
* DICOM to zastrzeżony znak towarowy amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń 
Elektrycznych dotyczący ich standardowych publikacji na temat cyfrowej wymiany danych medycznych.

125 cm

 
183 cm

134 cm

Ø 116 cm

Moduł lampy RTG Wysoka częstotliwość, stały potencjał, 90–120 kVp, 3–8 mA (impulsowo)

Profil wiązki Wiązka stożkowa

Ognisko lampy 0,5 mm

Odbiornik obrazu Płaski panel z silikonu amorficznego, 20 x 25 cm

Rozmiar woksela 125–400 µm

Czas skanowania 4,8–26,9 s

Rozmiar skanu (wys. x Ø cm) V8: 5 x i 8 x 8. Dodatkowo V10: 4 x, 6 x, 8 x i 10 x 16. Dodatkowo V17: 11 x i 13 x 16 i 17 x 23.

Obsługa DICOM* Tak

Skala szarości Zapis 16-bitowy

Kolimacja Automatyczna

Pozycja pacjenta Siedząca

Czas rekonstrukcji Poniżej 30 sekund (QuickScan+)

Typowy rozmiar pliku obrazu <50 MB

Wymagania dotyczące infrastruktury IT Połączenie sieciowe z serwerem w gabinecie jest niezbędne do przechowywania danych dotyczących 

skanów. Do diagnostyki i planowania leczenia można stosować program OnDemand3D™  

Dental lub inne oprogramowanie 3D.  

Należy zwrócić uwagę na wymagania sprzętowe oprogramowania 3D. Program SmartScan STUDIO™  

wymaga komputera z systemem Windows 7 lub nowszym.

Specyfikacja
techniczna

Wymiary
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Produkty, funkcje i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu nie są dostępne we wszystkich krajach. Wszystkie  

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™ i Low Dose Technology™ to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe  

KaVo Kerr Group Finland w USA i/lub innych krajach. i-CAT™, Visual iQuity™ i SmartScan Studio™  to zastrzeżone znaki 

towarowe lub znaki towarowe firmy Dental Imaging Technologies Corporation 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.

www.kavo.com/pl

Dental Excellence – 
dentystyczna doskonałość

Palodex Group OY | Nahkelantie 160 | FI-04300 Tuusula | Finlandia

www.kavokerr.com

OP 3D Vision
Tomograf 3D z możliwością rozbudowy 
dla najbardziej wymagających

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



3x

5x
Złoto

2009 | 2013 | 2014
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OP 3D Vision

OP 3D Pro 

OP 3D

OP 2D

Idealne rozwiązanie: 
KaVo OP 3D Vision

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Vision to optymalne 

rozwiązanie dla wszystkich zastosowań klinicznych. 

Aparat dostępny jest w trzech wersjach umożliwiających 

 rozbudowę. Oferuje wysokiej jakości skany 3D i szeroki 

zakres narzędzi do planowania i diagnostyki w obszarze 

implantologii, chirurgii, endodoncji, badaniach stawów 

skroniowo-żuchwowych, analizach dróg oddechowych, 

ortodoncji. Umożliwia szybką diagnozę i stworzenie bez-

piecznego planu leczenia nawet w skomplikowanych 

przypadkach.

Urządzenia oparte na technologii i-CAT™ – uhonorowanej wieloma 

międzynarodowymi nagrodami za innowacyjność i technologię:

• Urządzenie z możliwością rozbudowy: trzy opcje 

zaspokajające wszystkie potrzeby kliniczne – teraz i w przyszłości

• Skan 3D dostępny w 4,8 sekundy przy ultraniskiej dawce dzięki funkcji QuickScan+ 

• Visual iQuity™ zapewnia zoptymalizowaną jakość i ostrość obrazu 3D 

• Ekran dotykowy SmartScan STUDIO™ oraz intuicyjne menu umożliwiają szybką  

i łatwą obsługę urządzenia

• System ESS (Ergonomic Stability System) do stabilnego pozycjonowania pacjenta  

zapobiega powstawaniu artefaktów związanych z poruszeniem się pacjenta

Korzyści:

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben



Jakość obrazu QuickScan+ (ultraniska dawka) Jakość obrazu w trybie standardowym
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Szczęka Uzębienie Żuchwa Szczęka i żuchwa Szczęka + staw  
skroniowo-żuchwowy

  QuickScan+   QuickScan   Standard   Wysoka rozdzielczość
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Jakość obrazu przy mniejszej dawce:
technologia Low Dose Technology™ z QuickScan+

Jakość obrazu: 
kwestia technologii

Funkcja QuickScan+ umożliwia tworzenie skanów 3D o wysokiej 

jakości przy znacznie niższej dawce promieniowania niż stan- 

dardowa. Funkcja ta jest idealna przy wykonywaniu wrażliwych 

badań RTG, np. po operacjach, przy planowaniu implantów oraz 

w przypadku prześwietleń u dzieci. W trybie QuickScan+, czas 

 ekspozycji wynosi tylko 4,8 sekundy, a badania są dostępne już po 

ok. 30 sekundach.

