R100-CP
3 Boyutlu Volumetrik Tomografi
Dijital Panoramik ve Sefalometrik
• Yüksek Çözünürlük
• Sabit Flat Panel Dedektör
• 8 FOV (Görüntüleme Alanı) Seçeneği
• Otomatik Odaklama ve Klavuz İmaj
• Kullanıcı Dostu Yeni Yazılım
• Hounsfield Skalası ile yoğunluk tespiti

• Tomografide Doz Yönetimi
• Üçgen Görüntü Alanı
• Panorama Plus Katmanlı Panoramik
• 5 Dikey 1 Yatay Segmentli Panoramik
• 4 Segmentli Sefalometrik

Morita Veraviewepocs 3D R100-CP
Bu cihazda 3 fonksiyon bir aradadır:
Cihaz 8 farklı görüntüleme alanında (FOV) 3 boyutlu dijital volumetrik
tomografi, çok katmanlı panoramik ve sefalometrik röntgen çeker.
Bu cihazla sinüs tabanı dahil tüm maksilla ve ramusa kadar tüm mandibula
bir arada veya ayrı ayrı görüntülenebilir. İstenirse alt veya üst çeneden veya
her ikisinden bölgesel tomografi çekimi yapılabilir.
Cihaz aynı zamanda çok katmanlı panoramik röntgen çeker.
Panorama Plus teknolojisi ile çekilen panoramik imajda 1600 katman
arasından en uygun bölge ve eksen ayarı yapılarak istenilen yere
odaklanılabilir.
Otomatik odaklama ve klavuz imaj sayesinde cihaz çekilmesi istenilen
bölgeye otomatik olarak konumlandırılabilir.
Yeni geliştirilmiş dental ark formuna tam uyumlu patentli Reuleaux Üçgeni
şeklindeki tomografi görüntüleme alanı sayesinde daha az doz ile daha fazla
alan görüntülenir. Hounsfield skalası özelliği ile gerçekçi doku ve kemik
yogunluğu ölçümleri yapılabilmektedir.
Cihazda sabit Flat Panel dedektör bulunur. Çekilen hacimsel görüntü alanı
üçgen veya silindir formunda bir prizma şeklindedir.
Tomografi Teknik Özellikler:
Alan ve Voxel Ölçüleri :
o 40 x H 40 mm: 0 - 125 μm
o 40 x H 80 mm: 0 - 125 μm
o 80 x H 40 mm: 0 - 125 μm
o 80 x H 50 mm: 0 - 125 μm
o 80 x H 80 mm: 0 - 125 μm
o100 x H 40 mm: 0 - 125 μm
o100 x H 50 mm: 0 - 125 μm
o100 x H 80 mm: 0 - 125 μm
Panoramik / Sefalometrik Çekim programları:
Standart 1,3 x, Büyütmeli 1,6x
Pedodontik (Standart 1,3x, 1,6x, Ortoradyal 1,3 ve 1,6, Gölge
azaltmalı 1,3x ve 1,6x)
Ön ve arka Sinüs
Ortoradyal 1,3x ve 1,6x,Gölge azaltmalı 1,3x ve 1,6x
TMJ 4'lü projeksiyon
Lateral sefalometrik, P/A sefalometrik, Segmentli sefalometrik
Panaromik / Sefalometrik Teknik Özellikler:
Çekim süresi: 7,4 Saniye panoramik
Efektif doz: 1,5 Mikro sV (1 periapikal röntgene eş değer)
Ürün İçeriği:
Veraviewepocs 3D model R100-P cihazı
1 adet bilgisayar, 1 adet monitör
1 adet i-dixel görüntüleme yazılım
Dicom print ve 5+1 kullanıcı

GriSkalası: 14 bit
Çekimsüresi: 9.4sn.
Tüp ışın değerleri: 1-10 mA / 60-90 kV
Efektif doz: 0,7-1,5 panoramik arası
Çözünürlük: 2 lp/mm' den büyük
Kesit eni ve aralığı: 0 - 2 mm
Kesit adedi: 350 - 640 kesit
Focal Spot: 0.5
Cihaz ölçüleri(m): En: 1.02 Der: 1.5 Yük: 2.35

Panoramik / sefalometrik özellikleri:
-DDAE: Çekimle eş zamanlı ve çekim yapan sensör ile kişiye özel kemik yoğunluğu
ölçümü yapılarak direkt dijital dinamik otomatik doz ve görüntü yönetimi
-AIE: Otomatik Görüntü Güçlendirme ile görüntülerdeki zengin gri yoğunluğunun ve
ışığın optimizasyonu, keskinleştirme ve kontrast/parlaklık dengeleme
-Panorama Plus: 1.600 kesitten oluşan panoramik görüntü içinden hassas görüntü
katmanı ayarı. Ayrıca segment panoramik özelliği ile 5 dikey, 1 yatay segment çekim.
-Gri Tonlarının Yumuşak ve Sert Doku Arasında Dengeli Dağılım
-Direk Akım ile hastanın absorbe ettiği soft x-ray ışınının azaltılması
-Çekim Ünitesi Kolunun X-Y eksenli hareket kabiliyeti ile çekim özgürlüğü
-Likit kristal ekranlı, dokunmatik dijital kumanda paneli
-Otomatik Odaklama ile net görüntü alanının dişler bölgesine tek tuş ile odaklanması
-Sefalometrik çekimlerde 4 faklı segment seçeneği sunar. Bölümlenmiş sefalometrik
alan sayesinde incelenmeyecek olan bölgelere doz verilmez, böylece hasta gereksiz
radyasyondan korunur.

I-dixel yazılım içeriği:
3D volume rendering, Dicom Print, MPR (gerçek zamanlı
yeniden dilimleme), ortogonal kesitsel panoramik ark
görünümü, kanal işaretleme, implant planlama, One Data
Viewer, One volume viewer dış görüntüleme yazılımı.
Yazılım opsiyonları:
Network üzerinden ilave kullanıcı ortaklığı
Worklist Management
3 yıl garanti
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