
MORITA DIJITAL PANORAMİK 
RÖNTGEN CİHAZI TANITIM 

SUNUMU



 100 Yıllık Geleneksel Japon Üreticisi

 %100 Japon, %100 Morita Üretimi

Dijital panoramik ve volumetrik tomografinin mucidi 100 yıllık Morita
üretim tecrübesi ve 50 yıllık panoramik röntgen ve 38 yıllık dijital 
panoramik üretim tecrübesi. 

Cihazda tek bir parça bile Japonya dışında üretilmiyor. Civatadan tüpe, 
vidadan sensöre kadar herşey Japonya menşeili ve Morita'ya özel üretiliyor

MARKA DEĞERİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



 Teknoloji Üretimi ve AR-GE Odaklı Firma Karakteri

 Marka İtibarına Sahip Çıkan Köklü Aile Firması

Dental sektöre kazandırılan birçok ürün, buluş ve yüzlerce patentli yenilik

İki boyutlu dental görüntülemeye yatırım yapmaya devam eden tek üretici 
firma olma özelliği

 Dünya çapında bir şirket olmasına rağmen firmanın sahibi Morita ailesidir 
ve Morita için markalarının itibarı herşeyden önde gelir

Junichi Morita (1916) Haruo Morita (2016)

MARKA DEĞERİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



 İlk Dijital Panoramik-
1979 

 İlk Ergonomik 
Ünit- 1963

 İlk Aeratör 
Başlığı-1959

 İlk Japon Üniti -
1927 

 Araştırmacı-Geliştirmeci Bir Firma Olan Morita’nın 
Dental Sektöre Kazandırdığı İcatlar

MARKA DEĞERİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



 İlk Volumetrik 
Dental Tomografi-
2001

İlk Dental Lazer- 1996

 İlk Apeks Bulucu- 1992

 İlk Endodontik 
Mikromotor (Apeks 
Bulucu) -1996

 İlk Panoramikli 
Tomografi- 2007

 Araştırmacı-Geliştirmeci Bir Firma Olan Morita’nın 
Dental Sektöre Kazandırdığı İcatlar

MARKA DEĞERİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



Osaka MerkezTokyo Merkez

Tokyo Showroom – Morita Dental Plaza

 100 Yılı Aşan Köklü Geçmişi Olan Morita’nın 
Japonyada’ki Üretim ve Yönetim Merkezleri

Kyoto Fabrikaları 
(J. Morita Manufacturing Corporation)

Kyoto Mühendislik Şirketi 
(J. Morita  Engineering Corporation)

MARKA DEĞERİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



MORITA GLOBAL NETWORK 

 Global Bir Şirket Olan Morita’nın Dünyadaki 
Merkezleri ve Şubeleri

MARKA DEĞERİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



ALMANYA - J. Morita Europe GmbH ABD- J. Morita USA, Inc.

MARKA DEĞERİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR

 Global Bir Şirket Olan Morita’nın Dünyadaki 
Merkezleri ve Şubeleri

SİNGAPUR – Morita Dental Asia Pte. Ltd.

HİNDİSTAN- J. Morita Corporation India
AVUSTRALYA / YENİ ZELLANDA-
J. Morita Corporation Austiralia and 
New Zealand

BREZİLYA- J. Morita 
Representation Office

ÇİN- J. Morita Corporation 
Nanjing China Office



Dijital Panoramik Röntgen Cihazı



 Tüp ile ilgili Özellikler (foton+frekans)

Radiator

CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

HD tüp kullanılmaktadır

140 khz lik tüp frekansı ile foton enerji gücü yüksektir

116 kilojüllük ısı birimi ile ısınma yoktur dijital parazit yoktur

 Isı radyatörü soğutma süresini hızlandırır.

 Cihaz geç ısınır, çabuk soğur. Böylece arka arkaya çekim 
yapma adedi artar. Üstelik ısınma olmadığı için elektrik akımı 
kaynaklı görüntü grenlenmesi ortadan kalkar



CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Sensör ile ilgili Özellikler

Sensörde bulunan kurşun kalkan x ışını 
saçılmasını önler, böylece bu saçılmalardan 
kaynaklanan distorsiyon ve artifaktlar ortadan 
kaldırılmış olur.

