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OP 3D  
Tomograf na start

Dental Excellence – 
dentystyczna doskonałość

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 prawo do wprowadzania 

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

KaVo Dental GmbH.

ORTHOPANTOMOGRAPH™, OP™, SMARTVIEW™, CLINIVIEW™, Low Dose Technology™, ORTHOfocus™, ORTHOselect™ 

i QUICKcompose™ 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.

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

www.kavokerr.com

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.
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Nowa definicja wydajności:  
KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH™ 
OP 3D

Dzięki pojawieniu się OP 3D wybór pierwszego tomo-

grafu 3D stał się prosty. Cztery rozdzielczości obrazu 

i maksymalnie cztery objętości skanu gwarantują pełną 

funkcjonalność diagnostyczną. Funkcja SMARTVIEW™ 2.0 

daje możliwość indywidualnego dostosowania wysokości 

i szerokości pola obrazowania na podstawie  obrazu scout. 

Dzięki funkcji Fast Scan uzyskanie zdjęcia panoramicznego 

trwa tylko 9 sekund, a funkcja ORTHOfocus™ umożliwia 

automatyczne rozpoznanie optymalnej warstwy obrazu. 

Urządzenie można obsługiwać za pomocą laptopa lub 

komputera stacjonarnego w gabinecie. 

Oto nowy wymiar wydajności: OP 3D. 

Zdjęcia 3D dostarczają cennych informacji, niezbędnych do postawienia diagnozy 

i ustalenia optymalnego planu leczenia. Ocena różnych struktur jest łatwa,  

ponieważ badany obszar można oglądać z dowolnej perspektywy.
• Pantomograficzny skan 2D dostępny w ciągu 9 sekund

• ORTHOfocus™ do automatycznego rozpoznawania  

najlepszej warstwy obrazów pantomograficznych 2D

• 4 rozmiary pola obrazowania z możliwością swobodnego usta-

wienia: 5 x Ø 5 cm, 6 x Ø 9 cm, 9 x Ø 11 cm, 9 x Ø14 cm (opcja)

• SMARTVIEW™ 2.0 umożliwia precyzyjne pozycjonowanie 

skanu i bardzo elastyczną liczbę rozmiarów pól obrazowania

• 4 rozdzielczości obrazu 3D  

(niska dawka, standard, wysoka rozdzielczość, tryb endo)

• Funkcja QUICKcompose™ umożliwia szybkie, automatyczne 

przeglądanie obrazu po zakończeniu skanowania

• Konstrukcja niezawierająca ołowiu

Korzyści w skrócie:

OP 3D Vision

OP 3D Pro 

OP 3D

OP 2D

• Implantologia

• Endodoncja

• Stany patologiczne

• Zęby zatrzymane

•  Stawy skroniowo- 

żuchwowe

• Drogi oddechowe

• Urazy

• Periodontologia
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Stworzony do działania

Każda funkcja tomografu OP 3D została zaprojektowana z myślą o uspraw-

nieniu pracy w gabinecie. Przygotowanie aparatu do badania jest szybkie 

dzięki intuicyjnemu systemowi pozycjonowania pacjenta i graficznemu 

interfejsowi użytkownika. Protokoły obrazowania są tak zdefiniowane, aby 

ich obsługa była prosta i wydajna.

ORTHOselect™  

ułatwia i usprawnia pracę

 

Dzięki ORTHOselect w intuicyjny 

sposób wybierzemy wymagane pole 

obrazowania. Możliwe jest wskazanie 

pojedynczych zębów, całej szczęki, 

żuchwy lub stawów skroniowo-

-żuchwowych. Na podstawie tego 

wyboru pole obrazowania jest dobie-

rane automatycznie.

ORTHOPANTOMOGRAPH™. Bez ołowiu

Od ponad 50 lat ORTHOPANTOMOGRAPH™ oznacza najwyższy standard niezawodności i klinicznie wiarygodne obra-

zowanie obszaru twarzoczaszki. Nowe urządzenie OP 3D to pierwszy aparat z serii ORTHPANTOMOGRAPH™, w którym 

stosowany zazwyczaj w lampach ołów zastąpiono przyjazną dla środowiska alternatywą, zapewniającą równie skuteczne 

tłumienie promieniowania. Wprowadzono też funkcję oszczędzania energii, która ogranicza pobór mocy przez system. 

Dzięki temu urządzenie OP 3D przyczynia się do zrównoważonego rozwoju Twojego gabinetu.

