VistaScan Mini Easy –
kompaktiškas ir paprastas prietaisas
Pažangiausia rinkoje „Dürr Dental“ PCS fosforo plokštelės technologija
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VistaScan Mini Easy –
kompaktiškas ir paprastas
„VistaScan Mini Easy“ supaprastina vaizdo gavimą klinikoje naudojant
visame pasaulyje išbandytos inžinerijos ir išskirtinės vaizdo kokybės
„Dürr Dental“ fosforo plokštelių skaitytuvus. Pagaminta Vokietijoje.
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„VistaScan Mini Easy“ fosforo plokštelių skaitytuvas
Nuo tada, kai odontologijoje pradėta plėtoti įprastų rentgeno juostų
technologija, „Dürr Dental“ šioje chirurginės odontologijos diagnostikos
srityje užėmė lyderio poziciją. „Dürr Dental“ skaitmeninė rentgenologija
leidžia odontologams gauti didelės raiškos vaizdus, tenkinančius visus
diagnostikos poreikius. Daugiau nei 40 metų odontologinės rentgeno
technologijos patirties leidžia nuolat kurti praktiškai naudingus ir pažangius sprendimus. „VistaScan Mini Easy“ fosforo plokštelių skaitytuvas
leidžia greičiau atlikti diagnostiką. Kompaktišką prietaisą ypač lengva
naudoti ir jam reikia nedaug vietos, taigi jį galima įdiegti gydytojo kabinete. Pranašumas: rentgeno nuotraukos darymas ir nuskaitymas prie
gydymo kėdės. Daugkartinio naudojimo „VistaScan“ fosforo plokštelės
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Efektyviosios rentgeno sistemų vaizdo raiškos palyginimas: „Dürr Dental
VistaScan“ sistemos pasižymi didžiausia raiška palyginti su konkurentais.
Naujausi tyrimai rodo, kad fosforo plokštelių technologija yra vienintelis
patikimas būdas be kompromisų naudotis skaitmeninėmis technologijomis.
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Dažniausi dydžiai
Su VistaScan Mini Easy galima
naudoti 0 ir 2 dydžio fosforo
plokšteles. Be to, naudojama
100 % aktyviojo paviršiaus ploto.
Paprasta – kaip su analogine
rentgeno juosta.

Paprasta naudoti
Ypač paprastas darbas: nuskaitykite, ištrinkite ir paruoškite kitam
naudojimui vienu veiksmu. Greitai,
per 6 sekundes gaunamas vaizdas
šalia paciento.

Paprastas integravimas
VistaScan Mini Easy galima nau-

Tai, kas svarbu:
▪▪ Greitai gaunamas vaizdas
▪▪ Kompaktiškas dizainas
▪▪ Puikus šalia kėdės naudojamas prietaisas
▪▪ Modernus veikimo principas

doti su DBSWIN ar kitais programinės įrangos paketais naudojant
papildinius arba „Twain“ tvarkykles. Prietaisą galima paprastai
integruoti į klinikos infrastruktūrą
per USB arba tinklą.

▪▪ Sąsaja su kompiuteriu per USB arba tinklą
▪▪ Puiki vaizdo kokybė
▪▪ Populiarūs intraoraliniai dydžiai

*Dantų rentgeno nuotraukų vaizdo kokybės ir spinduliuotės skiriamosios gebos lyginamasis tyrimas naudojant
krūvio sąsajos prietaisą ir fosforo plokštelių sistemą. Odontologijos mokykla, Kardifo universitetas, 2009 m.
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Visi duomenys, faktai ir priedai

VistaScan Mini Easy
Plokštelių dydžiai

0 (2 x 3 cm) + 2 (3 x 4 cm)

Efektyvioji raiška (lp/mm)

22 (1100 dpi)

Teorinė raiška (lp/mm)

40 (2000 dpi)

Svoris (kg)

6.5

Matmenys (A x P x G mm)

226 x 234 x 243

Budėjimo funkcija

Taip

Sąsajos

USB / tinklo

Fosforo plokštelių laikiklių sistema

Dezinfekuokite su FD 350, FD 333 Fosforo plokštelės valymo servetėlė

Dėl nuožulnių apvalintų kraštų „Dürr Dental“

„Dürr Dental FD 350“ dezinfekavimo servetėlės

VistaScan fosforo plokštelių valymo servetėles

vaizdo plokštelių laikikliai optimaliai saugo

ypač tinkamos medicininiams gaminiams dezin-

galima prireikus naudoti fosforo plokštelėms,

vaizdo plokštelę. Yra visų pritaikymo sričių

fekuoti ir valyti. Dėl savo dydžio jos puikiai tin-

jos taip pat pasižymi dezinfekuojamuoju povei-

laikiklių, jie leidžia tiksliai atlikti rentgeno nuo-

ka smulkių daiktų, pvz., intraoralinių plokštelių ir

kiu. Pranašumas: ilgai išliekanti optimali vaizdo

traukas.

juostelių, antgalių, jungčių ir t. t., paviršiams va-

kokybė.

lyti, taip pat jos ekonomiškos – iškart paruoštos
naudoti, nesudaro atliekų, leidžia greitai dirbti.
FD 333 dezinfekavimo servetėlės yra ypač tin-
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kamas sprendimas.
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