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GABINET TOMOGRAFII CBCT GETWELL
Wykonujemy badania tomograﬁi wiązki stożkowej dla stomatologii i laryngologii.
Pole obrazowania 150 x 150 mm obejmuje do wyboru:
– oba łuki zębowe – szczękę i żuchwę
– stawy skroniowo-żuchwowe
– zatoki przynosowe lub struktury ucha

Przyjazna diagnostyka 3D
Technologia tomografii wiązki stożkowej zdecydowanie
zmniejsza dawkę promieniowania w porównaniu
do tradycyjnej tomografii, co czyni ją metodą znacznie
bezpieczniejszą dla pacjenta.
W gabinecie tomografii Getwell badania wykonywane są
w komfortowych warunkach dla pacjenta. Pozycja siedząca
podczas badania ułatwia pozycjonowanie i utrzymanie
nieruchomej pozycji, szczególnie u dzieci i osób starszych.
Bezpośrednio po badaniu pacjent otrzymuje wynik tomografii
zapisany na płycie DVD wraz z automatyczną przeglądarką.

Gabinet Tomograﬁi Komputerowej Poznań

Zapraszamy do współpracy
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W OFERCIE GABINETU
– szybka i wygodna diagnostyka 3D
– indywidualne szkolenia dla współpracujących lekarzy
– prezentacja sprzętu RTG dla stomatologii

Badania usługowe dla pacjentów
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Gabinet tomografii komputerowej Getwell wykonuje badania pacjentów
wyłącznie na skierowanie od lekarza. Skierowania są dostępne do wydruku
na stronie gabinetu lub dostarczane do zainteresowanych gabinetów.

Szkolenia i prezentacje dla lekarzy

Pacjent:

Data badania:

Dla współpracujących lekarzy proponujemy indywidualne,
bezpłatne szkolenia z obsługi oprogramowania do analizy
badań tomografii CBCT, pozwalające na pełne wykorzystanie
możliwości diagnostycznych w praktyce.

Szczegółowe informacje i rejestracja - tel. 61 870 82 10
Gabinet czynny: poniedziałek-piątek 8:30-16:30

Gabinet Dentystycznej Tomograﬁi Komputerowej Getwell
ul. Milczańska 48a/1 (Stare Żegrze), 61-248 Poznań
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Specjalista w radiologii stomatologicznej i znieczuleniach komputerowych
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