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3D dijital panoramik sistem
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yeni jenerasyon 3D
dijital panoramik ünite
3D görüntüleme boyutları her tip hastayı kapsıyor
Yenilikçi dijital panoramik ünite Rotograph Prime’ın inanılmaz başarısının
ardından Villa Sistemi Medicali yeni CBCT ünitesi Rotograph Prime 3D ile
ürün yelpazesini zenginleştiriyor.
Rotograph Prime 3D, herhangi bir diş uygulamasına herkes için makul bir
yatırım ile en gelişmiş görüntüleme teknolojilerine kolayca geçiş sağlayan
kapsamlı bir teşhis aracı olarak tasarlanmıştır. Rotograph Prime 3D’nin
operasyonel esnekliği diş pratisyenlerine hızlı bir yatırım getirisi sağlar.
Rotograph Prime 3D, diş hekimliği teşhis sisteminin klinik olasılıklarını
genişleterek çeşitli çekimler yapabilir. Geleneksel 2D panoramik muayeneye
ek olarak ünite, rutin diş hekimliği muayenesinden diş implantasyonuna
ihtiyaç duyan hastalar için daha fazla bilgi edinilmesi ve daha fazlasına
kadar çeşitli 3D çekimleri gerçekleştirir.
Bu yetenekler, Rotograph 3D’ye entegre edilen ileri teknoloji sayesinde
mümkün kılınmıştır. Basit controller, sezgisel kullanıcı arabirimi ve önde
gelen tasarımı, Rotograph Prime 3D’yi herhangi bir diş hekimi uygulaması
için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Zarif ve doğrusal
tasarım

Hafif ve kompakt
yapı

Ergonomik
ve hijyenik

Yenilikçi
duvar montajı

operasyonel
esneklik

hızlı çekim hazırlığı ile daha iyi hasta.

Hızlı ve doğru hasta konumlandırma
En iyi çekim sonuçlarını elde etmek için doğru ve istikrarlı hasta konumlandırması kritik önem taşır.
Rotograph Prime 3D ile, bu önemli işlemin en iyi sonucu birkaç operasyon modalitesi ve destek aracı
ile sağlanır. Doğru hasta uyumu, yüzyüze konumlandırma ve lazer kılavuzlarının yardımı ile operatör
tarafından hemen doğrulanabilir.
Hassas kolon yüksekliği ayarlamaları, çene desteğinin altında bulunan yardımcı kontrollerle
gerçekleştirilir ve operatöre hassas konumlandırma işlemleri sırasında her zaman mükemmel bir hasta
görünümü sağlar. Doğru konuma ulaşıldıktan sonra hasta iki yanal kaide desteği vasıtası ile sabit kalır.
Hastanın duruşunu daha rahat ve dengeli hale getirmek için Rotograph 3D, özel bir antibakteriyel
boya ile kaplanmış iki güçlü tutma kolu ile donatılmıştır.
Ayrıca Rotograph Prime 3D, farklı muayenelere göre ideal hasta yerleşimi sağlamak için özel olarak
tasarlanmış bir çene destek setiyle birlikte gelir. Kesintili Led ışığı, seçilen çekim için doğru destek
takıldığında operatöre sürekli olarak aydınlatır. Zemin tabanının olmaması ve dahiyane motorlu
teleskobik cisimler sayesinde ekipman her türlü hasta zorluk çekmeden çekime girebilir.

bakımı

hızlı & hassas

çok yönlülüğü, verimliliği sağlar
Çok sayıda katman, daha iyi görüntü kalitesi
Rotograph Prime 3D’nin olağanüstü çok yönlülüğü,
düz panel sensörü sayesinde, yüksek çözünürlükte
2D ve 3D çekimler gerçekleştirebilir. Yoğun
kullanımlar için sensörü her zaman kullanıma hazır
bir durumdadır ve sensörü 2D’den 3D’ye
değiştirmeye gerek duymaz. Çekim hazırlığı için
mutlak minimum zaman gerektirerek iş akışını
optimize eder.
Diş panoramik klinik ihtiyaçlarını karşılamak
için bir çok 2D projeksiyonlarına ek olarak
X-ışını, ekipman kulanıcıların boyut ve
çözünürlük ile tanımlanan belirli bir anatomik
bölgeyi incelemek için optimize edilmiş farklı
alım hacimleri seçmelerini sağlar.

