej 
zrelaksowani pacjenci.

Połączenie z sieciami 
DICOM jest zapewnio-
ne dzięki protokołom 
dostępnym w iRYS, 
które umożliwiają 
drukowanie, przecho-
wywanie, pobieranie 
obrazów i łączenie się z 
listami rezerwacji.

Aplikacje dostępne na 
iPada umożliwiające 
zdalne sterowanie 
Wi-Fi i szybką 
diagnostykę. Usta-
wienia, uruchamianie 
i przechwytywanie 
obrazu  - wszystko na 
wyciągnięcie ręki.

Aktualizacje oprogra-
mowania, rozwiązy-
wanie problemów i 
diagnostyka urządzeń. 
Zdalna konserwacja 
umożliwia szybkie 
rozwiązywanie proble-
mów bez przerywania 
przepływu pracy.

ŁATWA PRACA PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ PLUG&PLAY ZDALNA POMOC

HYPERION X5
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HYPERION X5 2D – wersja ścienna 
pantomograf cyfrowy  
+ dedykowany komputer z monitorem

opcja: 
wersja stojąca: + 4000 PLN

cena katalogowa: 91 000 PLN

 cena promocyjna: 

85 000 PLN 
(rata 1000 PLN*)

HYPERION X5 2D CEPH READY – wersja ścienna 
pantomograf cyfrowy  
+ dedykowany komputer z monitorem

opcja: 
wersja stojąca: + 4000 PLN

cena katalogowa: 98 000 PLN

 cena promocyjna: 

92 000 PLN 
(rata 1050 PLN*)

HYPERION X5 3D – wersja ścienna 
tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego  
+ dedykowany komputer z monitorem

opcja: 
wersja stojąca: + 4000 PLN

cena katalogowa: 210 000 PLN

 cena promocyjna: 

199 000 PLN 
(rata 2270 PLN*)

HYPERION X5 2D CEPH – wersja ścienna
pantomograf cyfrowy 
z przystawką cefalometryczną  
+ dedykowany komputer z monitorem

opcja: 
wersja stojąca: + 4000 PLN

cena katalogowa: 123 000 PLN

 cena promocyjna: 

119 000 PLN 
(rata 1380 PLN*)

HYPERION X5 3D CEPH – wersja ścienna
tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego 
z przystawką cefalometryczną  
+ dedykowany komputer z monitorem

opcja: 
wersja stojąca: + 4000 PLN

cena katalogowa: 247 000 PLN

 cena promocyjna: 

239 000 PLN 
(rata 2650 PLN*)

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

HYPERION X5
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HYPERION X5

PODSTAWY I WSPORNIKI TYLKO DLA WERSJI STOJĄCEJ CENA (PLN)

Dodatkowe mocowanie do ściany pod kątem 45 ° 520

Podstawa (wersja bez przystawki cefalometrycznej) 2600

Podstawa (wersja z przystawką cefalometryczną) 3300

AKCESORIA DO PRZYSTAWKI CEFALOMETRYCZNEJ CENA (PLN)

Pozycjoner do wykonywania zdjęć nadgarstka 830

Pozycjoner do badań u dzieci w celu redukcji dawki 580

DODATKOWE KLUCZE LICENCYJNE USB CENA (PLN)

Klucz USB dla jednego użytkownika dla 1 stacji roboczej 3D 1900

Klucz USB dla wielu użytkowników na 5 stanowisk 3D 3200

Klucz USB dla wielu użytkowników na 10 stanowisk 3D 4800

Klucz USB dla wielu użytkowników na 25 stanowisk 3D 6500

Klucz USB dla wielu użytkowników na 50 stanowisk 3D 9700

Klucz USB dla wielu użytkowników na 250 stanowisk 3D 16 200

DODATKOWE LICENCJE NA DODATKOWE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA CENA (PLN)

Licencja DICOM PRINT * 4500

Licencja DICOM STORAGE * 4500

Licencja DICOM Worklist + MPPS * 4500

Licencja DICOM Query / Retrieve * 4500

Możliwość importu badań z tomografów innych producentów w formacie DICOM * 1300

Licencja 3D SMART (Technologia redukcji artefaktów) * 2600

OPROGRAMOWANIE CENA (PLN)

RealGUIDE 5.0 Design 27 900

NIP MASTER - Implant Planning Software (zawiera wersję BASE) 25 600

* Licencje wymagają posiadania fizycznego klucza USB (brak w zestawie w przypadku aparatów 2D)

OBRAZY 2D 3D
Typ Pantomogram dorosłych i dzieci*, 

QuickPAN, MultiPAN, Skrzydłowo-boczne*, 
PAL iLL (prawe i lewe) zatok szczękowych, 
Stawy skroniowo-żuchwowe (2 x LL +  
2 x PA) usta otwarte i zamknięte
^AP-PA, LL standardowy, szybki, nadgarstek.

Kompletne studium 2 łuków zębowych 
przy jednoczesnym skanowaniu, dla  
dorosłych i dla dzieci ze zredukowaną 
kolimacją. Studium obszaru szczęki  
łącznie z zatokami szczękowymi. Studium 
wyznaczonego obszaru zainteresowania.

Badanie dzieci Tak Tak

Maksymalna rozdzielczość PAN: od 5 do 7 lp/mm
^CEPH: 3 lp/mm

Woksel 80 µm  
(minimalna grubość warstwy przekroju)

Pole obrazowania (mm) ^PAN: 210 x 115
^CEPH: 258 x 194 
^PAN dziecko: 180 x 100
^zęby: 140 x 100
^skrzydło zgryzowe: 167 x 70 

10x10 - 10x7 - 10x6 - 8 x10 - 8x7 - 8x6 - 6x7 - 6x6

Maksymalny rozmiar obrazu 7,5 MB
^1,4 MB

720 MB

Powiększenie PAN: 1,2-1,3 
^CEPH: 1,13

1 do 1

Minimalny czas do wyświetlenia obrazu W czasie rzeczywistym 15 s
Zaawansowane filtry PiE (Panoramic Image Enancher) SMART (Streak Metal Artifact Reduction Technology)

* Kolimacja pionowa tylko w wersjach 3D

INSTALACJA WERSJA ŚCIENNA WERSJA STOJĄCA
Minimalne wymagania dotyczące  
przestrzeni roboczej

872 mm (długość) x 972 mm (szerokość) 872 mm (długość) x 1101 mm (szerokość)
^1785 mm (długość) x 1030 mm (szerokość)

Wyposażenie Płyta ścienna Podstawa wolnostojąca 
^Podstawa wolnostojąca

^Wersja Hyperion X5 3D CEPH
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Wersja stojąca 2D/3D Wersja stojąca 3D CEPH

ERGONOMIA
Ustawienie pacjenta 3 lasery naprowadzające

Pozycjonowanie pacjenta 4 punkty w wersji 2D, 5 punktów w wersji 3D/3D CEPH

Regulacja Panel na urządzeniu i/lub iPhone/telefon z systemem Android 
2-prędkościowy sterownik

Wybór badania Wirtualny panel na tablecie lub komputerze PC i/lub iPad-dzie

ŁĄCZNOŚĆ
Łącza LAN/Ethernet

Oprogramowanie iRYS

Obsługiwane protokoły DICOM 3.0; TWAIN; VDDS

DICOM Certyfikacja IHE (drukowanie, archiwizowanie, listy robocze)

GENERATOR RTG

Typ generatora Stałonapięciowy (DC)

Napięcie anodowe 60-85 kV (skok 1kV); 90 kV (tryb pulsacyjny)

Prąd anodowy 4 -15 mA

Ogniskowa 0,5 mm (IEC 60336)

Kontrola ekspozycji Automatyczna z wykorzystaniem MRT  (Technologia Morfologicznego Rozpoznania)

Maksymalna stała moc wejściowa anody 42W (1:20 przy 85 kV/10 mA)

Filtracja własna > 2,5 mm odpowiednika AI (at 85 kV)

DETEKTOR
Typ detektora Amorficzno silikonowy (CsI)

Zakres dynamiczny 14 bit (16383 poziomów szarości)

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Napięcie |  Częstotliwość 115-240 Vac, ± 10% jednofazowy   | 50/60 Hz ± 2 Hz

Maksymalny, skokowy pobór prądu 20 A przy 115 V; 12 A przy 240 V

Pobór prądu w trybie oczekiwania Maksymalnie 0,5 A (240 V); 1 A (115 V)

Uwagi Automatyczna adaptacja do napięcia i częstotliwości sieci

GENERATOR RTG
Typ generatora Stałonapięciowy (DC)
Napięcie anodowe 60-85 kV (skok 1kV); 90 kV (tryb pulsacyjny)
Prąd anodowy 4 -15 mA
Ogniskowa 0,6 mm (IEC 60336)
Kontrola ekspozycji Automatyczna z wykorzystaniem MRT  (Technologia Morfologicznego Rozpoznania)
Maksymalna stała moc wejściowa anody 42W (1:20 przy 85 kV/10 mA)
Filtracja własna 6 mm odpowiednika Al (a 90 kV) > 2,5 mm odpowiednika AI (at 85 kV)

DETEKTOR
Typ detektora Amorphous Silicon (CSI)
Zakres dynamiczny 16 bit (65535 poziomów szarości)
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Napięcie |  Częstotliwość 115-240 Vac, ± 10% jednofazowy   | 50/60 Hz ± 2 Hz
Maksymalny, skokowy pobór prądu 20 A przy 115 V; 12 A przy 240 V
Pobór prądu w trybie oczekiwania Maksymalnie 0,5 A (240 V); 1 A (115 V)
Uwagi Automatyczna adaptacja do napięcia i częstotliwości sieci

Wersja ścienna 2D/3D

WERSJA 3D
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HYPERION X9 PRO

  Najbardziej zaawansowane urządzenie 3 w 1

Obrazowanie wysokiej  
rozdzielczości 2D/3D wsparte  
nowatorską technologią, możliwa  
do rozbudowania małych rozmiarów  
platforma urządzenia. 

