CS 8100

Po prostu
wyrafinowany

Zapraszamy do świata
przyjaznej i zaawansowanej technologii
cyfrowego obrazowania pantomograficznego

Przedstawiamy pantomograf CS 8100

Zalety w skrócie:
• Panorama idealna dla codziennych potrzeb praktyki
• Łatwo dostępne cyfrowe obrazy
• Oszczędność czasu i pieniędzy
• Małe rozmiary, elegancja, ergonomia
• Technologia „Plug and Pan” – łatwość użytkowania
i instalacji

Prosta z założenia
zaawansowana technologia
Inżynierowie Carestream Dental od lat słyną
z projektowania systemów obrazowania cyfrowego
wyznaczających nowe standardy w diagnostyce
i będących klasą samą w sobie. Dzięki ich staraniom
powstał pantomograf CS 8100, bardzo prosty
i kompaktowy system wyposażony w najbardziej
zaawansowaną technologię przetwarzania obrazu.
W rzeczywistości to jednak prostota jest wartością
dodaną do inteligencji i wyrafinowania urządzenia
CS 8100. Innowacyjne funkcje, w które wyposażono
aparat, z jednej strony pomagają zapewnić najlepszą

opiekę pacjentowi, z drugiej maksymalnie upraszczają
proces podejmowania decyzji w codziennej pracy
lekarza. Dzięki temu właściciel praktyki oszczędza
czas i pieniądze. CS 8100 jest pozbawiony
niepotrzebnych funkcji i gadżetów.
Praca z CS 8100 to łatwiejsze pozycjonowanie,
najwyższa jakość i szybkość pozyskiwania obrazu.
Zasadniczo są to dokładnie te cechy, których
oczekują lekarze w codziennych wyzwaniach
diagnostycznych. Coś o tym wiemy – od ponad
100 lat wyznaczamy standardy w obrazowaniu.

Carestream Dental Factor
Przyjazna

technologia dla
lekarza i pacjenta
Wiemy, że zawsze w centrum
powinien pozostać człowiek,
a nawet najnowocześniejsza
technologia pozostaje
jego narzędziem.

Integracja

jakości
z efektywnością
Mamy doświadczenie w branży
stomatologicznej i wiemy,
co jest ważne i dla lekarzy,
i dla pacjentów.
Wszystkie nasze produkty
współpracują ze sobą, a także
są kompatybilne ze światowymi
standardami medycznymi.

Doskonałość
diagnozy

Zapewniamy technologię
oraz oprogramowanie,
pozwalające na postawienie
precyzyjnej diagnozy,
a także wskazujące docelowe
miejsce leczenia.

Zaprojektowany na
solidnych podstawach
Produkty i logo Carestream Dental to połączenie
doświadczenia z teraźniejszością i przyszłością.
Historia Carestream Dental jest ściśle związana
z doświadczeniami znanych i cenionych firm Trophy
oraz Kodak Dental Systems. W styczniu 2012 podjęto
decyzję o scaleniu w jedną markę znaków towarowych
Carestream Dental, Trophy oraz Kodak Dental Systems.
Carestream Dental to niezależna dywizja korporacji
Carestream Health - wiodącego producenta systemów
obrazowania medycznego i stomatologicznego,
rozwiązań informatycznych dla służby zdrowia,
systemów obrazowania molekularnego
przeznaczonych do przyrodniczych badań naukowych
oraz jednostek zajmujących się poszukiwaniem
i udoskonalaniem leków, a także produktów oraz

błon radiologicznych. Dziś spółka Carestream Dental
wykorzystuje 100 letnie doświadczenie Kodak i 50
letnie Trophy, działając w 150 krajach na całym świecie
i zatrudniając ponad 7000 osób.
Carestream Dental jest liderem obrazowania cyfrowego
na świecie, którego baza obejmuje:
150 000 zainstalowanych aparatów wewnątrzustnych
i 60 000 systemów RVG, 60 000 sensorów RVG,
3000 zainstalowanych systemów tomografii
stomatologicznej 3D. Trójkątny logotyp Carestream
Dental symbolizuje trzy kluczowe wartości firmy:
Doskonałość diagnozy, Przyjazna technologia
dla lekarza i pacjenta oraz Integracja jakości
z efektywnością.

[ Integracja jakości z efektywnością ]

Natychmiastowy obraz i diagnoza
w czterech prostych krokach

Wybierz program

Pozycjonuj pacjenta

Wybierz typ badania (panorama,
fragment, TMJ etc.) i wprowadź
dane anatomiczne osoby
badanej. Aparat automatycznie
dostosuje czasy ekspozycji
i parametry badania, które
w razie potrzeby możesz
w każdej chwili skorygować.