Tamamlanmış hastanın diş hekimlerine adanan
geniş hacimden, her bir çeneye veya bunların iyi
tanımlanmış bölümlerine odaklanan hacimlere
kadar, operatör, anatomik bölgeye, çekime
odaklanarak dozu en aza indirgemek için her
zaman doğru hacmi seçer Aynı anda en yüksek
görüntü kalitesini vererek hastaya sunmaktır.
Ayrıca, 87,5 μm'lik çok yüksek çözünürlüklü ve
voksel boyutlu bir 3D çekim modu da mevcuttur;
bu da, en küçük anatomik öğeleri aydınlatabilen,
son derece ayrıntılı üç boyutlu rekonstrüksiyon
sağlar.

kalite & verimlilik

görüntüleme yazılımı
en iyi iş akışı yönetimi için
Villa 3D Planner
Rotograph Prime
3D’nin
tüm
muayene
programları, sezgisel sanal kullanıcı ara birimi
aracılığıyla birkaç basit adımda seçilir. Çekime ve
hastanın
türüne
göre
otomatik
olarak
düzenlenen gösterge parametreleri gösterilir.
Özellikle hacimsel çekimler, diş görüntüleme
yazılımı
Villa
3D
Planner
aracılığı
ile
gerçekleştirilir. Gelişmiş algoritmalar yoluyla elde
edilen bilgiyi projelendirirken, yüksek seviyede
ayrıntı oluşturma ile beraber, doğrudan 3D
yeniden yapılandırma işlemi gösterilir.

Ayrıntıların görüntülenmesini arttırmak için çeşitli
yeniden yapılandırılmış dilimlerin içine filtreler
uygulanabilir. Çeşitli yapıları doğru bir şekilde
ölçmek için çeşitli araçlar mevcuttur.
Villa 3D Planner’ın ayrıca implant planlamasına,
alt çene sinirini izlemeye yönelik aletlerle, yazılım
kütüphanesinden seçilen implantın veya basit bir
prosedürle oluşturulan özelliğin konumunu doğru
olarak belirleyen ve talep üzerine STL dosyasını
elde etmek ve kesin bir cerrahi kılavuzun
oluşturulması için özel bir modülü bulunur.

planlama
& kontrol

Öncü ve eşsiz çözüm,
yenilikçi dizayn
Hızlı ve kolay kurulum
Rotograph Prime 3D, dahiyane kompakt mekanik yapısı ve
Rotograph Prime’ın orjinal, rafine tasarımı ile son derece basit ve
hızlı bir şekilde kurulum yapılabilme özelliğine sahiptir.
Hafif kompakt gövde ve yenilikçi duvara montaj sistemi mümkün
olan en dar yerlerde kurulumunu mümkün kılar. Bu sayede sıra dışı
bir özgürlük ile diş kliniklerinde konumunu seçebilir.
Rotograph Prime’ın akıllı çift işlevli paketleme çözümünü koruyan
yeni 3D versiyonu, tek bir kişi tarafından sadece 2 adımda hızlı ve
kolay kurulum yapılmasını sağlar. Tabanını duvara sabitledikten
sonra ünite kaldırılarak dikey hale getirilir. Elektrik bağlantısı
yapılarak kullanımınıza hazır hale gelir.
Rotograph Prime 3D’ nin montaj süresi, kliniğinizdeki günlük iş
akışını etkilemeyecek derecede kısa zamanda yapılabilmektedir.
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Rotograph Prime 3D
Teknik Özellikler

Boyutlar
797 (31.4”)

975 - 1635

953 (37.5”)