Hyperion X9 pro spełnia wszelkie potrzeby 
diagnostyczne dzięki łatwemu dostosowywaniu 
się do przebiegu pracy oraz gwarantuje 
maksymalny komfort zarówno dla pacjenta,  
jak i operatora. 

Obrazy w jakości SuperHD dla zawsze 
perfekcyjnej diagnostyki, uzyskanej dzięki 
prostym i kompletnym procedurom. 

Pełna dostępność oraz przyjazny, w pełni  
dotykowy, innowacyjny panel sterujący.

Pozycjonowanie w pozycji  „twarzą w twarz”, 
gwarantujące maksymalny komfort zarówno 
pacjentowi, jak i operatorowi. 

Wysoka skalowalność i modułowość urządzenia 
Hyperion X9 pro umożliwia zmianę ustawień  
w zależności od Twoich potrzeb oraz 
rozbudowanie wersji podstawowej  
do zaawansowanej w prosty i opłacalny sposób.

Dostępne funkcje aparatu:

•  17 różnych projekcji 2D

•  możlowość wykonywania  
zdjęć 2D warstwowych (MultiPAN)

•  FOV w wersji 10x8:  
6x6 - 8x6 - 8x8 - 10x6 - 10x8

•  FOV w wersji 13x16:  
 6x6 - 8x6 - 8x8 - 10x6 - 10x8  
10x10 - 13x8 - 13x10 - 13x16

• Pakiet XF: 4x4 ENDO, 7x6 ENT

• Minimalny woksel: 0,068 mm

• Czas ekspozycji przy CBCT: 1,6–8,0 s

• Możliwość skanowania w zakresie 180–360°

Możliwość wydłużenia gwarancji  
z 2 do 5 lat za dopłatą 18 000 PLN brutto

MultiPAN 
Full CEPH

05 // PA N TO M O G R A F Y / TO M O G R A F Y C B C T
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TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI – DOSTĘPNA DZIŚ!

Detektor typu CMOS – wierne szczegóły, 
maksymalna skuteczność

Hyperion X9 pro perfekcyjnie dostosowuje się do badania 
dorosłych i dzieci.  
INTELIGENTNA KOLIMACJA

SZYBKIE SKANOWANIE  
W ZAKRESIE 360 STOPNI
Główną zaletą skanowania w zakresie 
360 stopni jest znaczne zredukowanie 
artefaktów. Hyperion X9 pro łączy ten 
typ pozyskiwania obrazów z niezwykle 
krótkim czasem ekspozycji. W ciągu 14 
sekund możliwe jest przeprowadzenie 
kompletnego badania wysokiej 
rozdzielczości przy niskiej dawce 
promieniowania RTG: doskonała jakość, 
szczegółowe dane, szybka diagnoza.  

ULEPSZONY GENERATOR
Stałonapięciowy generator,  
o plamce ogniskowej zaledwie  
0,5 mm, optymalizuje ekspozycję 
dzięki technologii emisji pulsacyjnej, 
zapewniając tym samym najlepsze 
wyniki przy najniższej dawce 
promieniowania. 

WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 
DETEKTOR 3D 
Zaawansowany technologicznie 
panel sterujący 3D wyróżnia się 
wyjątkową czułością, umożliwiającą 
szczegółowe badania.  
Obszar kompletnego uzębienia oraz 
górne drogi oddechowe w jakości 
SuperHD dla dokładnej diagnozy  
w każdym przypadku.  

FOV 6 X 6 CM

 Pola obrazowania (FOV) 
5 lub 8 możliwych FOV

3 protokoły dla każdego FOV
FOV 4 X 4 CM FOV 10 X 8 CM FOV 13 X 16 CM

30 cm

20 cm20 cm zmniejszony

60% napromieniowanego obszaru 70% napromieniowanego obszaru

85% napromieniowanego obszaru 100% napromieniowanego obszaru

30 cm zmniejszony
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ZALETY HYPERION X9 PRO

STEROWANIE ZA POMOCĄ iPADa

INTUICYJNY INTERFEJS PC

W PEŁNI DOTYKOWY 10-CALOWY PANEL 
STERUJĄCY

WSPOMAGANE I EFEKTYWNE 
POZYCJONOWANIE

QUICKPAN 6 s
QUICKCEPH 3,3 s

2D
QUICKSCAN 
3,6 - 6,4 s

3D

SZYBKIE SKANOWANIE Z NISKĄ DAWKĄ

STEROWANY SERWOMECHANIZMEM SYSTEM

Oprogramowanie iRYS 
PREDEFINIOWANE BIBLIOTEKI  
IMPLANTÓW

Oprogramowanie iRYS 
MULTI-DESKTOP 3D/2D

PEŁNE NFORMACJE NA STRONIE 
INTERNETOWEJ: 
www.sternweber.pl 
w zakładce PRODUKTY/RADIOLOGIA 

05 // PA N TO M O G R A F Y / TO M O G R A F Y C B C T
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DOSTĘPNE WERSJE I CENY

MYRAY HYPERION X9 PRO 3D-READY - SENSOR DC 
(PAKIET COMFORT)
(aparat pantomograficzny z możliwością rozbudowy o cefalostat 
i tomografię 3D)   
+ komputer wysokiej jakości  
+ monitor opisowy
+ wirtualna klawiatura

 APARATY RTG 2D

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

MYRAY HYPERION X9 PRO 3D-READY CEPH - SENSOR DC  
(PAKIET STANDARD)
(aparat pantomograficzny z cefalostatem i możliwością rozbudowy  
o tomografię 3D) – w dwóch opcjach zestawów:
 

1 sensor panoramiczno-cefalometryczny 
+ komputer wysokiej jakości  
+ monitor opisowy
+ wirtulana klawiatura

 cena: 171 000 PLN (rata 1840 PLN*) 

na pantomografy i tomografy CBCT

 cena: 138 000 PLN (rata 1580 PLN*) 
lub (PAKIET COMFORT +)
 

2 sensory (1 panoramiczny, 1 cefalometryczny) 
+ komputer wysokiej jakości  
+ monitor opisowy
+ panel dotykowy 

 cena: 112 000 PLN (rata 1300 PLN*) 
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 cena: 269 000 PLN (rata 3130 PLN*) 

MYRAY HYPERION X9 PRO 3D FOV 13x16 (PAKIET STANDARD) - SENSOR DC 
(tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego, 2 sensory: 1 sensor panoramiczny  
i 1 sensor 3D FOV 13x16)  
+ dedykowany komputer z monitorem

MYRAY HYPERION X9 PRO 3D FOV 10x8 (PAKIET STANDARD) - SENSOR DC
(tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego, 2 sensory: 1 sensor panoramiczny  
i 1 sensor 3D FOV 10x8)  
+ dedykowany komputer z monitorem

 cena: 249 000 PLN (rata 2750 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

DOSTĘPNE WERSJE I CENY

 APARATY RTG 3D

MYRAY HYPERION X9 PRO 3D FOV 13x16 CEPH (PAKIET COMFORT) - SENSOR DC 
(tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego z cefalostatem) – w dwóch opcjach zestawów: 
 
2 sensory (panoramiczno-cefalometryczny, 3D 13x16) 
+ dedykowany komputer z monitorem
+ panel dotykowy

 cena: 299 000 PLN (rata 3260 PLN*) 

 cena: 339 000 PLN (rata 3650 PLN*) 

lub (PAKIET COMFORT +)
 
3 sensory (panoramiczny, cefalometryczny, 3D 13x16) 
+ dedykowany komputer z monitorem