Wprowadź pacjenta do aparatu
zwróconego twarzą do
operatora i dostosuj wysokość.
Pozycjonowanie laserowe
pacjenta nie jest konieczne.

Uruchom ekspozycję

Naciśnij przycisk ekspozycji –
obraz będzie generowany
w czasie rzeczywistym.

Obejrzyj badanie

Na monitorze pojawia się
cyfrowy obraz badania.
Za pomocą jednego kliknięcia
możesz dostosować do swoich
potrzeb kontrast i ostrość
obrazu.

Naprawdę szybki i łatwy proces
Oczekiwanie na wywołującą się w procesie
analogowym kliszę z zapisem badania to dziś
przeszłość. Dzięki zaawansowanej technologii cyfrowej
w CS 8100 lekarz poświęca mniej czasu rutynowym
czynnościom, a co za tym idzie, zapewnia większą
uwagę diagnozie i pacjentowi.
Intuicyjny, wspierany komputerem interfejs
użytkownika powoduje, że etap wyboru ustawień
i wprowadzenia danych pacjenta jest bardzo łatwy.
Wstępne predefiniowane programy minimalizują czas
przygotowania i zapobiegają ewentualnym błędom.

Z pantomografem CS 8100 pozycjonowanie jest
łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przejrzysta procedura
i transparentne uchwyty wspierają pozycjonowanie
i wygodnie przytrzymują pacjenta w zadanym miejscu.
Zaledwie 10 sekundowy czas ekspozycji minimalizuje
ryzyko przemieszczania się pacjenta.
Niemal natychmiast po akwizycji operator otrzymuje
idealnie ostry, wysokiej jakość obraz, który może być
poddany cyfrowej obróbce za pomocą dołączonego
do aparatu specjalnego oprogramowania.
Wystarczą więc cztery proste kroki, aby zdiagnozować
pacjenta w czasie rzeczywistym.

Dopasowany do każdej praktyki

W pełni zintegrowany i kompaktowy
Aparat CS 8100 bez najmniejszych problemów dopasuje
się do aktualnych systemów w Twojej praktyce.
Dzięki karcie Ethernet urządzenie natychmiast połączy się
z siecią, a zawarte w nim oprogramowanie
do przetwarzania obrazu może być używane jako
samodzielny program lub zostać zintegrowane
z systemem obecnym już w gabinecie. Ze względu na
niewielkie rozmiary pantomograf CS 8100 może być
instalowany w ciasnych pomieszczeniach.
Aparat wyposażono w nowy elegancki korpus
z aluminium, zmotoryzowaną kolumnę teleskopową
oraz naprawdę niewielki generator promieniowania
i sensor. Dzięki temu CS 8100 jest niezwykle cienki
i kompaktowy, a za razem lekki i bardziej wytrzymały.
Pantomograf jest dostarczany w ergonomicznym
opakowaniu, zapewniając szybki i łatwy montaż,
który może być wykonany przez jedną osobę.

Nowy design z elegancką
i solidną obudową z aluminium.
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Idealne dopasowanie do każdego pacjenta…

Łatwe dostosowanie
do pacjentów o różnym wzroście
Pantomograf CS 8100 można łatwo regulować.
Jest dostosowany dla pacjentów w pozycji stojącej
lub siedzącej oraz dla osób niepełnosprawnych.
Zmotoryzowany, teleskopowy system ruchu kolumny
zapewnia precyzyjne i łatwe dostosowania wysokości.
Silniki pracują niezwykle cicho, przez co pacjenci
czują się swobodniej.
Otwarta konstrukcja aparatu, ustawienie pacjenta
„twarzą w twarz” z operatorem i przezroczyste
uchwyty ułatwiają prawidłowe pozycjonowanie
a także zapewniają pacjentowi poczucie
bezpieczeństwa i brak dyskomfortu klaustrofobii.
Pacjenci z pewnością docenią wygodę i szybkość
wykonywanych badań. A same badania będą
dla nich bezpieczniejsze i wymagające mniejszej
dawki w porównaniu z tradycyjnymi panoramicznymi
systemami.