( 38.4” - 64.4” )

1524 - 2184 ( 60” - 86” )

1107 (43.6”)

rotasyon
açısı
270°

Görüntüleme programları

Teknik veriler

2D standard
programlar

Panoramik (yetişkin/çocuk)
TMJ açık/kapalı ağız lateral
projeksiyonda Maksillar
sinüs P-A

Yüksek voltaj

60 - 86 kV

Anod gerilimi

2 - 12.5 mA

Fokal spot

0.5 mm (EN 60336)

Yarım panoramik (sağ/sol)
Orthogonal panoramik
Düşük-doz panoramik
Frontal dentisyon
Bite-wing (sağ/sol/çift)

Sensör teknolojisi

CMOS Flat Panel Caesium
Iodide (CsI) sintilatörlü

Voksel µ m

87,5 µ m minimum

Gri seviye

65536 – 16 bit

Voltaj besleme

220 - 240 V / 110 - 120 V
(± 10%) tek aşama

Ağırlık

67 kg

Opsiyonel
panoramik
XP paketi

3D programlar
(FOV boyutu)

3D ful dentisyon (85 x 93 mm)*
3D tek çene (85 x 50 mm)*
3D mandibular bölge (50 x 50 mm)
3D maksillar bölge (50 x 50 mm)
3D TMJ (85 x 93 mm)*
3D sinüs (85 x 93 mm)*
* Bu hacimlerin 80 x 80 mm ve 80 x 50 mm ile
sınırlı olduğu kanada’da mevcut değildir.

X-ray sistemi yeterliliği

Ekipman çeşitliliği

Villa Sistemi Medicali dünya
çapındaki en önemli radyoloji
sistemi üreticilerinden biridir.

Ürün yelpazemiz içindekiler:
• Dijital X-Ray sistemleri
• Uzaktan kumandalı tablolar
• Klasik devirme tabloları
• Genel rad. odaları
• Mobil üniteler
• Cerrahi C kolları
• Mamografi
• Dental üniteler: intraoral, panoramik ve 3D.

50 yılı aşkın bir süredir X-ışını
cihazları üretim ve know-how
alanındaki deneyimi radyografi
odaları oluşturabilecek tüm
teknolojileri kapsar.

Önceliğimiz: Teknik
Servis

Dünya çapında
lojistik servis

Yüksek vasıflı servis
mühendisleri, dünya çapında
kurulu tüm Villa Sistemi
Medicali kullanıcı ağına
güvence ve ekipman tedarik
etmektedir. İdame programları
ve hizmet sözleşmeleri ile
kalifiye personel tarafından
müşterilerimizin ihtiyaçlarına
adapte edilir.

Villa Sistemi Medicali günlük
olarak tüm müşterilerimize
düzenli bir şekilde tüm
ürünlerimizi, yedek parçaları,
aksesuarları en verimli kargo
firmalarını kullanarak elinize
ulaştırır. Sevk yöntemleri kara,
hava, deniz taşımacılıklarının
tümünü kapsamaktadır.

Villa Sistemi Medicali Spa

Villa Radiology Systems

Via delle Azalee, 3
20090 Buccinasco - Italy
Tel. +39 02 48859.1
Fax +39 02 4881.844
vsminfo@villasm.com
www.villasm.com

91 Willenbrock Rd. B-1
Oxford, CT 06478 - USA
Tel. +1 203 262 8836
Fax +1 203 262 8837
info@villaus.com
www.villaus.com
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Ürünlerimize ait özelliklerr sürekli teknik ilerlemeler ışığında geliştirilmektedir. Üretici firma gerçek özellikleri bu nede nle önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bazı özellikler ve aksesuarlar, sunulduğu pazarın istekleri doğ rultusunda değişebilmektedir. Mevcut belgede
yayınlanan tüm resimler ve röntgen görüntüleri demo amaçlı görüntülerdir. Tüm hakları saklıdır. İtalya’da basılmıştır - 12/16
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