MYRAY HYPERION X9 PRO 3D FOV 10x8 CEPH (PAKIET STANDARD) - SENSOR DC
(tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego z cefalostatem) – w dwóch opcjach zestawów: 
 
2 sensory (panoramiczno-cefalometryczny, 3D 10x8) 
+ dedykowany komputer z monitorem
+ wirtualna klawiatura

 cena: 275 000 PLN (rata 2990 PLN*) 

 cena: 321 000 PLN (rata 3290 PLN*) 

lub (PAKIET COMFORT +)
 
 
3 sensory (panoramiczny, cefalometryczny, 3D 10x8) 
+ dedykowany komputer z monitorem
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OBRAZY 3D FOV WERSJA 10X8 FOV WERSJA 13X16

Technologia detektora Amorficzny krzem - CsI z bezpośrednim osadzeniem

Zakres dynamiczny 16 bitów (65 535 poziomów szarości)

Typowy czas skanowania 14.4 s

Obrót 360°/180°

Rozmiar woksela Minimum 75 µm Minimum 68 µm

Pole obrazowania: średnica x 
wysokość

108 x 80 mm 108 x 50 mm

Dostępne rozmiary pola obrazowania
(FOV) (d x h)

6x6 - 8x6 - 8x8 - 10x6 - 10x8 6x6 - 8x6 - 8x8 - 10x6 - 10x8  
10x10 - 13x8 - 13x10 - 13x16  

4x4 - 7x6 (XF)
Standardowy rozmiar obrazu 495 MB 820 MB

Minimalny czas skanowania 6.4 s            3.6 s

Standardowy czas ekspozycji 1,6 s (niska dawka, QuickScan) - 8,0 s (tryb SuperHD)

Ustawianie pacjenta Wspomagane serwomechanizmem: metoda obrazów poglądowych

Format obrazu Wyłączne oprogramowanie iRYS i DICOM 3.0

Minimalny czas renderowania
dla danych CB3D

Przeważnie 15 s Przeważnie w czasie rzeczywistym dla
FOV XF 4 x 4 QuickScan

  

OBRAZY 2D PANTOMOGRAMY CEFALOMETRIA

Technologia detektora CMOS

Rozmiar piksela 100 µm

Zakres dynamiczny 14 bitów (16 383 poziomów szarości)

Współczynnik sygnału do szumów Minimum 74dB - Typowy 86dB

Wysokość detektora 148 mm 223 mm

Matryca pikseli obrazu max: 1470 x 2562 max: 2155 x 2935

Maksymalny rozmiar pliku obrazu 8 MB (pojedynczy obraz) 14 MB

Standardowy czas skanowania 6 s – 12.3 s 3.3 s - 9 s

Teoretyczna rozdzielczość obrazu PAN: 6,3 (rozstaw pikseli: 80 μm)
SKRZYDŁOWO-BOCZNE: 7,5 lp/mm

(rozstaw pikseli: 70 μm))

CEPH: 5,6 (piksel 90 μm)

Format obrazu TIFF 16 bit, DICOM

Ustawianie pacjenta Wspomagane serwomechanizmem: 4 wiązki laserowe

GENERATOR RTG

Typ generatora Stałonapięciowy (DC)

Częstotliwość 100 -180 kHz

Typ emisji promieni RTG Stała lub pulsacyjna

Napięcie anodowe 2D: 60 – 85 kV | CB3D: 90 kV  Tryb pulsacyjny)

Prąd anodowy 2 – 16 mA

Czas ekspozycji 1 s – 18 s 

Plamka ogniskowej 0.5 mm (IEC 60336)    

Sterowanie ekspozycją Automatyczne. Technologia Morfologicznego Rozpoznania (MRT)

Kompensacja absorbcji w trakcie 
obrotu

Automatyczna (modulowanie kV wiązki RTG)

Konfiguracja mA i kV Modulowana w czasie rzeczywistym w trakcie ekspozycji RTG,
automatycznie lub wybierana ręcznie ze skokowymi przyrostami

Maksymalna, stała wejściowa moc 
anody

42 W (1:20 przy 85 kV / 10 mA)

Filtracja własna 22D: odpowiednik >2,5 mm Al (przy 85 kV) | 3D: odpowiednik 6,5 mm Al (przy 90 kV)

Zintegrowane osłony RTG
za receptoremza receptorem

Zgodne z normą IEC 60601-1-3

WYMIARY PAN I CEPH Z RAMIENIEM
TELERADIOGRAFICZNYM

Minimalna przestrzeń robocza (D x S) 1390 x 1140  mm 1390 x 1800  mm

Kolumna z regulowaną wysokością,
silnikiem o 2 prędkościach

1660 - 2450  mm

Waga 155 Kg 175 Kg

Uwagi Wspornik podłogowy lub naścienny. Dostępna podstawa wolnostojąca.
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich.

ZASILANIE AUTOMATYCZNA ADAPTACJA
DO NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI ZASILANIA

Napięcie | Częstotliwość 115 - 240 Vac, ± 10% jednofazowe | 50 / 60 Hz ± 2 Hz

Maksymalne, chwilowe skoki napięcia 20 A przy 115 V, 12 A przy 240 V

Pobór prądu w trybie oczekiwania 25 W 

PODŁĄCZENIA

Wyjścia LAN / Ethernet

Oprogramowanie MyRay iRYS i aplikacja na iPada

Obsługiwane protokoły DICOM 3.0, TWAIN, VDDS

Węzły DICOM Zgodne z IHE (Drukowanie; Przechowywanie; Listy Robocze MPPS; Pobieranie)
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OPCJE WYPOSAŻENIA

PODSTAWY I WSPORNIKI CENA (PLN)

Dodatkowe mocowanie do ściany pod kątem 45° 520

Podstawa (umożliwia postawienie aparatu bez mocowania do ściany) 6000

AKCESORIA DO PRZYSTAWKI CEFALOMETRYCZNEJ CENA (PLN)

Pozycjoner do wykonywania zdjęć nadgarstka 830

Pozycjoner do badań u dzieci w celu redukcji dawki 580

DODATKOWE OPCJE W WERSJI 3D CENA (PLN)

Pakiet XF (pola obrazowania 4x4 (68 μm) oraz 7x8) 16 000

DODATKOWE KLUCZE LICENCYJNE USB CENA (PLN)

Klucz USB dla jednego użytkownika dla 1 stacji roboczej 3D 1900

Klucz USB dla wielu użytkowników na 5 stanowisk 3D 3200

Klucz USB dla wielu użytkowników na 10 stanowisk 3D 4800

Klucz USB dla wielu użytkowników na 25 stanowisk 3D 6500

Klucz USB dla wielu użytkowników na 50 stanowisk 3D 9700

Klucz USB dla wielu użytkowników na 250 stanowisk 3D 16 200

DODATKOWE LICENCJE NA DODATKOWE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA CENA (PLN)

Licencja DICOM PRINT * 4500

Licencja DICOM STORAGE * 4500

Licencja DICOM Worklist + MPPS * 4500

Licencja DICOM Query / Retrieve * 4500

Możliwość importu badań z tomografów innych producentów w formacie DICOM * 1300

Licencja 3D SMART (technologia redukcji artefaktów) * 2600

OPROGRAMOWANIE CENA (PLN)

RealGUIDE 5.0 27 900

NIP - Implant Planning Software 25 600

* Licencje wymagają posiadania fizycznego klucza USB (brak w zestawie w przypadku aparatów 2D)
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE W STANDARDZIE

•  Monitor medyczny klasy I
•  Optymalne wyświetlanie obrazów medycznych DICOM w skali szarości
•  Kalibracja zgodna ze standardem DICOMPart 14,zapewniająca wiarygodne 

wyświetlanie obrazów z upływem czasu
•  Podświetlenie LED gwarantujące niskie zużycie energii i długą żywotność ekranu
•  Szeroki ekran do wydajnej pracy
•  Minimalne zmiany koloru i kontrastu przy patrzeniu na ekran z boku
•  Automatyczna stabilizacja jasności
•  Jednolita jasność na całej powierzchni ekranu
•  Płynne gradacje – ponad miliard wyświetlanych kolorów
•  Predefiniowane tryby pracy do wyświetlania obrazów 

endoskopowych, CR, CT i MRI

Fantom do testów podstawowych tomografów CBCT
Dedykowany przez producenta fantom umożliwia prze-
prowadzenie testu i jego automatyczną analizę w ciągu 
minuty. Wynik testu jest wyświetlany w formie raportu 
do druku.

Wartość fantomu: 8000 PLN

Fantom dołączany jest do każdego aparatu  
Hyperion X9 pro wyposażonego  
w tomografię CBCT.

Możliwość importowania tomografii z aparatów innych producentów  
w formacie DICOM 3.0

Monitor EIZO RadiForce MX242W

Każdy aparat Hyperion X9 pro wyposażony  
w tomografię CBCT, posiada możliwość zaimportowa-
nia badania wykonanego tomografem innej marki.