Intuicyjna obsługa, 

droga do przyszłości

Wszystkimi funkcjami można łatwo, 

intuicyjnie i szybko sterować za 

pomocą laptopa lub komputera  

stacjonarnego podłączonego do  

sieci lokalnej w gabinecie. Jedynie 

pozycjonowanie pacjenta odbywa  

się bezpośrednio w urządzeniu. 

detlefgloede
Hervorheben
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Cztery zdefiniowane objętości skanu oraz 
możliwość dostosowania pola obrazowania do 
indywidualnych potrzeb

Pola obrazowania urządzenia OP 3D zostały dobrane na podstawie faktycz-

nych potrzeb klinicznych. Pole obrazowania 5 x Ø 5 cm z trybem endo jest 

optymalne do zdjęć celowanych i diagnostyki pojedynczych zębów. Pole 

obrazowania 6 x Ø 9 cm daje możliwość skanowania żuchwy lub szczęki, 

zaś pole 9 x Ø 11 cm umożliwia obrazowanie obu naraz. Największe pole 

obrazowania 9 x Ø 14 cm, umożliwia przeprowadzenie badań stawów 

skroniowo-żuchwowych i dróg oddechowych. Ponadto SMARTVIEW™ 2.0 

umożliwia wybranie optymalnego pola obrazowania dla danego wskazania, 

ponieważ wysokość i szerokość pola można swobodnie dostosowywać 

z poziomu obrazu scout.

Diagnostyka punktowa:  

•  Planowanie pojedynczych 

implantów

• Ekstrakcja zębów mądrości

• Zęby zatrzymane

•  Rozdzielczość endodontyczna 

umożliwia bardzo precyzyjne 

 uwidocznienie kanałów i struktur  

 przyzębia

5 x ø 5 cm

Obejmuje całą szczękę lub żuchwę:   

•  Planowanie wielu implantów w jednym 

łuku zębowym

• Szablony chirurgiczne

6 x ø 9 cm
Ilustracja  

całego obszaru twarzoczaszki: 

• Ilustracja zatoki szczękowej

•  Diagnostyka stawów 

skroniowo-żuchwowych

• Drogi oddechowe

9 x ø 14 cm

Obejmuje całe uzębienie, w tym 

żuchwę i szczękę oraz część zatoki 

szczękowej:   

•  Planowanie wielu implantów  

w obu łukach zębowych

• Szablony chirurgiczne

• Analiza zatok u dzieci

9 x ø 11 cm

Skan w trybie niskiej 

dawki (LDT) przeznaczony 

jest do badań kontrol-

nych w sytuacjach, kiedy 

dawka, jaką otrzymuje 

pacjent musi zostać zmi-

nimalizowana, lub jeśli do 

diagnozy wystarczy niższa 

rozdzielczość.

Niska dawka

Skan w standardowej roz-

dzielczości przy optymalnej 

dawce dla pacjenta można 

zastosować do diagnostyki 

ogólnej.

Standardowa

Skanowanie w wysokiej 

rozdzielczości umożliwia 

uzyskanie wyjątkowo 

ostrych zdjęć dla bar-

dziej szczegółowego 

rozpoznania.

Wysoka rozdzielczość

Rozdzielczość endo-

dontyczna umożliwia 

skanowanie przy rozmia-

rze woksela 80 μm i jest 

przeznaczona specjalnie do 

endodoncji. Tryb endo jest 

dostępny dla pola obrazo-

wania 5 x Ø 5 cm.

Endodontyczna

Różne rozdzielczości:



Narzędzia dla  
profesjonalistów

Standardowy program panoramiczny dostarcza wyraźne obrazy struktur, w tym stawów skroniowo-żuchwowych – 

w ciągu zaledwie 9 sekund. 

Dzięki OP 3D można łatwo i dokładnie kontrolować lokalizację pola obrazowania. Zmiana 

wysokości lub szerokości pola obrazowania jest łatwa z poziomu interfejsu użytkownika. 

Interfejs SMARTVIEW™ 2.0 umożliwia wygenerowanie dwuwymiarowych obrazów scout przed 

faktycznym badaniem CBCT, co pozwala potwierdzić dokładną lokalizację pola obrazowania 

i dostosować ją oraz rozmiar pola do rzeczywistych potrzeb.

SMARTVIEW™ 2.0 – nowy wymiar kontroli i elastyczności

Szybki skan w 9 sekund

Procedura szybkiego skanowania OP 3D pozwala 

wykonać standardowe lub pediatryczne zdjęcie 

panoramiczne w ciągu zaledwie 9 sekund. Uzyski-

wane obrazy mają dużą wartość diagnostyczną 

dzięki mniejszej liczbie artefaktów związanych 

z ruchem i niskiej dawce promieniowania.

Funkcja QUICKcompose™: 

szybkie przeglądanie obrazu

Opcja QUICKcompose, dostępna dla badań pano-

ramicznych i 3D, oferuje natychmiastowy podgląd 

zapisanego obrazu, umożliwiając jego szybką ocenę. 

Zdjęcie pojawia się na interfejsie użytkownika auto-

matycznie po zakończeniu skanowania.