.. a także dla lekarza i operatora
Właściwe pozycjonowanie
kluczem do udanych zdjęć
CS 8100 dba nie tylko o komfort pacjenta, ale także
zapewnia naprawdę dużą swobodę pozycjonowania,
co ułatwia pracę zarówno stomatologom, jak i asyście
dentystycznej.
Przejrzysta instrukcja pozycjonowania i intuicyjny interfejs
krok po kroku poprowadzą operatora i zminimalizują
błędy. Trzy różne programy anatomiczne, dostosowane do
budowy morfologicznej szczęki Twoich pacjentów, zapewnią
dokładniejsze zobrazowanie struktur stomatologicznych.
W porównaniu do tradycyjnych aparatów
pantomograficznych w CS 8100 zwiększono grubość
i szerokość ogniska, co gwarantuje zawsze ostry obraz
w całym analizowanym obszarze. To rozwiązanie
wyeliminowało potrzebę stosowania linii laserowych
w pozycjonowaniu. System zwiększa tolerancję na
ewentualne błędy w pozycjonowaniu i nietypowej anatomii
pacjenta - szczególnie w przednim obszarze.
Ten rewolucyjnie prosty, najnowszy system pozycjonowania
gwarantuje eliminację błędów. Aparat CS 8100
w przeciwieństwie do większości dostępnych urządzeń ma
zwiększoną szerokość ekspozycji w przednim obszarze łuku,
co zapewnia uzyskanie zawsze najwyższej precyzji obrazu.

W przeciwieństwie do większości aparatów dostępnych
obecnie na rynku pantomograf CS 8100 ma zwiększoną
szerokość ekspozycji w przednim obszarze, co zapewnia
zachowanie dobrej ostrości w tym regionie obrazowania.
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Najwyższa jakość obrazu dla doskonałej diagnostyki

Bez filtra ostrości

Ostre, wysokiej jakości
i wolne od artefaktów obrazy
Pantomograf CS 8100 jest niewielki, ale potężny.
Oprogramowanie aparatu wyposażono
w najnowsze algorytmy przetwarzania obrazu.
Dzięki nim zminimalizowano cień kręgosłupa na
pantomogramach. CS 8100 generuje jasne i ostre
obrazy cyfrowe, gotowe niemal natychmiast do
Twojej analizy. W aparacie CS 8100 zastosowano
innowacyjne wzornictwo oraz poziome ustawienie
generatora wysokiej częstotliwości zapewniającego
stałe promieniowanie podczas całej ekspozycji i tym
samym optymalny kontrast. CS 8100 wyposażono
w najnowszy sensor w technologii CMOS, a także

Z filtrem ostrości

wolny od wibracji indukcyjny system obrotu głowicy
oraz ognisko 0,5 mm. Ta kombinacja zapewnia
uzyskanie gładkich, pozbawionych szumów i bardzo
wyraźnych zdjęć w dosłownie kilka sekund.
Wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić filtr
redukujący artefakty lub wyraźnie zwiększyć kontrast
i ostrość obrazu. Zastosowanie filtra obrazu
zapobiega powstawaniu ciemnych aureoli wokół
obiektów nieprzezroczystych takich jak amalgamat
lub implanty, które często są błędnie identyfikowane
jako próchnica lub utrata tkanki kostnej.

Intuicyjne oprogramowanie
i łatwe udostępnianie badań

Dobra komunikacja i narzędzia
przyjazne użytkownikowi
Nasze intuicyjne oprogramowanie do przetwarzania
obrazu może być stosowane jako samodzielny
program lub być zintegrowane z programem
do zarządzania Twoją praktyką. Program może
posłużyć również jako panel sterowania innych
urządzeń Carestream Dental. Oprogramowanie
pomaga analizować obrazy szybko, wykorzystując
wszechstronne, przyjazne dla użytkownika narzędzia
do przetwarzania obrazu. Wszystkie te funkcje są
dostępne po zaledwie kilku kliknięciach. Przy ich
pomocy otrzymasz wysokiej jakości obraz,

którego potrzebujesz do postawienia prawidłowej
diagnozy. Kompleksowe oprogramowanie dostępne
w pakiecie aparatu CS 8100 znacznie poprawi
komunikację i wymianę informacji w Twoim
Gabinecie. Po pierwsze, wszyscy stomatolodzy,
lekarze lub personel pomocniczy wewnątrz praktyki
mogą uzyskać dostęp do obrazów w dowolnym
komputerze podłączonym do sieci. Po drugie, zdjęcia
mogą być łatwo przesyłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej, zapisane na dysku USB lub
udostępnione w formie drukowanej pacjentom
spoza praktyki.
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Zobacz to, co nie zawsze jest łatwo widoczne
Pełen zakres indywidualnie
dostosowanych programów
CS 8100 wyposażono w pełną gamę
zaawansowanych programów akwizycyjnych.
Programy są dostosowane do czterech wielkości
pacjenta i do trzech kształtów szczęki. Dzięki tym
predefiniowanym ustawieniom uzyskasz dokładnie

taki obraz, jakiego potrzebujesz do dalszej
analizy i zaplanowania leczenia. W przystępnym
cenowo kompaktowym pantomografie CS 8100 jest
po prostu wszystko, czego potrzebujesz do udanej
diagnostyki.