Pozwala to na ocenę badania zawsze w tej samej przeglądar-
ce, zawsze w ten sam sposób.

Dzięki temu użytkownik nie musi uczyć się nowego programu 
za każdym razem, gdy pacjent przyjdzie z wykonanym bada-
niem tomograficznym w innej placówce.

Wartość oprogramowania: 7200 PLN

Monitor medyczny o przekątnej 24,1” i funkcją kalibracji zgodną ze standar-
dem DICOM Part 14, przeznaczony do wyświetlania obrazów cyfrowych w 
kolorze i skali szarości na potrzeby diagnozowania zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 zał.1. Może być wykorzystywany 
m.in. do przeglądania obrazów diagnostycznych w technikach obrazowania 
medycznego takich jak TK i MRI. Optymalne wyświetlanie obrazów
medycznych DICOM w skali szarości

Wartość monitora:  6000 PLN
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NEWTOM VGI EVO - pole obrazowania 19x24 cm

Małe wymiary 
– DUŻE MOŻLIWOŚCI 
 
NEWTOM VGI EVO to czwarta generacja  
tomografów z serii VGI, które charakteryzują  
się stosunkowo małymi wymiarami i bardzo  
wysoką jakością obrazu oraz dużym polem  
obrazowania. W przedstawianym modelu  
zastosowano innowacyjny  detektor pozwalają-
cy na wykonanie peł nego skanu 3D o rozmiarach 
24x19 cm przy czasie emisji promieniowania 
poniżej 1 sekundy.

NEWTOM VGI EVO jako pierwszy tomograf 
CBCT posiada funkcję CINEX, która umoż liwia 
wykonywanie skopii. Dzięki temu możliwe  
jest nagranie filmu video z prześ wietlenia  
w trakcie gdy pacjent np. gryzie lub przełyka. 
Tak nagrany film umożliwia bardzo dokładną  
ocenę pracy stawów skroniowo-żuchwowych 
lub pracy przełyku.

Główne cechy tomografu  
NEWTOM VGI EVO:
•   zdjęcia wstępne ułatwiające  

ustawienie pacjenta

•   automatyczny dobór parametrów  
ekspozycji w zależności od przezierności 
tkanek na promieniowanie

•   16-bitowy detektor (pozyskuje 65 536 odcieni  
szarości na każdej klatce obrazu)

•   obrotowa anoda o ogniskowej 0,3 mm  
gwarantująca wysoką jakość obrazu

•    napięcie na lampie rentgenowskiej  
110 kV gwarantujące odpowiednią  
przenikliwość promieniowania i redukcję 
zakłóceń od tkanek miękkich

•   10 różnych obszarów obrazowania podczas 
jednego obrotu od 19x24 do 5x5 cm

•   czas emisji promieniowania podczas  
badania 0,9–4,3 sek.

•   funkcja CineX umożliwiająca  
nagrywanie filmów  
z prześwietlenia do 36 sek.

•   funkcja Sharp 2D umożliwia wykonanie  
podczas jednego badania projekcji  
panoramicznych oraz cefalo

•    możliwość integracji z systemem PACS  
i drukarką 3D

•   współpraca z oprogramowaniem  
do planowania implantacji  
oraz zabiegów ortognatycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NEWTOM VGI EVO

NEWTOM VGI EVO
tomograf komputerowy CBCT  
pracujący w pozycji wertykalnej

 
  

cena katalogowa: 590 000 PLN 

cena promocyjna: 540 000 PLN 
(rata 6810 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

Źródło promieniowania generator wysokiej częstotliwości, obrotowa anoda

Ogniskowa 0,3 mm

Kontrola ekspozycji SafeBeam™ - redukowanie promieniowania w zależności od budowy ciała pacjenta

Sensor typu Flat Panel z bezpostaciowym krzemem (amorphous silicon)

Odcienie szarości 16-bit (65 536 odcieni szarości)

Czas skanu 3D 15 sek. (typowy)

Czas emisji promieniowania 0,9-4,3 sek.

Rodzaj obrazowania 3D pojedynczy skan w technologii wiązki stożkowej (Cone Beam), obrót 360°

Dostępne pola obrazowania: tryb skanowania 3D

średnica x wysokość Standard HiRes Eco Boosted

               24 x 19 cm 	 	 	 	 							

               16 x 16 cm 	 	 	 	 							

               15 x 12 cm 	 	 	 	 							

               15 x 5 cm 	 	 	 	 							

               12 x 8 cm 	 	 	 	 							

               10 x 10 cm 	 	 	 	 							

               10 x 5 cm 	 	 	 	 							

               8 x 8 cm 	 	 	 	 							

               8 x 5 cm 	 	 	 	 							

               5 x 5 cm 	 	 	 	 							

Możliwy rozmiar woksela 
- Standard

200-300 μm

Możliwy rozmiar woksela 
- HiRes

100-150 μm

Czas rekonstrukcji poniżej minuty

Skanowanie w trybie Sharp 2D pantomogram oraz Cefalo (AP/PA/LL). Czas emisji 2,4 sek.

Prześwietlenie w trybie CineX zdjęcia seryjne w czasie 1-36 sek. przy polu 17x19 cm

Pozycja pacjenta stojąca, siedząca, siedząca na wózku inwalidzkim

Waga jednostka skanująca 377 kg, skrzynka sterująca 95 kg

Oprogramowanie NNT™

Zasilanie 15A @ 100/115V~, 12.5A @ 200V~, 10A @ 220/230/240V~, 50/60Hz
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Główne cechy tomografu NewTom 5G XL:
• zdjęcia wstępne ułatwiające pozycjonowanie pacjenta

•  możliwość pozycjonowania za pomocą komputera  
(nie wymaga podchodzenia do aparatu)

•  automatyczny dobór parametrów ekspozycji w zależności od przezierności  
tkanek na promieniowanie

•  16-bitowy detektor (pozyskuje 65 536 odcieni szarości na każdej klatce obrazu)

•  obrotowa anoda o ogniskowej 0,3 mm gwarantująca wysoką jakość obrazu

•  napięcie na lampie rentgenowskiej 110 kV gwarantuje odpo wiednią  
przenikliwość promieniowania i redukcję zakłóceń od tkanek miękkich

•  10 różnych obszarów obrazowania podczas jednego obrotu od 21x19 do 6x6 cm

•  możliwość łączenia skanów – maksymalny obszar obrazowania 22x15 cm

•  pełna tomografia przy minimalnym czasie ekspozycji 0,9 sek.  
(maksymalny czas ekspozycji: 5,4 sek.)

•  funkcja CineX - możliwość wykonywania i nagrywania poklat kowych zdjęć RTG  
z dowolnego kąta (skopia)

• funkcja Ray2D – możliwość wykonywania klasycznych zdjęć RTG

• możliwość integracji z systemem PACS i drukarką 3D

•  współpraca z oprogramowaniem do planowania implantacji oraz zabiegów  
ortognatycznych (np. Dolphin 3D, Dolphin 3D Surgery)

NewTom 5G XL może być stosowany zarówno w stomatologii, 
jak i laryngologii, ortopedii czy weterynarii. 

Pozycja leżąca pacjenta zmniejsza ryzyko powstania arte-
faktów ruchowych oraz niweluje konieczność unierucho-
mienia pacjenta. Jest to istotne w przy padku pacjentów 
niewspółpracujących, nieprzytomnych lub z ura zami  
w obrębie twarzoczaszki. 

Dzięki konstrukcji zbliżonej do konwencjonalnego tomo-
grafu, można wykonać tomografię kończyn na potrzeby 
ortopedii lub stosować urządzenie do badania zwierząt 
pod narkozą na potrzeby weterynarii. 

Model 5G XL został wyposażony w innowacyj-
ne opcje wyko ny wania klasycznych zdjęć RTG, 
które można używać do wyko nania zdjęcia pod 
konkretnym kątem (np. RTG nadgarstka, stopy, kola-
na) lub połączyć je w film wideo z prześ wietlenia 
(np. aby prześledzić pracę stawów skroniowo- 
żuchwowych podczas otwierania i zamykania ust).