Bardziej wyraźne obrazy  

dzięki technologii MAR

Aby zapewnić optymalną jakość obrazu, wyko-

rzystywany jest algorytm redukcji artefaktów 

wywoływanych przez metal (MAR). Algorytm MAR 

jest uruchamiany w przypadku wszystkich rozmia-

rów pola obrazowania OP 3D i  zoptymalizowany, aby 

ułatwić badania w pełnym zakresie – od endodon-

cji, przez implantologię, aż do obrazowania całego 

obszaru twarzoczaszki.

Funkcja ORTHOfocus™:  

automatycznie wybierana warstwa obrazu

Dzięki funkcji ORTHOfocus optymalna warstwa 

zdjęcia panoramicznego uzyskiwana jest automa-

tycznie, nawet przy niedokładnym spozycjonowaniu 

pacjenta. Rezultat: zawsze jednakowo wysoka jakość 

obrazu.

Aby sprostać potrzebom praktyk o szerokim zakresie usług, OP 3D oferuje protokoły standardowe, 

pediatryczne i panoramiczne z segmentacją, boczne projekcje stawu skroniowo-żuchwowego 

i zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe. Program pediatryczny i skrzydłowo-zgryzowy są kolimowane pod 

względem wysokości dla dodatkowej redukcji dawki.

Programy dopasowane do potrzeb klinicznych

W przypadku OP 3D liczba rozmiarów pól obrazowania jest bardzo elastyczna. Ponadto interfejs użytkownika SMARTVIEW™ 

2.0 umożliwia wybranie optymalnego pola obrazowania dla danego wskazania, ponieważ wysokość i szerokość pola można 

swobodnie dostosowywać z poziomu obrazu scout.

Możliwość ustawienia pola obrazowania
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Ekran z widokiem zdjęcia 

 pantomograficznego

Ekran z widokiem zdjęć 

wewnątrzustnych

Ekran z widokiem planowania 

implantów

Ekran z widokiem zębów 

zatrzymanych

* 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

10  |  KaVo 

Ognisko 0,5 mm IEC 336 (IEC 60336/2005)

Napięcie lampy 60–95 kV

Prąd lampy 2–16 mA

2D/panoramiczne

Odbiornik obrazu CMOS

Wielkość piksela (czujnik i obraz) 99 μm 

Czas skanowania/naświetlania9 s

Wysokość pola obrazu 147 mm

Programy obrazowe Standardowy, Segmentacja, Pediatryczny, Stawy 

skroniowo-żuchwowe, zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe

3D/CBCT

Detektor obrazu CMOS

Wielkość woksela obrazu 80–400 μm

Czas skanowania 27–45 s

Czas naświetlania 1,7–20 s

Wielkości skanu  

(wys. x Ø) 

5 x 5, 6 x 9, 9 x 11, 9 x 14  cm (opcjonalnie) 

Obsługa DICOM* tak

Specyfikacja  
techniczna

Wymiary

Minimalne wymagania systemowe dotyczące 

komputera

CPU (procesor) Intel Core i5, i7 lub Xeon, co najmniej 4-rdzeniowy

GPU (procesor  

graficzny)

NVIDIA Quadro M2000 4GB lub  

GeForce GTX 1050 Ti 4GB

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, 1000Base-T

System operacyjny Windows 10 Pro lub Enterprise, 64 bit 

Windows 8.1 Pro lub Enterprise, 64 bit 

Windows 7 Professional, Ultimate lub Enterprise,  

64 bit z dodatkiem SP1

Wyświetlacz Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) lub wyższa, co 

najmniej 300 cd/m2 jasność w typowym oświetleniu 

pokojowym, natywny współczynnik kontrastu 100:1 

lub większy, zdecydowanie zaleca się panel 8-bitowy

Inne Obsługa OpenCL 1.1, obsługa OpenGL 3.2 

Napęd DVD-ROM Oprogramowanie antywirusowe

Uwagi Szczegółowe wymagania można znaleźć w podręcznikach 

dotyczących oprogramowania i instalacji urządzenia

Teraźniejszość: kompleksowa diagnostyka
Przyszłość: pełna integracja danych

CLINIVIEW™ 

Oprogramowanie 2D

Aparat dostarczany jest z oprogramowaniem do diagnostyki 2D 

CLINIVIEW™ lub VixWin™*. 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. To kompleksowe rozwiązanie pro-

jektowane 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. 

InVivo™ 

Oprogramowanie 3D

Łatwa dostępność dla wózków inwalidzkich.

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

Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć na naszej stronie internetowej lub w dziale pomocy technicznej. 

Urządzenia spełnia postanowienia Dyrektywy RoHS 2011/65/UE bez wyjątków opisanych w Załączniku IV. 
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