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OP 3D Pro
Uniwersalny tomograf z technologią niskiej 
dawki LDT™ i pięcioma polami obrazowania

Dental Excellence –  
dentystyczna doskonałość
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Produkty, funkcje i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu nie są dostępne we wszystkich krajach. Wszyst-

kie specyfikacje były prawidłowe w momencie publikacji. Firma KaVo Dental GmbH nie ponosi odpowiedzialności za 

niezgodność koloru lub formy z ilustracjami, pomyłki lub błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

zmian w broszurach w dowolnym momencie. Powielanie, także w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy 

KaVo Dental GmbH.

ORTHOPANTOMOGRAPH™, OP™, Low Dose Technology™, CLINIVIEW™ i SmartView™ to zastrzeżone znaki towarowe 

lub znaki towarowe KaVo Kerr Group Finland w USA i/lub innych krajach. KaVo™ to zastrzeżony znak towarowy lub znak 

towarowy firmy Kaltenbach & Voigt GmbH w USA i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich 

właścicieli.

KaVo Polska sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska

Wyposażenie gabinetów 
Unity i lampy stomatologiczne, fotele stomatologiczne, systemy 

komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz  

dodatkowe urządzenia KaVo.

Instrumenty
Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki oraz drobne 

urządzenia do wszystkich zastosowań, w tym diagnostyki,  

profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji 

oraz konserwacji instrumentów.

Obrazowanie
RTG wewnątrzustne, czujniki i skanery płytek, rozwiązania  

typu All-in-one: pantomografia, cefalometria i CBCT oraz  

zaawansowane tomografy 3D do wszystkich typów wskazań 

w stomatologii.



3  |  KaVo KaVo  |  4

Jedna odpowiedź na wiele potrzeb: 
KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH™ 
OP 3D Pro

Jakość obrazu ORTHOPANTOMOGRAPH™, profesjo- 

nalizm i ergonomia KaVo: przedstawiamy KaVo OP 3D Pro. 

Precyzyjne obrazy 2D dzięki funkcji multilayer i tech-

nologii wiązki RTG w kształcie litery V. Te funkcje, 

a także cztery rozdzielczości obrazu w trybie 3D, pięć 

rozmiarów pola obrazowania, automatyczna kontrola 

dawki oraz innowacyjna technologia niskiej dawki Low 

Dose Technology, sprawiają, że OP 3D Pro to dosko-

nały wybór do wszystkich typów badań RTG: 2D, 3D, 

cefalometrycznych.

Stomatologia ogólna:  

Aparat RTG 3-w-1 jako doskonała  

i niezawodna inwestycja.

Endodoncja:  

Skanowanie w specjalnej rozdzielczo-

ści endodontycznej oraz rozmiar pola 

pozwalający uwidocznić najdrobniej-

sze szczegóły.

Ortodoncja:   

Najwyższa jakość zdjęć panoramicz-

nych i cefalometrycznych. Doskonała 

i regulowana jakość skanów 3D 

zębów zatrzymanych i stłoczonych.

Chirurgia szczękowo-twarzowa:  

Objętości dostosowane do skanów 

całego obszaru twarzoczaszki. 

Zaawansowane funkcje analizy i pla-

nowania w oprogramowaniu 3D.

Implantologia:  

5 różnych pól obrazowania o optymal-

nej jakości obrazu – od pojedynczych 

implantów do pełnego łuku, a także 

planowanie szablonów chirurgicznych.

• Bardzo niskie dawki promieniowania  

dzięki technologii Low Dose Technology™

• Maksymalna elastyczność dzięki 5 rozmiarom  

skanów do 13 x Ø 15 cm i 4 rozdzielczościom

• Możliwość kompensacji nieprawidłowego ułożenia  

pacjenta oraz trudno dostępnych obszarów anatomicz-

nych za pomocą funkcji Multilayer, pozwalającej uzyskać 

pięć zdjęć panoramicznych podczas jednego skanowania

• Automatyczny wybór optymalnej warstwy obrazu pano-

ramicznego z funkcją ORTHOfocus™

• Prosta, intuicyjna obsługa dzięki nowemu interfejsowi 

użytkownika z panelem dotykowym

• Możliwość rozbudowy zapewnia maksymalną opłacalność  

inwestycji

OP 3D Vision

OP 3D Pro 

OP 3D

OP 2D

Korzyści:

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben



ADC dla 2D i 3D: 

Opatentowana technologia ADC automatycznie optymalizuje dawkę dla zdjęć 

2D i 3D dla każdego pacjenta i badania. Dzięki temu pacjent otrzymuje minimalną 

wymaganą dawkę promieniowania, a wykonanie skanu jest proste i szybkie.