Najwyższa jakość obrazu  
przy maksymalnej użyteczności

NEWTOM 5G XL - pole obrazowania 21x19 cm
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NEWTOM 5G XL (wersja DENT)
tomograf komputerowy CBCT 

 
  

cena katalogowa: 690 000 PLN 

cena promocyjna: 640 000 PLN 
(rata 7870 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

Źródło promieniowania generator wysokiej częstotliwości, obrotowa anoda

Ogniskowa 0,3 mm

Kontrola ekspozycji SafeBeam™ - redukowanie promieniowania w zależności od budowy ciała pacjenta

Sensor typu Flat Panel z bezpostaciowym krzemem (amorphous silicon) 

Odcienie szarości 16-bit (65 536 odcieni szarości)

Czas skanu 3D 18 sek. (typowy)

Czas emisji 3D 0,9-5,4 sek. (pojedynczy skan)

Uzyskiwanie obrazów 3D pojedynczy skan w technologii wiązki stożkowe (Cone Beam), obrót 360°

Pole obrazowania (FOV): tryb skanowania

średnica x wysokość Standard HiRes Eco Boosted

               21 x 19 cm 	 	 	 	 							

               18 x 16 cm 	 	 	 	 							

               15 x 22 cm eFOV 	 	 	 	 							

               15 x 12 cm 	 	 	 	 							

               15 x 5 cm 	 	 	 	 							

               15 x 8 cm 	 	 	 	 							

               10 x 10 cm 	 	 	 	 							

               10 x 5 cm 	 	 	 	 							

               8 x 8 cm 	 	 	 	 							

               8 x 5 cm 	 	 	 	 							

               6 x 6 cm 	 	 	 	 							

Możliwy rozmiar woksela 
- Standard

200-300 μm

Możliwy rozmiar woksela 
- HiRes

100-150 μm

Czas rekonstrukcji poniżej minuty

Uzyskiwanie obrazu Ray2D radiografia cyfrowa (pojedynczy strzał, pozycja wybierana przez użytkownika)

Uzyskiwanie obrazu CineX radiografia poklatkowa (1-36 s), pole widzenia 18 x 19 cm (szerokość x wysokość)

Pozycja pacjenta siedząca lub leżąca, na wznak, na brzuchu, poz. czasz.-ogon. lub ogon.-czasz.

Waga 660 kg

Oprogramowanie NNT™

Zasilanie 15A @ 100/115 V~, 12A @200 V~, 10A @ 220/230 V~, 8A @ 240 V~, 50/60Hz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NEWTOM 5G XL
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Główne cechy tomografu NewTom Giano HR
• Klasyczny pantomogram oraz funkcja QuickPAN
• Zredukowany pantomogram dziecka
• Pantomogram warstowy z możliwością samodzielnego 

wyboru warstw po badaniu (MultiPan)
• Pantomogram ortagonalny z redukcją 

nakładania się koron zębów
• Pantomogram częściowy
• Segmentowe zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
• Zdjęcia boczne oraz tylno-przednie stawów skroniowo-

żuchwowych
• Zdjęcia boczne oraz tylno-przednie zatok szczękowych
• Zdjęcia cefalometryczne w kilku różnych zakresach 

obrazowania
• Tomografia CBCT o polach obrazowania 

od 4×4 do 16×18* cm
• Tryb ENDO w tomografii CBCT o polu obrazowania 4×4 cm 

przy warstwie 0.068 mm
• Tryb TMJ pozwalający wykonać badanie CBCT o polu 15×6* 

cm, obejmując obydwa stawy skorniowo-żuchowe
• Tryb ENT do badań zatok przynosowych
• 3 różne tryby badań tomograficznych: quick scan, 

standard, super HD 
*FOV [średnica x wysokość]

Giano HR to urządzenie znanej  
i cenionej na świecie marki 
NewTom, która jako pierwsza 
skonstruowała tomograf CBCT. 
Jest to druga ewolucja modelu 
Giano wyposażona w mocniejszą 
lampę rentgenowską i nowszej 
generacji detektory. 
Wygląd urządzenia Giano 
HR został odświeżony. Poza 
zmianami stylistycznymi 
pojawił się 10″ panel dotykowy 
ułatwiający sterowanie 
aparatem.

Inteligentne obrazowanie 
Nieograniczony potencjał diagnostyczny

NEWTOM GIANO HR
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* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

NEWTOM GIANO HR PAN + 16x18 (PAKIET STANDARD) - SENSOR DC
(tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego z cefalostatem) – w dwóch opcjach zestawów: 
 
2 sensory (panoramiczno-cefalometryczny, 3D 13x16) 
+ dedykowany komputer z monitorem
+ panel dotykowy

 cena: 399 000 PLN (rata 4020 PLN*) 

 cena: 430 000 PLN (rata 4400 PLN*) 

lub (PAKIET COMFORT)
 
3 sensory (panoramiczny, cefalometryczny, 3D 13x16) 
+ dedykowany komputer z monitorem

360°

TECHNOLOGIA SKANOWANIA 360°
Obrót 360° gwarantuję wysoką jakość obrazu przy 
niskim czasie naświetlania oraz znacznie redukuje ilość 
artefaktów. Jest to optymalny zakres obrotu dla uzyskania 
najlepszej jakości obrazu.

ALGORYTM REKONSTRUKCJI 3D
Sercem tomografu jest algorytm rekonstrukcji 3D. Firma 
NewTom korzysta z własnego opatentowanego algorytmu 
rekonstrukcji opartego na izotropowym wokselu, który 
daje bardzo wysoką rozdzielczość i doskonale nadaje się 
do zastosowań stomatologicznych.

ZDJĘCIA RTG POZYCJONUJĄCE
Przed wykonaniem tomografii, system wykonuje 
2 zdjęcia RTG w projekcji bocznej i tylno-przedniej aby mieć 
pewność, że zostanie uwidoczniony cały badany obszar. 
Wszelkie korekty obszaru obrazowania operator wykonuje 
za pomocą komputera, aparat sam przesuwa się względem 
pacjenta do żądanej pozycji.

NEWTOM GIANO HR
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NewTom 7G jest ewolucją pierwszego 
na świecie tomografu CBCT którym 
był model NewTom 9000. Budową 
przypomina klasyczny tomograf 
CT co daje podobne możliwości – 
wykonywanie badań 
w obszarze całego ciała człowieka.

W porównaniu z klasycznym tomografem 
CT, tomografy CBCT cechuje wyższa 
rozdzielczość, cieńsza warstwa i znacznie 
mniejsza dawka promieniowania. 
NewTom 7G doskonale sprawdzi się 
w stomatologii, chirurgii szczękowo-
twarzowej, laryngologii, ortopedii oraz 
przy zastosowaniach weterynaryjnych.

Główne cechy tomografu NewTom 7G
• Pola obrazowania od 4×4 do 29×56 cm w zależności od wersji 

[średnica x wysokość]
• Funkcja Ray2D umożliwiająca wykonywanie statycznych zdjęć RTG 

2D dużego obszaru pod różnymi kątami przy minimalnej dawce 
promieniowania

• Funkcja CineX pozwalająca na nagrywanie dynamicznych badań RTG
• Możliwość wykonania jednego badania dla kompletnej diagnostyki 

zębów, zatok, stawów skroniowo-żuchowych, ucha środkowego, dróg 
oddechowych

• Możliwość generowania pantomogramów i zdjęć cefalometrycznych z 
tomografii

• Symulacja osadzenia implantów zębowych
• Obliczanie objętości dróg oddechowych
• Czas naświetlania od 1.4 sek. dla ekstremalnie niskiej dawki

Zobacz więcej 
Perfekcyjna tomografia

NEWTOM 7G
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ULTRA-SZCZEGÓŁOWA 
MULTIDIAGNOSTYKA
Analiza całego ciała. 
Obrazowanie 2D i 3D 
do 90 μm, również 
ze środkiem kontrastującym. 
Redukcja artefaktów 
i analiza ruchu.

DOSKONAŁOŚĆ 
TECHNOLOGII
Generator dużej mocy 
(120 kV – 20kW). 
Wysoka czułość panelu 
3D. Innowacyjne 
algorytmy rekonstrukcji 
wolumetrycznej.

MAKSYMALIZACJA 
KOMFORTU 
I BEZPIECZEŃSTWA 
PACJENTÓW
Pacjenci przyjmują 
wygodną pozycję na stole.
Dawki promieniowania są 
zawsze proporcjonalne 
do budowy pacjenta 
oraz rodzaju badania.

ERGONOMIA  
I PRAKTYCZNOŚĆ
Stół w pełni napędzany silnikiem. 
10-cio calowe ekrany dotykowe, 
przód i tył. Zoptymalizowany 
transfer badań docertyfikowanego 
oprogramowania NNT  
z przetwarzaniem, 
udostępnianiem (RIS/PACS). 

ORTOPEDIA 
Badanie kostno-stawowe z widokiem 
wielopłaszczyznowym. Oprócz diagnozy 
ramienia, biodra, kręgosłupa, małych 
kości i stawów, NewTom7G można 
wykorzystać do oceny kończyn. Urządzenie 
pozwala również badać stawy w ruchu. 
Zaawansowane funkcje oprogramowania 
NNT zapewniają dostęp do kompleksowych 
raportów. Dostępna jest funkcja analizy 
TT-TG w przypadku analizy patologii urazu 
kości udowej i rzepki.