Standardowa panorama przeglądowa
– najpopularniejszy program diagnostyczny

Program dla dzieci o minimalnej dawce promieniowania

Zdjęcia TMJ x 4 boczne – usta otwarte i zamknięte
w tym samym czasie

Panoramy bez obrazowania stawów szczękowo – żuchwowych (TMJ)
– ograniczony obszar ekspozycji

Zdjęcia TMJ x 2 boczne – usta otwarte lub zamknięte

Panoramy segmentowe ze zredukowaną dawką skupiające się
na wybranym obszarze zainteresowania

Obrazowanie zatok szczękowych

Zobacz więcej z unikatową funkcją Tomosyntezy 2D+

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu
skanów cienkowarstwowych wzdłuż
szczęki diagnoza na pewno będzie
trafniejsza
Ekskluzywna funkcja 2D+ oferuje większe możliwości
niż standardowy obraz dwuwymiarowy.
Lekarz wykorzystujący przez 2D+ koncentruje
się tylko na jednym, wybranym obszarze
zainteresowania, specjalny algorytm generuje obraz
z cienkich skanów w regularnych odstępach wzdłuż
szczęki. Uzyskane w ten sposób poglądowe

wizualizacje trójwymiarowe (3D like) są bardzo
przydatne w obrazowaniu obszaru policzkowo
– językowego. Dzięki wysokiej ostrości skanom
wycinkowym lekarz szybciej i precyzyjniej może ustalić
położenie zębów nadliczbowych i zatrzymanych,
oceni zmiany wierzchołkowe, a także określi relację
korzenia z wyrostkiem zębowym.

Specyfikacja techniczna
Generator X-Ray
Napięcie lampy

60 - 90 kV

Prąd lampy

2 - 15 mA

Częstotliwość

140 kHz

Ognisko

0.5 mm (IEC 60336)

Pełna filtracja

> 2.5 mm eq. Al

Pantomograf
Technologia sensora

CMOS

Matryca sensora

64 x 1312 pixels

Pole obrazowania

6.4 x 131.2 mm

Skala szarości

4096 - 12 bits

Powiększenie

1.2 (± 10%)

Wykonywane typy badań

Zdjęcia panoramiczne, panoramy
segmentowe, zdjęcia zatok
szczękowych, zdjęcia stawów
skroniowo-żuchwowych
(LA TMJ x 2, LA TMJ x 4)

Typy ekspozycji

4 wielkości pacjenta (dziecko, mały,
średni, duży)

Czas ekspozycji

4 to 14 sekund

Napięcie zasilające (AC)

220 - 240 V - 50/60 Hz

Wymiary urządzenia

330 (L) x 894 (D) x 1596 (H) mm

Minimalna przestrzeń

1200 (L) x 1400 (D) x 2400 (H) mm

Waga

72 kg (158.7 lb.)

Wsparcie serwisowe
gwarantowane zawsze!
Jak wszystkie produkty koncernu Carestream Dental,
Aparat CS 8100 i platforma programowa CS Software
są intuicyjne i łatwe w użyciu. Ponadto wymagają
minimalnego przeszkolenia wstępnego i zapewniają
maksymalną efektywność. Wiele usług serwisowych
takich jak: konfiguracja, diagnostyka, kalibracja
i aktualizacja oprogramowania może być wykonywana
zdalnie –dzięki czemu praktyka unika niepotrzebnych
przestojów. Co więcej, stając się posiadaczem
urządzenia CS 8100 zyskujesz pełne wsparcie
serwisowe doświadczonych inżynierów, a także
program gwarancyjny korzystny dla optymalnego
zwrotu inwestycji.

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Zamów bezpłatną prezentację w Twoim Gabinecie: 501 242 101, 22 188 11 89
lub odwiedź naszą stronę internetową:

Optident jest Wyłącznym Dystrybutorem Carestream Dental w Polsce.
Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12, tel. 71 781 84 62, 501 242 101