ASC: 

Funkcja automatycznej kompensacji kręgosłupa optymalizuje jakość obrazu 

poprzez dostosowanie dawki w okolicy kręgosłupa.

AFC:

W przypadku zdjęć cefalometrycznych funkcja automatycznego kreślenia kon-

turów twarzy (AFC) zmniejsza parametry ekspozycji w obszarze tkanek miękkich, 

aby zapewnić lepszą widoczność punktów odniesienia przy jednoczesnej redukcji 

dawki promieniowania. 

ORTHOfocus™:  

Aby uzyskać powtarzalną jakość obrazu panoramicznego funkcja ORTHOfocus™  

automatycznie uzyskuje optymalną warstwę obrazu, co eliminuje problem nie-

właściwej pozycji pacjenta.
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Ograniczenie dawki promieniowania  
dzięki Low Dose Technology™

Automatyczna regulacja
dawki promieniowania (ADC)

Innowacyjna technologia Low Dose Technology™ 

(LDT ) w tomografie KaVo OP 3D Pro zapewnia 

optymalną jakość skanów 3D przy najniższej moż-

liwej dawce promieniowania. Zmniejszenie dawki 

jest szczególnie istotne w przypadkach wrażli-

wych na promieniowanie, np. przy wykonywaniu 

zdjęć kontrolnych czy prześwietleń u dzieci.

Dawka promieniowania mniejsza o 80%* przy skanie 3D  

(5 x Ø 5 cm, LDT) w porównaniu z panoramicznym  

zdjęciem 2D

Panoramiczne 5 x Ø 5 cm z LDT

2D 3D

5:1

Panoramiczne 8 x Ø 15 cm z LDT

Dawka promieniowania dla panoramicznego zdjęcia 3D 

8 x Ø 15 cm jak w przypadku panoramicznego zdjęcia 2D

2D 3D

1:1

* Badanie przeprowadzone przez Ludlow, John B., „Report of Dosimetry of ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP300 Maxio”,  

   North Carolina Oral Health Institute, Chapel Hill, NC, USA, luty 2014 r.



* funkcja opcjonalna

* W wersji OP 3D Pro z małym polem (SFOV)  

 dostępne są tylko dwa rozmiary skanów 6 x Ø 4 cm i 6 x Ø 8 cm.
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Zdjęcia celowane: 

• Planowanie pojedynczych 

implantów

• Ekstrakcja zębów mądrości

• Zęby zatrzymane

• Rozdzielczość endodontyczna 

umożliwia bardzo precyzyjne 

obrazowanie struktur kanału 

i przyzębia

Ilustracja jednego łuku 

zębowego:  

•  Planowanie wielu implantów  

w jednym łuku

• Szablony chirurgiczne

5 x ø 5 cm (6 x ø 4 cm*)

6 x ø 8 cm

Ilustracja obu łuków zębowych   

i części zatok szczękowych:  

•  Planowanie wielu implantów  

w szczęce i żuchwie

• Szablony chirurgiczne

• Analiza zatok u dzieci

Ilustracja obszaru szczęki i

żuchwy:

• Ilustracja zapalenia zatok 

szczękowych

• Diagnostyka stawów 

skroniowo-żuchwowych

• Górny odcinek kręgosłupa  

i układ oddechowy

• Panorama 3D

Ilustracja całego 

obszaru twarzoczaszki:

• Chirurgia szczękowo-twarzowa

• Ortodoncja

• Diagnostyka stawów 

skroniowo-żuchwowych

• Diagnostyka urazów

• Diagnostyka laryngologiczna

8 x ø 8 cm

8 x ø 15 cm

13 x ø 15 cm*

Pięć pól obrazowania –  
wiele możliwości

Dla wszystkich pięciu pól obrazowania można wybrać jeden z trzech 

trybów rozdzielczości. W przypadku skanu 5 x Ø 5 cm (6 x Ø 4 cm*)  

dodatkowo dostępny jest tryb endo. Każde ustawienie zapewnia idealną 

rozdzielczość dla danego wskazania. Pięć różnych rozmiarów skanów 

zapewnia wiarygodną diagnostykę 3D twarzoczaszki.



Wybór warstwy PAN Pozycja prawidłowa Wadazgryzu

Bez MAR

Wiązka standardowa

Z MAR

Tryb endo

Wiązka w kształcie litery V

Wysoka rozdzielczość

Standardowa Niska dawka

Obrazowanie  
warstwy  
ostrej
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*  W wersji OP 3D Pro z małym polem (SFOV) 

dostępne są tylko dwa rozmiary skanów 6 x Ø 4 cm i 6 x Ø 8 cm.

Zintegrowane programy dla  
zoptymalizowanej jakości obrazu

Ponieważ 5 to więcej niż 1:  
Funkcja wielowarstwowej 
panoramy

Bardziej wyraźne zdjęcia  

dzięki technologii MAR

Wybrane programy 

dla wyjątkowej diagnostyki

Cztery rozdzielczości

Funkcja redukcji artefaktów metalowych (MAR) ogranicza 

wpływ promieniowania rozproszonego, które pojawia się 

na strukturach o dużej gęstości. Optymalizuje to przede 

wszystkim obrazowanie zębów z wypełnionymi kanałami 

korzeniowymi.

Możliwość indywidualnego wyboru rozdzielczości – od 

niskiej dawki, przez standardową, do wysokiej rozdzielczo-

ści. W przypadku objętości 5 x Ø 5 cm (6 x 4 cm*) dostępna 

jest dodatkowa rozdzielczość endodontyczna, umożli-

wiająca bardzo precyzyjne obrazowanie struktur kanału 

i przyzębia.

Funkcja wielowarstwowej panoramy pozwala uzyskać pięć 

warstw w trakcie jednego skanowania, w takim samym 

czasie oraz przy takiej samej dawce, w postaci pojedynczej 

ekspozycji panoramicznej. Obszar ogniska powiększony 

przez pięć warstw ogranicza ryzyko konieczności powta-

rzania badań; np. w przypadku wad zgryzu. 

Wiązka RTG w kształcie litery V lepiej uwzględnia różny 

współczynnik absorpcji ciała człowieka niż wiązka stan-

dardowa, co zapewnia powtarzalną jakość obrazu. 

W konsekwencji możliwa jest lepsza penetracja struktur 

szczęki, a ostra warstwa żuchwy jest znacznie szersza.  

Standardowy program panoramiczny zapewnia wyraźne 

przedstawienie stomatologicznych struktur anatomicz-

nych, w tym stawów skroniowo-żuchwowych. Dla dzieci 

przeznaczony jest program z kolimacją wysokości i szeroko-

ści, który umożliwia redukcję dawki.

Programy dla bocznej i przednio-tylnej ekspozycji stawu 

skroniowo-żuchwowego (TMJ) z otwartymi lub zamknię-

tymi ustami.

Program Ortho Zone zapewnia specjalną geometrię 

z szeroką warstwą przednią dla pacjentów z ekstremalnymi 

wadami zgryzu.

Specjalny program przeznaczony do wykonywania zdjęć 

skrzydłowo-zgryzowych ze specyficzną segmentacją 

i kolimacją.

Powtarzalna jakość obrazu
dzięki technologii wiązki RTG 
w kształcie litery V
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Wygodny i intuicyjny 
Nowy panel dotykowy o przekątnej 10,4 cala

SMARTVIEW pozwala zobaczyć podgląd obszaru, 
który zostanie później zeskanowany w 3D

Panel dotykowy z ekranem 10,4 cala, wyposażony w elegancki i przejrzysty 

interfejs użytkownika, ułatwia prostą i niezawodną obsługę.