OTORYNOLARYNGOLOGIA 
Analiza objętości ucha i dróg oddechowych. 
Dynamiczne badanie ucha wewnętrznego 
wzdłuż płaszczyzn nieortogonalnych 
w celu zdiagnozowania chorób łańcucha 
pęcherzykowego, strzemiączki platina, 
kanałów półkolistych oraz przyległych 
struktur. Pozycja leżąca pomaga w badaniu 
dróg oddechowych i bezdechu sennego. 
Oprogramowanie NNT zawiera specjalny 
przyrząd do oceny pełnej objętości 
w każdym z diagnozowanych badań.

STOMATOLOGIA, 
IMPLANTOLOGIA 
I CHIRURGIA 
ORTOGNATYCZNA 
Analiza stomatologiczno-szczękowo-
twarzowa oraz obustronne badanie TMJ. 
Podwójny widok i analiza symetryczna 
stawów skroniowo-żuchwowych. Funkcja 
Sharp 2D - tworzy zbiór danych składający 
się z obrazów: panoramicznego oraz 
bocznego i przednio-tylnego do analizy 
CEPH. Chirurgia szczękowo-twarzowa, 
planowanie z symulacją implantu 
i kontynuacją pooperacyjną.

NEWTOM 7G
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Automatyzmy, oferowane przez New Tom 7G usprawniają 
pracę oraz ograniczają zniekształcenia, które mogą pojawić 
się w procedurze ręcznej.
Wprowadzone algorytmy zapewniają w ten sposób 
najlepsze wyniki w możliwie najkrótszym czasie.
Konsole i ekrany dotykowe w które wyposażone jest 
urządzenie wspomagają proces wyrównania pacjenta 
jak również wybór parametrów naświetlania oraz pola 
obrazowania. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania 
protokołów do konkretnej potrzeby diagnostycznej. 

Zaawansowana funkcjonalność oprogramowania NNT 
zapewnia praktyczność diagnostyczną dla kilku specjalizacji 
medycznych. Dedykowane okna z łatwym dostępem do 
rekonstrukcji odpowiadają na wszelkie zapotrzebowania 
rynku. Wszystkie badania są w pełni kompatybilne 
z formatem DICOM, mogą być udostępniane przez NNT 
Viewer lub drukowane w skali 1:1.

WYBIERZ PERFEKCYJNĄ DOKŁADNOŚĆ

NewTom 7G charakteryzuje 
zautomatyzowana praca  
i możliwość dostosowywania 
protokołów. Korzystaj  
z zaawansowanych funkcji 
w oprogramowaniu do 
przetwarzania obrazu.

NNT: KONFIGUROWALNE I INTUICYJNE 
OPROGRAMOWANIE Z DEDYKOWANYM 
INTERFEJSEM VET  
Lekarze mogą uzyskać dostęp do określonych 
protokołów oraz widok zgodnie 
z konkretnymi obszarami ciała i wymaganiami 
diagnostycznymi. Możliwe jest również 
zaprogramowanie ustawień osobistych 
do ponownego wykorzystania w późniejszym czasie.

NEWTOM 7G WETERYNARIA
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PANORAMICZNE OBRAZOWANIE 
STOMATOLOGICZNE
Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja, a także dedykowany interfejs do 
badania łuków zębowych generuje przekroje poprzeczne i rekonstrukcje 
osiowe oraz tworzy obrazy porównywalne do panoramicznych badań 
stomatologicznych. Może również tworzyć konkretne rekonstrukcje dla 
płaszczyzny czołowej oraz strzałkowej. Dla wszystkich tych obrazów, 
grubość, jasność i kontrast mogą być ustawiane niezależnie.

WIDOK I PORÓWNANIE DWUSTRONNE
Oprogramowanie NNT posiada dedykowane okno do obrazowania 
dwustronnego struktur kostnych, takich jak stawy skroniowo-żuchwowe 
i mniejsze stawy. Okno podglądu pokazuje obraz osiowy w środku 
oraz dedykowane rekonstrukcje dla lewej i prawej strony.
W dolnym obszarze centralnym wyświetlane są renderingi 3D.

RAPORTOWANIE 
WIELOPŁASZCZYZNOWE
W zakładce "SLICE" mamy dostęp do danych w płaszczyźnie osiowej, 
strzałkowej lub czołowej. Pozwala to na zmianę objętości i orientacji 
w poszczególnych badaniach - niezależnie na każdej z osi, a także do 
ustawienia grubości poszczególnych przekrojów. Zaawansowane funkcje 
NNT ułatwiają raportowanie dzięki szczególnym opcjom przetwarzania 
i udostępniania danych dla różnych specjalności medycznych. Analiza 
wielopłaszczyznowa ze spersonalizowaną orientacją umożliwia ocenę 
obszarów ciała na podstawie badania analizowanego pod różnymi kątami.

ANALIZA 3D
Prosty interfejs wyświetlacza 3D umożliwia komunikację z właścicielami 
zwierząt domowych znacznie łatwiej, pozwalając na jasne przedstawienie 
stanu pacjenta nawet dla osób, które nie są zaznajomione z obrazowaniem 
radiologicznym. Urządzenie umożliwia na oddzielne lub nałożone 
obrazowanie tkanek miękkich i tkanek kostnych. Pomiar 3D, symulacja 
przebiegu dróg oddechowych, narzędzia do cięcia badania w różnych 
płaszczyznach są również dostępne w celu uzyskania przekrojów 
objętościowych.

NEWTOM 7G WETERYNARIA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NEWTOM 7G

POZ YSKIWANIE OBR A ZÓW 2D

Funkcje Ray2D CineX Cine-Scout

Typ Pojedyncze zdjęcie rentgenowskie do 
analizy statycznej Multi-Shot X-ray, zmienny czas trwania dla analizy dynamicznej

Opis Odpowiednik Scout View Zdalne wykonanie z repozycjonowani-
em scout image

Rozpoczęcie badania i wyświetlenie na 
urządzeniu za pomocą sterowania nożne-
go i monitora

Odległość pomiędzy źródłem 
a odbiornikiem Fixed 980 mm

Kąt ekspozycji Zmienna ±5° (pozycja może być wybrana przez użytkownika)

Rozmiar (FOV) 30 cm x 30 cm (17 cm x 17 cm)

Czas skanu 0.015 - 0.6 s 1-36 s @ 25fps 1-36 s @ 12fps

Czas emisji 0.015 - 0.6 s 0.25 - 9 s 0.18 - 6.48 s

Automatyczna kontrola ekspozycji Ręczny wybór parametrów
(± 10 kV, ± 1 mA, ±Δt Czas Ekspozycji) Automatic SafeBeamTM Ręczny wybór parametrów

(± 10 kV, ± 1 mA, ±Δt Czas Ekspozycji)

Maksymalne obciążenie X-ray 72 mAs 777 mAs

Format obrazu DICOM / JPEG DICOM / AVI DICOM / AVI

ŹRÓD ŁO PROMIENIOWANIA

Typ Generator wysokiej częstotliwości (stały potencjał DC), obrotowa anoda, lampa rentgenowska 20 kW (moc znamionowa)

Ogniskowa 0.3 mm - 0.6 mm   (IEC 60336)

Pełna filtracja 21 mm Al eq. @ 70kV (w tym filtracja własna 1 mm Al eq). @ 70kV 

Napięcie na anodzie 70 - 120 kV (zmieniany co 10 kV)

Bieżące napięcie na anodzie
Ogniskowa 0.3 mm → 5  - 54 mA (zmieniany co 1 mA) 
Ogniskowa 0.6 mm → 55  - 120 mA*(zmieniany co 1 mA) 
*Maksymalne kV dostępne do użycia może się różnić w zależności od mA

Maksymalna ciągłość 
wejściowej mocy anody 120W (120kV; 5mA; 8ms; 17x17; REGULAR)

SENSOR

Technologia Amorficzny silikonowy "flat panel" (Csl)

Rozmiar pixela 154 µm

Zakres dynamiki 16 bit (65,536 grey levels)

POZ YSKIWANIE OBR A ZÓW 3D

Obszary anatomiczne w diagnostyce 
Dorosły - Dziecko

Szyja, głowa: kompleks zębowo-szczękowo-twarzowy, zęby, górna i dolna szczęka, staw skroniowo-żuchwowy (TMJ), ucho, nos i 
gardło, kręgosłup szyjny.
Ciało: odcinki kręgosłupa, kończyny górne (w tym ramię), kończyny dolne (w tym biodro).