Wyjątkowo wyraźne obrazy 3D 

Visual iQuity™ wykorzystuje spe-

cyficzne algorytmy optymalizacji 

obrazu. Pozwala to uzyskać bardzo 

ostre i wyraźne skany.

 

Stabilne pozycjonowanie  

pacjenta

System ESS (Ergonomic Stability 

System) zapewnia pacjentowi bardzo 

wysoki poziom komfortu w trakcie 

prześwietlenia. Dzięki pozycjonerom, 

takim jak linie laserowe czy podparcie 

głowy, ryzyko poruszonych zdjęć jest 

ograniczone do minimum. 

Szeroki zakres wskazań

Możliwość wyboru rozmiaru woksela 

w zakresie od 0,125 mm do 0,400 mm 

umożliwia spersonalizowane ustalenie 

jakości obrazu i dawki promieniowania 

w zależności od wskazań. 

* Na podstawie badania „Phantom dosimetry and image quality of i-CAT™ FLX CBCT”.  

   John. B. Ludlow, University of North Carolina, School of Dentistry, 2013

KaVo OP 3D Vision – dawka dla fantomu osoby dorosłej*

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben

detlefgloede
Hervorheben
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Elastyczny wybór objętości skanu

KaVo OP 3D Vision oferuje 9 rozmiarów pola obrazowania i różne usta-

wienia trybu niskiej dawki, dzięki czemu zapewnia dużą elastyczność 

przy wyborze parametrów ekspozycji. Zakres dostępnych objętości od 

5 x ø 8 cm do 17 x ø 23 cm oznacza szeroką gamę opcji diagnostycznych. 

Trzy wersje do rozbudowy pozwalają optymalne dopasować urządzenie do 

rzeczywistych potrzeb klinicznych: V8 obejmuje rozmiary skanu 5 x ø 8 cm 

i 8 x ø 8 cm; V10 oferuje dodatkowo 4 x, 6 x, 8 x i 10 x ø 16 cm. Wersja 

V17 jest wyposażona w pełną gamę rozmiarów, w tym 11 x i 13 x ø 16 cm, 

a także 17 x ø 23 cm.

5 x ø 8 cm 8 x ø 8 cm 4 x ø 16 cm 6 x ø 16 cm 8 x ø 16 cm 10 x ø 16 cm 11 x ø 16 cm 13 x ø 16 cm 17 x ø 23 cm

V8

V10

V17

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

V8

V10

V17

Idealna w przypadku implantologii, endo-

doncji i większości ogólnych wskazań 

stomatologicznych.

Idealna w przypadku implantologii, periodon-

tologii, protetyki stomatologicznej, oceny dróg 

oddechowych, badań stawów skroniowo- 

żuchwowych oraz większości zabiegów chirurgii 

szczękowo-twarzowej.

Elastyczność i wiele rozmiarów zdjęć dla 

wszystkich zastosowań 3D, w tym ortodoncji 

i ortognatyki.

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

Dostępna  

po rozbudowie

Funkcja i-PAN umożliwia szybkie wykonanie pano-

ramy 2D z wykorzystaniem wysokiej jakości czujnika,  

stosowanego do przechwytywania skanów 3D. 

Dzięki ulepszonemu oprogramowaniu, popra-

wiającemu ogólną jakość obrazu 2D, z aparatu 

KaVo OP 3D Vision można bez wahania korzystać 

zarówno w przypadku obrazowania 2D, jak i 3D.

Dopasuj aparat do aktualnych potrzeb i rozbuduj go, 

gdy będziesz gotowy do rozwoju w nowych kierun-

kach. Przeznaczona do rozbudowy platforma KaVo 

OP 3D Vision ułatwia płynne przejście do większego 

pola obrazowania.

Dostępna we wszystkich 

 systemach: panorama 2D

Inwestycja, która rozwija się  

razem z Twoim gabinetem



Pełne spektrum wskazań i doskonałe obrazy  
wspierają precyzyjną diagnostykę i skuteczne leczenie

Ortognatyka: diagnostyka 

stawów skroniowo-żuchwowych

Chirurgia szczękowo-twarzowa: 

planowanie zabiegów 

chirurgicznych

Implantologia:  

precyzyjne planowanie wszczepów

Endodoncja: 

ocena korzeni w trzech wymiarach

Ustalanie pozycji zębów zatrzymanych w kości wyrostka 

zębodołowego, a także względem zębów i struktur 

przyzębia. Wykrywanie torbieli, nowotworów i innych 

zmian patologicznych w celu uniknięcia powikłań 

okołozabiegowych.

Badania CBCT całej twarzoczaszki w wysokiej rozdzielczo-

ści umożliwiają kompleksową ocenę struktur kostnych 

i pozycji zębów. Dzięki temu można stworzyć i przeprowa-

dzić kompletny plan leczenia: od wszczepienia implantów 

i łączników, po odbudowy protetyczne.