Sintilatörlü, yüksek hassasiyetli sensörlerde
tüpten gelen fotonlar sensörün üzerindeki 
piksellere odaklanır, dağılmayı önlenir. Bu sayede 
daha az   doz yoğunluğu ile (mA) daha yüksek 
çözünürlük (daha çok piksel) elde edilir

Sensör 16 bit yani 65.536 ton zengin gri skalası 
algılar 

Tube
head



Standart sensör Yeni HD sensör

CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Sensör ile ilgili Özellikler



 X - Y Eksenlerinde Hareket Kabiliyeti ile Birebir Ölçüm 
Doğruluğu Veren Panoramik Görüntüleme

C Kolunun özel radyal oluk ile X‐Y eksenindeki 
hareket kabiliyeti vardır

CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

 C Kolu ile ilgili Özellikler



CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

 C Kolu ile ilgili Özellikler
Patentli radyal bir oluk (ray) içinde 
C kolunun parabolik dönüş hareketi 
ile sabit ölçülü, dik açılı lineer 
panoramik çekim yapılmaktadır

Bu sayede sıfır distorsiyon, sabit 
magnifikasyon, otomatik kalibrasyon 
ile 1:1 ölçüm ve implant planlama 
imkanı mevcuttur .

Adeta 2 boyutlu tomografi çekimi 
gibi tüm resimde kesin ölçü elde 
edilebilir

Ortoradyal

X-ray Sensor

Guide Groove
(rehber oluk)

Dental Arch
(dental yay)

Focus Spot
(odak spot)

X Axis
X ekseni

Y Axis
Y ekseni

C‐Kol hareketi: 
Ortoradyal çarpraz oluk sistemi
(V‐şekilli rehber oluk)



Birebir ölçekli ölçüm ve implant planlama imkanı

Yazılım bünyesinde implant kütüphanesi olan bir implant modülü vardır

Çekilen görüntü 
otomatik olarak 
kalibrasyonlu gelir ve 
doğrudan 1:1 boyutta
ölçüm yapılabilir

CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

 C Kolu ile ilgili Özellikler



Birebir doğrulukta çizim ve işaretleme imkanı

Yazılım fonksiyonları ile mandübular kanal, sünüş tabanı gibi anatomik unsurlar 
işaretlenebilir. Diş arası boşlukları paralel olarak ölçülebilir

Çekilen görüntü 
otomatik olarak 
kalibrasyonlu gelir ve 
doğrudan 1:1 boyutta
ölçüm yapılabilir

CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

 C Kolu ile ilgili Özellikler



CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Panoramik görüntüde hassas ölçüm

 C Kolu ile İlgili Özellikler



CİHAZIN MEKANİK ÜSTÜNLÜKLERİ 

Aynı ölçümün 3D tomografi ile doğrulanması

 C Kolu ile İlgili Özellikler



X Ray HeadCCD Sensor

Computer

kV Control

mA Control

Direk Dijital Otomatik Doz Yönetiminde 
görüntüyü yakalayan CCD sensör aynı zamanda 
X ışınımını doğrudan kontrol eder.

Morita Patentli Yeni Nesil DDAE Direkt 
Dijital Dinamik Otomatik Doz Kontrolü 
Tekniği ile Çekim ile Eş Zamanlı ve Çekimi 
yapan CCD Sensör ile Dişlerin Sürekli Kemik 
Yoğunluğu Ölçülür ve X‐Ray Doz Miktarı Bu 
Ölçüme göre 60‐70 kV ile 1‐7,5 mA
Arasında Otomatik Ayarlanır

kV: 60‐70kV
mA: Max 7.5mA
(Otomatik kontrol)

CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 DDAE ile ilgili Avantajlar



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 AIE ile ilgili Avantajlar

AIE:OFF 
AIE: KAPALI

AIE:ON 
AIE. AÇIK

Morita Patentli bir diğer
metot olan AIE, otomatik
olarak görüntülerin gri
yoğunluğunu ve ışığı
optimize eder. 

Böylece görüntü
yoğunluklarındaki
detaylar kuvvetlendirilir, 
vurgulanır, kontrast ve
parlaklık dengelenir
görüntü keskinleşir ve
güçlenir.

*AIE= Automatic Image Enhancement

AIE fonksiyonu ile Otomatik Görüntü Güçlendirme ve Işık Optimizasyonu



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 AIE ile ilgili Avantajlar

Görüntüde siyah‐beyaz 
renkler az, zengin gri ise 
fazladır

AIE fonksiyonu sayesinde 16 bit gri skalasından ve bu grilerin dağılımından 
teşhis amaçlı olarak maksimum fayda sağlanır



DDAE
ON
açık

DDAE
OFF

kapalı

AIE
ON
açık

AIE
OFF

kapalı

CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 DDAE ve AIE Fonksiyonların Birleşik Etkisi



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 DDAE ve AIE Fonksiyonların Birleşik Etkisi



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Çekim Süresi ve Çözünürlük ile İlgili Avantajlar

Dozlama Süresi: 5.5Sn.

