
Vynikajúca kvalita obrazu 

Perfektná pomôcka pre všetky intraorálne účely.

poskytuje trvalé výsledky vysokej kvality  

podporuje oklúzny 4C formát zobrazovania

Pokrýva široký okruh diagnostických potrieb

Rozlíšenie skenera 17lp/mm. Kvalita obrázku 16 bit. Voliteľné: oklúzny 4C snímok. 

Dentálna dokonalosť pre každú stomatologickú prax.

4990,- €
cena s DPH

Scan eXam™ One
Rýchle a spoľahlivé digitálne intraorálne snímkovanie.



Vyspelá intraorálna diagnostika.

Jedno riešenie pre všetky Vaše potreby.

Vyspelé spracovanie digitálnych snímkov ponúka trvalé a spoľahlivé záznamy. Vyni-

kajúcu kvalitu obrazu je možné dosiahnuť použitím optimalizovaných nastavení od 

výrobcu, ktoré sa dajú ľahko upraviť podľa diagnostických potrieb stomatológa.
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One zodpovedá Vašim potrebám.

Pre KaVo Scan eXamTM One je k dispozícii niekoľko veľkostí zobrazovacích fólií, 

ktoré sa môžu použiť vo všetkých intraorálnych, periapikálnych a oklúznych 

röntgenoch. Fólie sú rovnako jednoduché a flexibilné na použitie ako jemný film 

 a sú obzvlášť vhodné pre detských pacientov.

Vynikajúce výsledky okamžite. 

KaVo Scan eXamTM  One prináša jasné a ostré snímky s presnými odtieňmi sivej 

tak, aby zobrazovali požadované diagnostické informácie do najmenších detailov. 

Stačí vložiť zobrazovaciu fóliu. 

Jednoduchá obsluha spredu – miminálne požia-

davky na priestor.

Také pohodlné a jednoduché ako film pre pacienta.

Urýchlite Vašu digitalizáciu.
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Váš pracovný postup.

Rýchla a jednoduchá obsluha. 
Opakovane použiteľné zobrazovacie fólie systému 

KaVo Scan eXamTM poskytujú jednoduchú a pohodlnú 

obsluhu. Celý proces od načítania snímku po zobra-

zenie na obrazovke trvá len niekoľko sekúnd. Tento 

systém možno prevádzkovať v normálnom dennom 

svetle a bez použitia chemických látok.

Bezpečný pracovný postup.
KaVo Scan eXamTM One zaisťuje väčšiu bezpečnosť 

prevádzky tým, že zobrazuje meno pacienta a ID 

používateľa na monitore. Sysém sledovania iDOT 

na zobrazovacích fóliach pomáha vyhľadať použitý 

individuálny röntgenový snímok. Poškodené fólie je 

možné ľahko identifikovať a vymeniť.

Rovnako jednoduché umiestnenie ako pri filme.