Technologia skanu Cone Beam TC - Częściowy lub całkowity obrót (360°)

Kontrola ekspozycji • Tryb ręczny: wybór parametrów (± 10 kV, ± 1 mA) 
• Automatyczny tryb SafeBeam™ dostosowuje współczynniki ekspozycji na podstawie budowy ciała pacjenta i obszaru anatomicznego

Protokół skanowania - dla każdego FOV Niska dawka (Eco) Regularny Podwyższony Wysoka jakość

Czas skanowania 7.2 s - 10 s 14.4 s 14.4 s - 18 s 19.2 s - 26 s

Czas emisji 1.4 s - 4.6 s 2.8 s - 6.1 s 2.8 s - 6.1 s 3.8 s - 8.8 s

Badanie CBCT WERSJA STANDARDOWA WERSJA PLUS

Dostosowanie FOV (ɸ) x (H) ZAWIERA DODANE Dodatkowa funkcjonalność

Dodatkowe rozszerzenie FOV 17 x 32* cm 13 x 12 cm 29 x 30* cm 29 x 56* cm

17 x 22* cm 13 x 8 cm 29 x 17 cm 29 x 43* cm

17 x 17 cm 13 x 6 cm 29 x 12 cm 21 x 56* cm

17 x 12 cm 10 x 10 cm 24 x 30* cm 21 x 43* cm

13 x 32* cm 8 x 8 cm 24 x 17 cm 17 x 62* cm

13 x 17 cm 8 x 6 cm 21 x 30* cm 17 x 47* cm

15 x 6 cm 6 x 6 cm 21 x 17 cm 13 x 62* cm

- 4 x 4 cm - 13 x 47* cm

Rozdzielczość voxela Zmienna zgodnie z używanym protokołem skanowania (od 90 µm do 500 µm)

Czas rekonstrukcji Mniej niż 1 minuta

Z A SIL ANIE

Napięcie/Częstotliwość 230 V ~ (± 10%)  |  50/60 Hz (± 1%)

Maksymalna absorpcja mocy 16 A

Pobór prądu 2 A (tryb stand by)

Uwagi Zasilanie inne niż wskazane wymaga użycia adaptera/przetwornicy (brak w zestawie)
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NEWTOM 7G

Wersja PLUS
cena katalogowa: 790 000 PLN

 cena promocyjna: 740 000 PLN (rata 9100 PLN*) 

Wersja STANDARDOWA
cena katalogowa: 750 000 PLN

 cena promocyjna: 700 000 PLN (rata 8600 PLN*) 

* ra ta Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 0,18%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NEWTOM 7G

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ERGONOMIA

Gantra Otwór 77 cm (30”)

Konsola 2 lub 4 10-calowe pełne ekrany dotykowe, które można ustawić w prawo lub w lewo, z przodu lub z tyłu

Wybór badania Protokoły można personalizować za pomocą konsoli na komputerze lub ze stacji roboczej PC

Stół pacjenta 220 cm długości, 45 cm szerokości (z miękkim składanym materacem)

Obciążenie stołu pacjenta 215 kg (200 kg pacjent + 15 kg dodatki)

Ustawienie pacjenta Badania mogą być wykonywane z pacjentem leżącym lub siedzącym z tyłu z wyborem pozycji z konsoli
(z głową lub stopami skierowanymi do przodu) 

Wyrównanie pacjenta
Wspomaganie: + 3 lasery (klasa 1 - IEC 60825-1) 
- 3D: 4x Scout View ; Pakiet XF: 4x Scout View 
- Cinex: 1 ScoutView

Komfort pacjenta Miękka poduszka pod głowę i opaski stabilizujące oraz inne dedykowane podpory radioprzezroczyste. 
Zagłówek można regulować w zakresie od 0 do 45°, z podparciem z włókna węglowego i poduszką.

Sterowanie Sterowanie stołem pacjenta z poziomu konsoli. 3-osie, 2-prędkości.
Sterowanie: Wzdłóżnie: 0 cm - 148 cm | Pionowe: 57,5 cm - 88 cm | Boczne: -10.8cm - +10,8 cm

Pozostałe funkcje System monitorowania pacjenta z kamerami wideo i intercomem do obserwacji i komunikacji ze zdalnego stanowiska pracy

Dostępne języki Wiele języków: Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Greek, Polish, Finnish, Swedish, Dutch, Czech, Bulgarian, 
Hungarian, Turkish, Lithuanian, Ukrainian, Russian, Chinese.

Ł ĄC ZNOŚĆ

Połączenie LAN / Ethernet

Oprogramowanie NewTom NNT (zgodny z ISDP©10003:2018 zgodnie z EN ISO/IEC17065:2012 - numer certyfikatu 2019003109-1) oraz iPad NNT 
viewer app (darmowy), STL (RealGUIDE)

Wspierane protokoły DICOM 3.0, TWAIN, VDDS, CLOUD sharing (RealGUIDE)

DICOM nodes Zgodność z IHE (Moduł Wydruku; Przekazanie do przechowywania; Dokument SR; Lista robocza MPPS; Pobieranie zapytań)

W YMAGANIA INS TAL AC YJNE

Elementy Tomograf Stół pacjenta

Maksymalne wymiary (dł. x gł. x wys.) 
razem z opcjonalnymi komponentami 2050 mm x 1070 mm x 2083 mm - (80,7” x 42” x 82”)  2200 mm x 888 mm x 895 mm - (86,6” x 34,9” x 35,2”)

Wymiary opakowania  (L x D x H) 2200 mm x 1417 mm x 2207 mm - (87” x 56” x 87”)  2450 mm x 1130 mm x 1100 mm - (96,5“ x 44,5“ x 43,5”)

Waga z opakowaniem 1020 kg (2249 lb) 590 kg (1300 lb)

Dodatki Cine-Scout Pack (monitor i sterowanie nożne w celu potwierdzenia emisji promieniowania na urządzeniu)

Minimalne zapotrzebowanie na miejsce Wymiar rzeczywisty: 3938 mm x 2050 mm (155” x 80.7 “)
Pomieszczenie: 5000 mm x 4000 mm (w przypadku serwisu wymagany dostęp do urządzenia)

Całkowita waga zainstalowanego 
urządzenia w komplecie z opcjonalnymi 
komponentami

1050 kg (2315 lb) wywierane na podłogę w miejscu instalacji urządzenia - określony powyżej

Wymiary w centymetrach 
(wymiary w calach)
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Oprogramowanie do specjalistycznej analizy ortodontycznej AUDAXCEPH

Oprogramowanie IRYS

Oprogramowanie IRYS powstało w 1995 roku i od tego czasu jest rozwijane. Stosowane jest do wszystkich urządzeń marki MyRay.  
Posiada dwa tryby pracy: dla stomatologów i radiologów. Dzięki temu zarówno jest łatwe i przejrzyste dla stomatologów, jak i po siada  
wiele rozbudowanych opcji do wykorzystania przez radiologów oraz lekarzy innych specjal  ności (np. laryngologów).

Możliwość podświetlenia kanału żuchwy  
przy planowaniu implantacji.

Pantomogram, przekroje poprzeczne, widok 3D  
- wszystkie projekcje na jednym ekranie  
dla lepszego zrozumienia problemu pacjenta.

Wizualizacja 3D dla łatwiejszego wyjaśnienia  
pacjentowi jego przypadku.

Oprogramowanie IRYS daje możliwość two-
rzenia raportów, które w łatwy sposób można 
wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną.

 
AudaxCeph® 

Empower
AudaxCeph® 

Ultimate

Tworzenie popularnych analiz (cefalometria, model badania) tak tak

Automatyczne tworzenie raportów tak tak

Eksport do plików (XLS, PDF, PPT, EMF itp) tak tak

Program do automatycznej analizy (dawniej TINA) tak tak

Projekcja wzrostu czaszki nie tak

Plan leczenia i prognozy (VTO, STO, VTG) nie tak

Superimpozycja nie tak

Nakładanie zdjęć z aparatu fotograficznego nie tak

Analiza typów modeli nie tak

Zarządzanie dokumentami i pacjentami nie tak

CENA KATALOGOWA (brutto): 9 000 PLN 19 000 PLN

05 // O P RO G R A M OWA N I E
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MyRay RealGUIDE PRO to wieloplatformowe oprogramowanie (PC, MAC, iPad, iPhone), które umożliwia zaawansowane planowanie implantów oparte na 
chmurze, stale aktualizowane o realistyczne biblioteki implantów (wraz z łącznikami i tulejami). Pozwala na certyfikowany, zoptymalizowany przepływ pracy 
zaprojektowany dla specjalistów do użytku klinicznego. Można użyć go do wykonania szablonów chirurgicznych za pośrednictwem usługi 3DIEMME i/lub bez-
pośrednio we własnym zakresie przy użyciu wersji oprogramowania RealGUIDE DESIGN i drukarki 3D. 