Ortodoncja:  

bardziej precyzyjne plany leczenia

Lepsze poznanie dokładnej pozycji zębów oraz sytuacji 

anatomicznej umożliwia stworzenie minimalnie inwa-

zyjnego planu leczenia w celu osiągnięcia optymalnych 

rezultatów. Prawidłowe ustalenie osi zęba oraz identyfika-

cja zębów zatrzymanych i ich położenia upraszcza przebieg 

zabiegu i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych 

środków chirurgicznych. Dodatkowe moduły aplikacji, np. 

teleradiograficzne pomiary 3D, badania wirtualne oraz 

bezwyciskowe modele, podnoszą jakość leczenia. Wszystkie 

istotne informacje są dostępne już po niespełna 5 sekun-

dach badania 3D o niskiej dawce promieniowania.

Analiza dróg oddechowych:  

wizualizacja zwężonych dróg oddechowych
Oprogramowanie dostarczane z aparatem KaVo OP 3D 

Vision oferuje obrazy 3D umożliwiające wizualizację zwężeń 

dróg oddechowych za pomocą precyzyjnych pomiarów, 

co pozwala zastosować jak najlepsze leczenie. Dzięki temu  

pomiar i ocena stanu zatok przynosowych są szybkie 

i pewne. 

Wszystkie obrazy przedstawione na tej stronie zostały wygenerowane w programie InVivo.

Zadanie: rozpoznanie nieprawidłowości stawów skronio-

wo-żuchwowych oraz ustalenie skutecznych procedur 

terapeutycznych. Rozwiązanie: wizualizacja stawów 

skroniowo-żuchwowych ułatwia wykrycie wad, złamań 

i poziomu zużycia oraz ich szybkie leczenie za pomocą  

specjalnych, opcjonalnych aplikacji.

W przypadku szczegółowych badań niezbędnych do posta-

wienia diagnozy można wykorzystać skany DVT w wysokiej 

rozdzielczości oraz przeglądać je w projekcji osiowej i bocznej/

językowej, korzystając z aplikacji. Umożliwia to pełną ocenę np, 

złamań, kanałów korzeniowych oraz zmian w obrębie miazgi 

i przyzębia.

8  |  KaVo KaVo  |  9

detlefgloede
Hervorheben



Szablony chirurgiczne
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Teraźniejszość: kompleksowa diagnostyka 
Przyszłość: pełna integracja danych

Aparat OP 3D Vision dostarczany jest z programem do przechwytywania 

obrazów SmartScan STUDIO™. Do analizy skanów 3D przeznaczony jest 

program InVivo™. 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.

InVivo™ InVivo™

Tomograf KaVo OP 3D Vision jest gotowy na przyszłość: 

DTX Studio™ to aktualnie tworzona nowa platforma soft-

ware’owa KaVo. To kompleksowe rozwiązanie projektowane 

jest tak, aby w przyszłości obsługiwać różne dziedziny 

nowoczesnej stomatologii. 

DTX Studio™ jest kompatybilny z systemami operacyjnymi 

Windows oraz MAC. W przyszłości pozwoli na integrację 

urządzeń i programów KaVo w jeden, uniwersalny system 

pracy. 

Wysoka jakość obrazu, prosta obsługa:  
ekran dotykowy SmartScan STUDIO™

Gotowa ekspozycja w czterech etapach: SmartScan STUDIO™ 

sprawia, że obsługa urządzenia jest łatwa i szybka. Mniejsza liczba 

interfejsów z dużymi i wyraźnymi symbolami upraszcza wybór 

parametrów naświetlania. Programowanie często stosowanych 

trybów ekspozycji (Quickpicks) redukuje także liczbę niezbędnych 

czynności. Opcjonalnie dostępna funkcja podglądu (ScoutView) 

umożliwia precyzyjny wybór rozmiaru i pozycji skanu.

InVivo™

Program do oceny i analizy obrazów 3D, planowania 

implantacji oraz obsługi i planowania szablonów 

chirurgicznych.

• Moduł planowania implantów

• Baza implantów

• Planowanie szablonów chirurgicznych

• Analiza dróg oddechowych 3D

• Narzędzia do pomiaru i przetwarzania

• Funkcja analizy i raportowania

• Rendering objętościowy 3D do wykorzystania  

podczas rozmów z pacjentami i prezentacji

• Analiza 3D

Oprogramowanie dopasowane 
do Twoich potrzeb

Korzyści: 
• Prosta i intuicyjna obsługa 

• Możliwość personalizacji  

ustawień dzięki Quickpick 

1 Wybór pacjenta
Wybór trybu  
ekspozycji (Quickpick) 2

3Ekspozycja 4 Ocena obrazu

• Pełne badanie w czterech krokach 

• ScoutView zapewnia najwyższy  

poziom bezpieczeństwa

Ortodoncja Eksport STL Planowanie implantacjiAnaliza dróg oddechowych

10  |  KaVo 

* Informacje na temat możliwości instalacji bedą udzielane po udostępnieniu oprogramowania DTX Studio w Polsce
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Ekran z widokiem planowania implantów Ekran z wizualizacją poszczególnych tkanek 

w obszarze twarzoczaszki

detlefgloede
Hervorheben