Dzięki funkcji SMARTVIEW™ można skorygować pozycjonowanie przed 

wykonaniem badania CBCT. Ponadto pole obrazowania można swobodnie 

przesunąć w pionie i poziomie, aby umieścić je w wymaganym położeniu.

Swobodny wybór dokładnego obszaru obrazowania 

z poziomu panelu dotykowego.

SMARTVIEW™ generuje dwa podglądy 2D  

analizowanego obszaru.

Obsługa urządzenia KaVo OP 3D Pro jest intuicyjna i szybka. Przejrzysta 

struktura i zrozumiałe symbole sprawiają, że ustawienia są oczywiste. 

Zarówno w przypadku ekspozycji 2D, jak i 3D panel dotykowy o przekątnej 

10,4 cala umożliwia prostą i intuicyjną obsługę, co zapewnia niezawodną 

pracę oraz imponującą oszczędność czasu.



Bezpieczny, pięciopunktowy system z podparciem podbródka, zagry-

zakiem i podporą skroni i czoła ogranicza ruchy pacjenta. Otwarta 

konstrukcja urządzenia zapewnia doskonałą widoczność i umożliwia 

dostęp do pacjenta z lewej lub prawej strony.
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Boczne ekspozycje cefalometryczne można wygene-

rować przy dwóch różnych wysokościach i swobodnej 

kolimacji szerokości w zakresie od 17 do 26 cm.

Zdjęcie cefalometryczne w projekcji tylno-przedniej. 

Oliwki douszne zawierają znaczniki zapewniające  

położenie centralne.

* funkcja opcjonalna z jednym lub  

   dwoma czujnikami

** funkcja opcjonalna

5-punktowy system podparcia pacjenta 
pozwala ograniczyć liczbę zdjęć poruszonych

Cefalometria: 
do wszystkich wskazań klinicznych

Precyzyjne i łatwe pozycjonowanie: prawidłowe ustawienie potwierdzają 

automatyczne laserowe linie pozycjonujące. Stabilny, pięciopunktowy 

system podparcia ogranicza ruchy pacjenta. Otwarta konstrukcja urzą-

dzenia ułatwia personelowi ustawienie pacjenta w wymaganej pozycji 

i umożliwia kontrolę podczas badania.

Ramię cefalometryczne*, które można zamocować z prawej lub lewej 

strony urządzenia KaVo OP 3D Pro, umożliwia wykonanie zdjęcia w wielu 

różnych projekcjach: bocznej, AP/PA, osiowej i kości nadgarstka**. 

Możliwość swobodnej kolimacji obszaru ekspozycji ogranicza pole 

naświetlania do wymagań diagnostycznych konkretnego przypadku.

Elastyczny system typu 3-w-1
Aparat OP 3D Pro będzie doskonale funkcjonował przez 

długi czas dzięki różnorodnym opcjom konfiguracji. Jako 

aparat 2D idealnie spełnia potrzeby diagnostyczne sto-

matologii ogólnej. Można go rozbudować o moduł 3D, 

wykonujący małe/średnie skany (6 x Ø 4 i 6 x Ø 8 cm) 

lub średnie/duże skany (5 x Ø 5 do 8 x Ø 15 lub nawet 

13 x Ø 15 cm). Ramię cefalometryczne można umieścić po 

dowolnej stronie, co pozwoli optymalnie wykorzystać 

przestrzeń i ułatwi personelowi obsługę urządzenia. 
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* DICOM to zastrzeżony znak towarowy amerykańskiego Kra-
jowego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Elektrycznych 
dotyczący ich standardowych publikacji na temat cyfrowej 
wymiany danych medycznych.

(moduł GUI można 
zainstalować po 
lewej lub prawej 
stronie,jak pokazano 
na rysunku.)

min. 55 cm 
 (zalecane)

96,5 cm

Aparat dostarczany jest z oprogramowaniem do diagnostyki 

2D CLINIVIEW™ lub VixWin™*. Do analizy skanów 3D przezna-

czony jest program InVivo™.