Charakterystyka wersji RealGUIDE START (wersja bezpłatna)
• Import i kontrola badań rentgenowskich w formacie DICOM (z tomografów MyRay oraz NewTom), wycisków cyfrowych i/lub projektów protetycznych 
 stworzonych za pomocą skanerów 3D (MyRay 3Di TS i 3Di IOS) z możliwością nałożenia na dane wolumetryczne;
• Platforma komunikacyjna do wymiany danych DICOM/STL, wymiana obrazów i dokumentów oraz wizualizacja projektów, z wbudowaną funkcją czatu  
(dla stomatologa, technika dentystycznego, radiologa);
• Prowadzenie bazy danych pacjentów oraz dostęp do chmury (do 5 pacjentów w chmurze).
Dodatkowe cechy wersji RealGUIDE PRO
• Planowanie implantów pod kontrolą 3D (archiwum implantów wielu firm), kontrola kolizji pomiędzy implantami oraz pomiędzy implantem a kanałem
żuchwy, ocena jakości kości wokół implantu;
• Roczna subskrypcja na aplikację RealGUIDE i RealGUIDE ACADEMY, aktualizacje oprogramowania;
• Prowadzenie bazy danych pacjentów i dostęp do chmury (do 50 pacjentów w chmurze);
• Zaawansowane funkcje graficzne (wymagane są karty graficzne NVIDIA GeForce lub GTX z co najmniej 4 GB dedykowanej pamięci RAM):
- Wirtualna endoskopia 3D, renderowanie za pomocą fotorealistycznego silnika renderującego 3D RealBODY,
- Segmentacja części anatomicznych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, możliwość eksportu do formatu STL. 

Charakterystyka aplikacji RealGUIDE dla iPada PRO, iPhone'a (do nabycia w ramach subskrypcji bezpośrednio z APPLE STORE)
• Wizualizacja obrazów i projektów (spersonalizowany układ) oraz usługa czatu z zarejestrowanymi użytkownikami (nawet dla wersji START);
• Zarządzanie planowaniem implantów bezpośrednio na iPadzie/iPhonie, zaczynając od projektu udostępnionego w chmurze;
• Zarządzanie bazą danych pacjentów oraz dostęp do chmury (do 20 pacjentów w chmurze). 

Dodatkowe cechy wersji RealGUIDE DESIGN
• Modelowanie szablonu chirurgicznego, zaczynając od projektu implantu, generowanie pliku z modelem szablonu;
• Eksport plików STL (pierwszy rok bez ograniczeń) do produkcji szablonów chirurgicznych;
• Zarządzanie bazą danych pacjentów oraz dostęp do chmury (do 100 pacjentów w chmurze).
Uwaga! Pojedyncza licencja na oprogramowanie pozwala użytkownikom na planowanie z dowolnego urządzenia (jednocześnie można używać tylko jedne-
go urządzenia).

NIP to oprogramowanie medyczne (klasa IIA) pozwalające na planowanie implantacji przy użyciu rozbudowanej biblioteki implantów wraz z łącznikami. Wy-
stępuje w wersjach BASE i MASTER. Umożliwia certyfikowany, zoptymalizowany przepływ pracy przeznaczony dla specjalistów do użytku klinicznego. W wersji 
MASTER umożliwia tworzenie własnych szablonów i wydruk na własnej drukarce 3D. Oprogramowanie dostępne w języku angielskim.

Charakterystyka wersji NIP BASE:
• Import i zarządzanie badaniami w formacie DICOM (z tomografów MyRay i NewTom), wycisków cyfrowych i/lub projektów protetycznych, plików  
skanowanych za pomocą skanera optycznego w formacie STL lub PLY (kolor) z możliwością nałożenia na dane wolumetryczne
• Funkcje wirtualnej endoskopii 3D; Tworzenie modelu 3D z automatycznym wycinaniem sekcji implantu; Pomiar odległości, kątów i grubości błony śluzowej
• Planowanie implantów w 3D (archiwum implantów wielu marek), kontrola kolizji pomiędzy implantami oraz pomiędzy implantem a kanałem żuchwy, ocena 
jakości kości wokół implantu
• Segmentacja danych wolumetrycznych części anatomicznych (szczęka, żuchwa, zęby) i eksport do formatu STL
• Drukowanie różnych widoków/utworzonych sekcji, projektów lub niestandardowych raportów

Charakterystyka wersji NIP MASTER
• wyposażenie wersji BASE
• Modelowanie szablonu chirurgicznego, zaczynając od projektu implantu, zaawansowana obróbka modelu łącznie z redukcją artefaktów
• Eksport do formatu STL (pierwszy rok bez ograniczeń) w celu produkcji szablonów chirurgicznych
• Kalibracja dla różnych drukarek 3D

RealGUIDE 5.0

NIP – Implant Planning Software

PLANOWANIE IMPLANTACJI I TWORZENIE SZABLONÓW IMPLANTOLOGICZNYCH
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PEŁEN PAKIET USŁUG 
na terenie całej Polski

•  PROJEKTY  
OSŁON STAŁYCH

Co to jest Projekt Osłon Stałych?
  Jest to dokument dla pracowni RTG lub gabinetu, w którym funkcjonować będzie aparat rentgenowski. 
  Zamieszczone są w nim informacje dotyczące pomieszczeń wraz z opisem osłon stałych takich jak:  

stropy, ściany, okna i drzwi oraz zasad związanych z ochroną radiologiczną pacjentów i personelu. 
  Projekt Osłon Stałych musi być obligatoryjnie zatwierdzony przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego  

przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dn. 21 sierpnia 2006, Dz. U. Nr 180 poz. 1325). 
  Jest on wykonywany również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w bezpośrednim  

sąsiedztwie gabinetu lub pracowni RTG.

•  TESTY  
SPECJALISTYCZNE 
LABORATORIUM  
BADAWCZE 
STERN WEBER POLSKA  
AB 1541

•  DOKUMENTY SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA  
JAKOŚCIĄ

Paweł Dziekański

Testy Specjalistyczne
 

887 700 004
pawel.dziekanski@sternweber.pl

Magdalena Klimek

Dokumentacja Radiologiczna
 

22 439 95 59
magdalena.klimek@sternweber.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  
W CELU UZYSKANIA ATRAKCYJNEJ OFERTY!
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Dlaczego należy wykonywać Testy Specjalistyczne?
Testy specjalistyczne to szereg testów, które w sposób jednoznaczny określają prawidłowość 
działania aparatu rentgenowskiego. W ich skład wchodzą testy pozwalające zarówno na ocenę 
działania lampy rentgenowskiej, jak również parametrów dotyczących geometrii wytwarzanej 
wiązki promieniowania. Testy te określają także, jaką dawkę pochłonie pacjent w trakcie badania. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym (Dz. U. 2015 poz. 2040), testy specjalistycz-
ne aparatów RTG, należy przeprowadzać co najmniej raz w roku w przypadku aparatów do zdjęć 
panoramicznych, cefalometrycznych, CBCT, oraz raz na dwa lata w przypadku aparatów do zdjęć 
wewnątrzustnych. Testy Specjalistyczne RTG wykonywać mogą jedynie Laboratoria Badawcze 
posiadające akredytacje na zgodność z normą PN-EN 17025.

Co to jest System Zarządzania Jakością?
Jest to zbiór dokumentów wymaganych przez Sanepid podczas kontroli oraz w celu uzyskania zezwolenia  
na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 884).  
Każdy gabinet lub pracownia rentgenowska musi posiadać ustanowiony i wdrożony System Zarządzania  
Jakością czyli Księgę Jakości wraz z procedurami i instrukcjami, stanowiącą podstawowe źródło informacji  
o funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej.

Co to są testy podstawowe?
Testy podstawowe wykonywane powinny być z częstotliwością określoną przez Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków  
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji  
medycznej. Głównym ich celem jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia, w okresie pomiędzy  
testami specjalistycznymi, oraz wykrycie czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ na jakość badań RTG. 
Testy podstawowe urządzeń radiologicznych są wykonywane przy użyciu fantomów, przez osoby upoważnione 
przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do obsługi urządzeń radiologicznych.

cena brutto: 1350 PLN

cena brutto: 1900 PLN

TESTY PODSTAWOWE MOŻE WYKONYWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY PRACOWNIK GABINETU

FANTOM RTG DO TESTÓW PODSTAWOWYCH
Zestaw Pro-Dent jest uniwersalnym zestawem fantomów do przeprowadzania testów stałości 
i akceptacji konwencjonalnych i cyfrowych aparatów RTG stomatologicznych 
(wewnątrzustnych, panoramicznych i cefalometrycznych).

Za pomocą zestawu Pro-Dent można wykonać następujące badania:

• odtwarzalność dawki 
• stabilność procesu rozwoju 
• rozdzielczość przestrzenna / rozdzielczość dla par linii 
   (prostopadłych, równoległych i obróconych o 45° do linii anoda-katoda) 
• rozdzielczość o niskim kontraście

Pro-dent Intra - urządzenia wewnątrzustne

Pro-dent All - urządzenia wewnątrzustne, 
pantomograficzne, cefalometryczne


