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Tomograf CBCT z panoramą i cefalo

Wszechstronna diagnostyka 2D i 3D
PAPAYA CT PLUS umożliwia pełną diagnostykę
stomatologiczną: zdjęcia panoramiczne, cefalo
oraz obrazowanie 3D.
Szeroki wybór wielkości pola obrazowania 3D
oraz wszystkich dostępnych programów
panoramicznych i cefalo, pozwala na
wszechstronną diagnostykę stomatologiczną,
również w endodoncji i implantologii.
System wyposażony jest
w trzy sensory, dedykowane
do każdego rodzaju obrazowania.

NAJMNIEJSZE

CT Z CEFALO

Automatyczne ustawienie sensora
dla wybranego trybu obrazowania

Wyłączny przedstawiciel GENORAY dla stomatologii w Polsce:
GETWELL Sp. z o.o., ul. Milczańska 48a/1, 61-248 Poznań
tel./fax: +48 61 870 82 10, kom. +48 698 216 889
e-mail: biuro@getwell.pl, www.getwell.pl

Tomograf CBCT z panoramą i cefalostatem
o najmniejszej powierzchni instalacji
Innowacyjne rozwiązanie do wszechstronnej diagnostyki
Multi-FOV - zmienne pole obrazowania 3D
Wybór pola obrazowania w zakresie od 35 x 40 mm
do 140 x 140 mm - aż 19 programów dla dzieci i dorosłych.
140

najmniejsza powierzchnia instalacji
dzięki innowacyjnej budowie cefalostatu
- Cephalo Open X-ray

FOV 4x5

80

80

FOV 7x7

FOV 8x8

Zdjęcia panoramiczne

dostępna wersja CT z panoramą - PAPAYA CT
oraz CT z panoramą i cefalo - PAPAYA CT PLUS

Czas
ekspozycji

Pole
obrazowania

CT

9 – 17 s

Cefalo

4 ~ 12 s

CT

15,2 cm – wysokość pola

Cefalo

22,8 cm – wysokość pola
od 75 µm

Wielkość piksela
Wielkość ogniska lampy
Napięcie

Waga

35 x 40 mm - 140 x 140 mm (19 programów)

Panorama

Voxel

Wymiary

Zdjęcia cefalometryczne
7,7 – 14,5 s

Panorama

75 µm x 75 µm

Tomografia CBCT

0,5 mm
60 – 90 kV

PAPAYA CT

szer. 1,204 m / gł. 1,132 m / wys. 2,383 m

PAPAYA CT PLUS

szer. 1,832 m / gł. 1,132 m / wys. 2,383 m

PAPAYA CT

145 kg

PAPAYA CT PLUS

160 kg

Sensor
Wielkość ogniska lampy

Csl + CMOS
0,5 mm

WNapięcie
ofercie Getwell również: 60 kV min – 90 kV max

FOV 14x8

Pełne możliwości diagnostyczne

zawsze ostre zdjęcia panoramiczne
dzięki Multi-Focus
aż 5 zdjęć do wyboru po jednym skanie

Dane techniczne

140

50
40

tryb szybkiego skanu – tylko 7,7 sekundy
minimalizuje dawkę promieniowania oraz zmniejsza
ryzyko wystąpienia artefaktów spowodowanych
poruszeniem się pacjenta

80

70

140

bardzo wysoka rozdzielczość - od 75 μm
świetne narzędzie diagnostyczne
w endodoncji i implantologii

70

zmienne pole obrazowania (Multi-FOV)
możliwość dostosowania optymalnej wielkości
pola obrazowania do potrzeb diagnostycznych

• aparaty do zdjęć punktowych: ścienne − MAX 70 HF/DC i przenośne − PORT-X II i PORT-X III
• systemy radiografii cyfrowej: sensory PortView oraz skaner płytek fosforowych FireCR
• tomografy stomatologiczne: VOLUX 6, VOLUX 9; tomograf z pantomografem i cefalostatem: PAPAYA CT i VOLUX 21C
• znieczulenie komputerowe CALAJECT, producent RONVIG Dania

FOV 14x14