X Işınımı: Ortalama 4 miliamper doz 
yoğunluğu ile 20 mAs ışıma ve 16 bit gri skalası  
renk derinliği

Süper Hızlı Çekim Modu

Düşük Radyasyon ile iyi görüntü



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Çekim Süresi ve Çözünürlük ile ilgili Avantajlar

Farklı Çekim Opsiyonları

Sadece Morita’da :

10 saniye süper high resolution çekim modunda
ortalama 4 miliamper doz yoğunluğu ile yalnızca 40 
mAs ışıma ile 96 mikron piksel boyutu ve 4,6 
megapiksel çözünürlük



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Doz ile ilgili avantajlar

 Düşük Radyasyon
Çekim süreleri de kısa olduğundan; bu doz değerlerine yaklaşabilen başka 
bir marka ve model yoktur. 
Ortalama 4 mA ile çekim yapılır. Diğer marka cihazlar  3 ila 16 kat arası daha 
fazla doz vermektedirler 

Doz Yönetimi
Densitometre ile kemik yoğunluğu ölçümüne dayalı çekim sırasında anlık ve 
değişken dinamik doz ve görüntü yönetimi sistemi  vardır. Patentli bu sistem 
sayesinde 0.5 miliamper hassasiyetinde kademeli 1‐7,5 mA aralığında hassas doz ve 
görüntü yönetimi yapabilir.  Bu sayede hastaya en ideal olan  gerekli ve yeterli doz 
verilir, görüntü dengeli ve homojen oluşur. 



Network Lisansı
Cihazla birlikte çoklu ağlarda kullanıma uygun, network tipi, 
kullanıcı sınırı olmayan yazılım gelmektedir.

Hasta Veri Tabanı ve Entegrasyon 
Yazılım görüntüleme işlevlerin haricinde, hasta takip modülü de 
içermektedir ve hastane bilgi yönetim sistemleri ile tam 
uyumludur.

Dicom Lisansı ve PACS
Elde edilen görüntüler uluslararası medikal standart olan DICOM 
3.0 formatında lisanslıdır. PACS sistemleri ile entegrasyon  
opsiyonu vardır.

Implant Kütüphanesi ve Fonksiyonlar
Zengin implant kütüphanesi ve her türlü çizim ölçme, ışık ayarı, 
renklendirme, kesme gibi fonsksiyonlar sayesinde doğru teşhis 
ve planlama olanağı

CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Yazılım ile ilgili avantajlar



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Yazılım ile ilgili avantajlar
Optimizasyon seçenekleri
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 Yazılım ile ilgili avantajlar
Optimizasyon seçenekleri
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 Yazılım ile ilgili avantajlar
Optimizasyon seçenekleri



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Yazılım ile ilgili avantajlar
Optimizasyon seçenekleri



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Yazılım ile ilgili avantajlar
 Görüntüyü kesip periapikal imaj elde etme



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Yazılım ile ilgili avantajlar
 Görüntüyü kesip periapikal imaj elde etme ve kanal boyu ölçümü



CİHAZIN DİJİTAL ÜSTÜNLÜKLERİ 

 Yazılım ile ilgili avantajlar
 Görüntüyü zumlayıp çift ekran inceleme



CİHAZIN KULLANIM AVANTAJLARI 

 Kolay Kumanda Paneli

Yapay Zeka ile Çalışan Tam Otomatik 
Radyoloji Robotudur

Hastanın yaşına ve cinsiyetine göre kV ve
mA ayarlanması  gerekmez.

Hastanın cüssesinin seçilmesine gerek 
yoktur.

Operatör sadece görüntü programlarından 
birini seçer.



CİHAZIN KULLANIM AVANTAJLARI 

 Konumlandırma ile ilgili Avantajlar

Lazer rehber ışıklar ile kolay pozisyon 
kontrolü

Güç kontrollü hassas asansör mekanizması 
sayesinde yükseklik milimetrik olarak 
ayarlanabilir

Güvenli ve stabil bir şekilde hasta sabitleme

Çene  desteği, ısırma çubuğu, şakak 
aparatları, el tutamakları, ayna ve lazerler 
dahil toplam toplam 13 adet unsur ile hatasız 
konumlama ve çekim imkanı



Kesin konumlandırma için hastanın pozisyonu 
üç lazer hüzmesi ile kontrol edilir:

