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Pantomograf z cefalostatem 
–  najwyższa jakość HD
–  zawsze ostre zdjęcia dzięki Multi-Focus
–  najmniejsza powierzchnia instalacji

Innowacyjny pantomograf z cefalostatem to doskonałe narzędzie diagnostyczne. 
Jeden skan (jedna dawka promieniowania) pozwala na otrzymanie 5 warstw 
panoramy do wyboru, bez potrzeby powtarzania badania i powtórnego 
napromieniowania pacjenta. Niezrównana jakość obrazowania dzięki sensorowi 
CdTe o bezpośredniej konwersji obrazu. Pełne możliwości rozbudowy: 
od pantomografu z cefalostatem, przez funkcję 3D aż do tomografu CBCT.

– najmniejsza powierzchnia instalacji dzięki 
 innowacyjnej budowie cefalostatu
– szeroki wybór programów 
 pantomograficznych i cefalometrycznych
– doskonały design i relaksujący podkład muzyczny
– obrazowanie 3D - funkcja CUST lub CBCT

Wirtuoz obrazowania 2D

Leader in Digital X-ray System

MULTI-FOCUS W STANDARDZIE  

FUNKCJA 3D CUST 

INNOWACYJNE FUNKCJE:

Po jednym skanie 
aż 5 zdjęć (warstw) 
do wyboru - zawsze 
znajdziesz ostry 
obraz interesują- 
cego obszaru
bez dodatkowej 
ekspozycji.

Wysokiej jakości 
przekroje poprze- 
czne wyrostka 
zębodołowego 
z obszaru 
50 x 50 x 103 mm 
bez dużych nakła- 
dów finansowych.



Tomograf wiązki stożkowej 
–  z panoramą i cefalostatem
–  zmienne pole obrazowania 3D
–  bardzo wysoka rozdzielczość

Najnowsze urządzenie PAPAYA CT PLUS umożliwia pełną diagnostykę 
stomatologiczną: zdjęcia pantomograficzne, cefalo oraz obrazowanie 
3D. Wybór funkcji jest automatyczny gdyż system jest wyposażony 
w trzy sensory, dedykowane do każdego rodzaju zdjęć. 
Szeroki wybór wielkości pola obrazowania 3D oraz wszystkich 
programów panoramicznych i cefalo, pozwala na wszechstronną 
diagnostykę stomatologiczną, również w endodoncji i implantologii.

Wszechstronna diagnostyka 2D i 3D 

– wybór pola obrazowania w szerokim zakresie 
 od 3,5 x 4 cm do 14 x 14 cm
– bardzo wysoka rozdzielczość (75 μm)
 przydatna szczególnie w endodoncji
– tryb szybkiego skanu 
– najmniejsze wymiary CT z cefalostatem

Leader in Digital X-ray System

VOLUX 6 
FOV 8,5 x 8,5 cm
oraz 5,6 x 5,6 cm

VOLUX 21C
z panoramą
i cefalostatem
FOV 14 x 9 cm

VOLUX 9
wersja stomatologiczna
i laryngologiczna (ENT)
FOV 15 x 15 cm
oraz 10 x 10 cm 

Premiera
CEDE 2015
Premiera
CEDE 2015

POZOSTAŁE TOMOGRAFY
CBCT W OFERCIE:



PORT VIEW 
Uniwersalna radiografia cyfrowa

Skaner płytek fosforowych 
–  precyzja obrazowania
–  wygoda pracy
–  szybka diagnostyka

Najnowszy skaner płytek fosforowych FireCR to doskonałe narzędzie 
do wykonywania zdjęć punktowych. Łatwe do pozycjonowania, cienkie
i elastyczne płytki już po kilku sekundach umożliwiają wyświetlenie badania 
na ekranie komputera. Po skanowaniu badanie jest widoczne również na 
ekranie LCD skanera. Skaner obsługuje wszystkie uniwersalne rozmiary 
płytek: 0, 1, 2, 3 i 4c. Dzięki namagnesowanej tacy podajnika „push and go” 
łatwo umieścić płytkę w skanerze.

– diagnostyka w kilka sekund
– krystaliczna jakość zdjęć 
– łatwa i intuicyjna obsługa

Swoboda wykonywania zdjęć punktowych

Niezawodne czujniki cyfrowe
wysokiej rozdzielczości.

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

ZESTAWY RTG DO ZDJĘĆ PUNKTOWYCH - PROMOCJA:
Aparat punktowy (PORT-X lub MAX-70) ze skanerem FireCR
i fartuchem ochronnym;

Aparat punktowy (PORT-X lub MAX-70) z radiografią cyfrową, 
fartuchem ochronnym i zestawem pozycjonerów. 
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Nowoczesny i ergonomiczny 
aparat do zdjęć wewnątrzustnych 
z niezawodną lampą TOSHIBA, 
w opcji z wyzwalaczem 
bezprzewodowym.

– dostępne dwa modele: PORT-X II i PORT-X III
– wygodna diagnostyka podczas zabiegów
– współpracuje z radiografią cyfrową, 
 płytkami fosforowymi lub kliszami
– w ofercie gotowe do pracy zestawy 
 do wykonywania zdjęć punktowych - RTG
 z radiografią lub płytkami fosforowymi

Wygodna i precyzyjna diagnostyka
PORT-X to linia aparatów bezprzewodowych o bardzo wysokiej jakości 
obrazowania. Ostre zdjęcia o dużym stopniu kontrastu uzyskujemy dzięki 
generatorowi wysokiej częstotliwości i lampie TOSHIBA. Bardzo krótkie 
czasy ekspozycji i niskie natężenie prądu minimalizuje dawkę 
promieniowania. Razem z płytkami fosforowymi i skanerem FireCR, 
zwiększają swobodę pracy w każdym gabinecie.

Aparaty przenośne RTG
–  wygodna i bezpieczna diagnostyka
–  krótkie czasy ekspozycji
–  bardzo wysoka jakość obrazowania

Leader in Digital X-ray System

MAX 70 HF/DC
Ścienny aparat RTG do zdjęć
punktowych

W OFERCIE RÓWNIEŻ:



Ekonomiczne i komfortowe
znieczulanie

Znieczulenie komputerowe
–  koszt znieczulenia jak karpulą 
–  najwyższa, duńska jakość
–  wygoda i prestiż gabinetu

CALAJECT™ to nowoczesne urządzenie duńskiej firmy RONVIG do 
bezbolesnego znieczulenia sterowanego komputerowo. CALAJECT™ 
idealnie kontroluje parametry przepływu środka znieczulającego zgodnie
z ustawieniami jednego z trzech programów. Zabezpiecza w ten sposób 
przed bólem powodowanym rozpieraniem tkanek. Nawet znieczulenia 
podniebienne mogą być wykonywane bez uczucia dyskomfortu i bólu.

– standardowe igły i znieczulenia jak do karpuli
– stała kontrola ciśnienia podawania
– automatyczna aspiracja

Skuteczność potwierdzona
badaniami, również w Polsce.

śródwięzadłowe, nasiękowe, 
przewodowe i podniebienne.

www.calaject.pl

Pain free injection

WSZYSTKIE TECHNIKI
ZNIECZULANIA:

GETWELL Sp. z o.o., ul. Milczańska 48a/1, 61-248 Poznań
Obsługa klienta, sprzedaż: +48 61 870 82 10; +48 698 216 889
e-mail: biuro@getwell.pl | www.getwell.pl | www.calaject.pl 

Specjalista w radiologii stomatologicznej i znieczuleniach komputerowych