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Teraźniejszość: kompleksowa diagnostyka 
Przyszłość: pełna integracja danych

Urządzenie jest przygotowane na przyszłą współpracę z DTX Studio™** – nową platformą do diagnostyki 2D i 3D, która 

umożliwi integrację danych cyfrowych na zupełnie nowym poziomie. To kompleksowe rozwiązanie projektowane jest tak, aby 

w przyszłości obsługiwać różne dziedziny nowoczesnej stomatologii. DTX Studio™ jest kompatybilny z systemami operacyjny-

mi Windows oraz MAC. W przyszłości pozwoli na integrację urządzeń i programów KaVo w jeden, uniwersalny system pracy. 

Minimalne wymagania systemowe dotyczące  

stacji roboczej skanowania 3D

CPU (procesor) Intel Core i5, i7 lub Xeon, co najmniej 

4-rdzeniowy

GPU (procesor  

graficzny)

NVIDIA Quadro M2000 4 GB lub GeForce 

GTX 1050 Ti 4 GB

RAM (pamięć) Co najmniej 8 GB

Przechowywanie 

(twardy dysk)

Co najmniej 1 TB

Zaleca się zastosowanie RAID 1 lub RAID 5 

dla danych zbędnych i zapasowych

Sieć Gigabit Ethernet 1000 Mb/s

System operacyjny  Windows 10 Pro lub Enterprise, 

64-bitowy

Windows 8.1 Pro lub Enterprise, 

64-bitowy

Windows 7 Professional, Ultimate lub 

Enterprise, 64-bitowy, z dodatkiem SP1

Wyświetlacz  Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) lub  

wyższa, jasność co najmniej 300 cd/m2  

w typowym oświetleniu pokojowym, 

natywny współczynnik kontrastu co 

najmniej 100:1, zdecydowanie zaleca się  

panel 8-bitowy

Inne Obsługa OpenCL 1.1

Napęd DVD-ROM

Oprogramowanie antywirusowe

Ognisko 0,5 mm, IEC 336 

Napięcie prądu lampy 57–90 kV

Natężenie prądu lampy 3,2–16 mA

Pojemność HU 35 kJ, 49 000 HU

Minimalna filtracja 

całkowita

3,2 mm AI

Dostęp dla wózków 

inwalidzkich

Tak

2D Panoramiczne Cefalometryczne

Detektor obrazu CMOS CMOS 

Rozmiar piksela czujnika 100 µm 100 µm

Rozmiar piksela obrazu 100 µm 100 µm

Czas skanowania/

naświetlania

8,6-16,1 s 10-20 s

Wysokość pola obrazu 148 mm 170 mm–260 mm

Programy obrazowania Standardowy, pediatryczny, Ortho Zone, orto-
pantomograficzny, szeroki łuk, projekcja boczna 
oraz tylno-przednia SSŻ, zatoka szczękowa, 
skrzydłowo-zgryzowy

Waga 200 kg/440 lb 250 kg/551 lb

3D OP 3D Pro z małym 

panelem

OP 3D Pro

Detektor obrazu CMOS CMOS 

Rozmiar woksela obrazu 85 µm–330 µm 85 µm–420 µm

Czas skanowania 11–21 s 11–42 s

Czas naświetlania 1,2–12,6 s 1,2–8,7 s

Wielkości skanów (wys. 

x szer.)

61 x 41, 61 x 78 mm 50 x 50, 61 x 78, 78 x 78,  

78 x 150, 130 x 150 mm

Obsługa DICOM* Tak Tak
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Ekran z widokiem zdjęcia 

 pantomograficznego

Ekran z widokiem zdjęć 

wewnątrzustnych

Ekran z widokiem planowania 

implantów

* Oprogramowanie VixWin jest dostępne dla aktualnych użytkowników wersji Platinum lub starszych

** Informacje na temat możliwości instalacji bedą udzielane po udostępnieniu oprogramowania DTX Studio™ w Polsce

CLINIVIEW™ 

Oprogramowanie 2D

InVivo™ 

Oprogramowanie 3D

Ekran z widokiem zębów 

zatrzymanych