 Frankfurt düzlem hüzmesi
 Mid-sagittal düzlem hüzmesi
 Görüntü katmanı hüzmesi

Çene desteği ileri ve geri hareket edebilir. 
(Manual olarak ayarlanır)

Uygun konum yakalandığında çene desteği 
kilitlenerek sabitlenir

CİHAZIN KULLANIM AVANTAJLARI 

 Konumlandırma ile ilgili Avantajlar



Ortoradyal Panoramik

Pedodontik Panoramik
(Çocuk Modu)

 Çekim Seçenekleri

CİHAZIN KULLANIM AVANTAJLARI 



TMJ 4’lü çekim

Maxillari Sinüs Panoramik

 Çekim Seçenekleri

CİHAZIN KULLANIM AVANTAJLARI 



 25+ yıl diş hekimliği cihazları temsil tecrübesi

2000 yılından beri kesintisiz Morita distribitörlüğü

1000 üzerinde röntgen kullanıcı referansları

Türkiye de diş hekimliği sektöründe ilk müşteri hizmetleri departmanı

İlk müşteri ilişkileri takip yazılım kullanımı

İlk çağrı merkezi

İlk uzak masa üstü ile canlı destek hizmeti

METCO DENTALİN KURUMSAL KİMLİĞİ İLE 
İLGİLİ AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



3 yıl orijinal fabrika garantisi

10 yıla kadar garanti uzatma opsiyonu

Türkiye ’nin her yerine haftada 6 gün en geç 2 saat içerisinde uzaktan 
destek garantisi

Türkiye ‘nin heryerine en geç 24 saat içerisinde yerinde fiziki müdahele
(Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz/Güneydoğu, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri 
servis ağımız ile) 

SATIŞ SONRASI İLE İLGİLİ AVANTAJLAR VE 
HUSUSLAR



10 yıl içinde tomografi upgrade garantisi

 TSE A sınıfı hizmet yeterlilik belgesi*

10 yıl tüm versiyonlar toplamında "0" arıza istatistiği

 Toplamda 500 adet IC5 kullanıcı referansı

SATIŞ SONRASI İLE İLGİLİ AVANTAJLAR VE 
HUSUSLAR

*  A sınıfı belge radyolojik görüntüleme cihazlarını
ve tomografileri de kapsar



Düşük Taban Alanı: Yaklaşık 0.86 m2

Tasarrfuflu Güç Tüketimi: Yaklaşık 0.85 kVA

Hafif Kompakt tasarım: Toplam ağırlık yaklaşık 110 kg

YERLEŞİM VE MONTAJ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 



Işınım süresi sadece 5.5 saniye - Yaklaşık sıradan bir dijital cihazın 1/3’i

 HD tüp ve sensör- High Resolution mod - Daha fazla tanı detayı

 1/6 oranında daha düşük radyasyon - Analog panoramik ile karşılaştırıldığında.

 Çok Düşük Efektif Doz - Yani hastanın aldığı doz sadece 1,5 mikro sV

 Direct Digital Auto Exposure (DDAE) - Direkt Digital Dinamik Otomatik Doz ve Görüntü 
Yönetimi

 Auto Image Enhancer (AIE) - Otomatik Görüntü Güçlendirme ve Işık Optimize Etme

 Kolay Kullanılan 4 adet görüntü opsiyonu – Ortoradyal Panoramik, PEDO, TMJ ve Sinüs

 Üçlü lazer ışını  - Çok kolay hasta konumlandırması

 Hafif ve kompakt tasarım - Yer ve enerji tasarrufu eder, sadece 0.86 m2 yer kaplar.

 Dijital görüntü sistemi ve Network Paylaşımı - Film yok, banyo yok, çok daha az X-ray 
ışınımı, sınırsız dahili yazılım kullanıcısı

 16 Bit zengin gri skalası - Süper yüksek çözünürlüklü ve tanı detaylı görüntüler

ÖZELLİKLER‐ GENEL ÖZET



Sensör Piksel Boyutu: 0,048 mm
Sensör Çözünürlüğü: 10.4 lp/mm
Görüntü Piksel Boyutu: 96 mikron
Piksel Sayısı: 4.6 megapiksel
Imaj ebadı: 288 × 147.5 mm
Tüp frekansı: 140 khz
Tüp Isı Birimi: 116 kJ = 86.000 HU
Görüntü gri skalası: 16 bit

TEKNİK ÖZELLİKLER



MORITA PANORAMİK GÖRÜNTÜ ÖRNEKLERİ
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