
 

Pantomograf
Szybka i pewna diagnostyka RTG

3D CUST
+

Multi-Focus

Kompaktowy pantomograf PAPAYA zapewni Ci 
szybką i pewną diagnostykę RTG. Dzięki funkcji 
Multi-Focus dostępnej w standardzie, 
otrzymujemy 5 zdjęć do wyboru po jednej 
ekspozycji oraz pewność, że obraz  będzie 
zawsze ostry.

W standardzie unikalna funkcja 3D CUST 
pozwalająca ocenić grubość kości.

Dostępna wersja 
z cefalostatem oraz wersja 
3D ready - gotowa do 
rozbudowy o tomogra�ę CBCT.

Bardzo nowoczesny kompaktowy design
− najmniejsza powierzchnia instalacji 
w gabinecie.

Zawsze ostry obraz na jednej z 5 warstw
dzięki funkcji Multi-Focus.

Multi-Focus - po jednej ekspozycji (dawce promieniowania) 
otrzymujemy 5 zdjęć do wyboru, minimalizując błędy 
wynikające z nieprecyzyjnego pozycjonowania.

Wyłączny dystrybutor Genoray stomatologia w Polsce:
Getwell Sp. z o.o., Milczańska 48a/1, 61-248 Poznań, +48 61 870 82 10, +48 698 216 889

www.getwell.pl, www.genoraypoland.com

Getwell od wielu lat dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania poprawiające komfort i ergonomię pracy w stomatologii i medycynie. Wyłączny dystrybutor 

renomowanych firm: znieczulenie komputerowe Calaject Ronvig, lupy indywidualne ExamVision, krzesła ergonomiczne BQE, radiologia Genoray i 3Disc.



Dane techniczne PAPAYA
Model PAPAYA PAPAYA PLUS

Sensor

Wielkość ogniska lampy 0,5 mm

CMOS/Csi

Wielkość piksela 100 µm x 100 µm

Oprogramowanie TRIANA w j. polskim

Obrazowanie cefalometryczne

Obrazowanie panoramiczne

—

Czas
ekspozycji

Panorama

Cefalo

Wysokość pola
obrazowania

Panorama

Cefalo

Napięcie lampy 60 – 90 kV

9-17 s 9-17 s

— 4-8 s

150 mm 150 mm

— 240 mm

Wygodny pantomograf cyfrowy
z cefalostatem i możliwością rozbudowy do 3D

Funkcja CUST
wyraźne przekroje poprzeczne wyrostka zębodołowego
z możliwością pomiaru grubości kości.

Precyzyjne pozycjonowanie
metodą  „twarzą w twarz”,
bez konieczności stosowania lusterka.

Najwyższa jakość HD
Najwyższej jakości obrazowanie pantomogra�czne 
i cefalometryczne, z możliwością wyboru 4 opcji 
wielkości pacjenta i 9 opcji kształtu szczęki.

Funkcja Multi-Focus
5 zdjęć do wyboru po jednym skanie
− zawsze ostry obraz na jednej z warstw. 

Innowacyjne rozwiązanie CEPHALO Open X-RAY 
zdecydowanie mniejsze wymiary urządzenia 2 w 1, 
czas skanu tylko 4 s w trybie fast.

Relaksujący podkład muzyczny
podczas badania.

Pełne możliwości diagnostyczne

Zdjęcia panoramiczne − Segmentacja pionowa i pozioma. 
Tryb standardowy, zgryzowo-skrzydłowy i ortogonalny, dla dzieci. 
Zaawansowane programy TMJ i obrazowania zatok. 

Zdjęcia cefalometryczne − pięć programów 

Komfortowa i ergonomiczna diagnostyka RTG

Funkcja 3D CUST − przekroje poprzeczne

W ofercie RTG Getwell:

• aparaty RTG bezprzewodowe Port X

• radiografia cyfrowa PORT VIEW

• skaner płytek fosforowych FireCR, 3Disc

• tomograf z pantomografem i cefalostatem PAPAYA CT

Pantomograf

Aparat 
bezprzewodowy 

PORT X-III

Kilkuset zadowolonych Klientów w Polsce!

Wysokiej jakości przekroje poprzeczne 
z obszaru 50x50x103mm, voxel 0,195mm


