
* This promotion is valid for
a limited time only.

* This promotion is valid for
a limited time only.

 DIGITAL X-RAY
IMAGING SYSTEM

Green X využívá patentovaný senzor 
s vysokým rozlišením 49,5 µm, díky 
němuž je Green X CBCT s nejvyšším 
rozlišením na současném trhu.

4 v1 [PANO / CEPH / CBCT/ MODEL ] 

ENDO MÓD S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM 

MOŽNOST VÝBĚRU FOV

GREEN SKEN 2,9 S



Green X poskytuje širokou škálu FOV (polí zobrazení) a minimalizuje záření 
mimo zájmovou oblast.  Vyberte si správnou velikost z možností 16x9, 
12x9, 8x9, 5x5/4x4 na základě konkrétní diagnostické potřeby. Pokrývá 
celou oblast zubního oblouku, sinusu a levého / pravého TMK. Je vhodný 
pro většinu případů orálních operací v maxilofaciální chirurgii i operace s 
více implantáty.

Insight Pan je nejnovější technologie multifokálních panoramatických 
snímků, která umožňuje jedinečný pohled do hloubky zubu. Sekční FOV       
s mnohovrstvými snímky přináší zcela nové možnosti v diagnostice, 
například v pozici zubů s více kořeny, zubní dřeně a gutaperče, zalomených 
nástrojů a fraktur kořene.

VÝBĚR Z VÍCE FOV INSIGHT 2.0

Green X je unikátní rentgenový zobrazovací systém, který poskytuje 
možnosti PANO, CEPH (VOLITELNÝ), CBCT a MODELOVÉ SKENOVÁNÍ. 
Vytváří vysoce kvalitní snímky s nízkou dávou záření, čímž pomáhá k lepší 
diagnostice, plánování léčby a celkové spokojenosti  pacientů.

4 v 1 DIGITÁLNÍ ENDO MÓD S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
Endo mód s velikostí FOV 4 cm x 4 cm a rozlišením 49,5 µm je optimalizovaný na 
ošetření se zaměřením na nejmenší detail. Je ideální pro použití v endodoncii, 
umožňuje získat výjimečné snímky ve vysokém rozlišení.

3D SKEN PRO MODELY

Green X s extrémně nízkým časem skenování minimalizuje pohybové 
artefakty a dávky záření. Navzdoru tomu ale také poskytuje vynikající 
diagnostické snímky, které ocení každá dentální klinika.

GREEN SKEN

[ CAD/CAM integrace ]
• Dostatečná úroveň detailů pro 
návrh postupu operace a protetiky

• Kombinace Dicom a STL skenů

[ Speciálně navržený držák]
•Umožňuje STL sken od částečného 
modelu po celkový 

Celkový pohled / OPG snímek

Vybraná oblast

Ceph

1.9
S

CBCT

2.9
S

3.9
S

Pano

3D sken modelu umožňuje uživateli ukládat sádrové 
odlitky jako digitální modely.

JEDNOTNÁ DIGITALIZOVANÁ KLINIKA

FOV 5x5
- ENDO sken jednotlivých 
zubů zaměřený na detail

- Zavedení jednoho implantátu
- Endo
- Perio
- Retinované třetí moláry
- OMS
- Hyperdoncie / Orto

50mm

50m
m

80mm

90m
m

120mm

90m
m

160mm

90m
m

FOV 8x9
- Okluze / Centrální část chrupu
- TMK - Pravá nebo levá strana

- Implantologie
- Navigovaná chirurgie
- Všeobecná stomatologie
- OMS
- Orto

FOV 12x9
- Oba zubní oblouky včetně sinusu a 

mandibulárních nervů
- TMK - Pravá nebo levá strana

- Navigovaná implantologie
- Sinus lift
- Augmentace čelisti nebo dutiny

- Kompletní čelist vč. Ramus mandibulae
- Oba zubní oblouky včetně sinusu a 

mandibulárních nervů

- Celkový záběr od ř ezáku po páteř

- Navigovaná chirurgie
- Sinus lift
- Komplexní ortognatické operace
- Simultánní diagnostika obou TMK

FOV 16x9
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www.vatecheurope.com

Dentální Mód   vs.   Endo Mód MB2 TRACING




