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Σας υποδεχόμαστε στην απλότητα  
της εξελιγμένης απεικόνισης

Γνωρίστε τη νέα σειρά προϊόντων πανοραμικής 
και κεφαλομετρικής απεικόνισης



Η  ΣΕΙΡΑ CS 8100

Ψηφιακά αποτελέσματα υψηλής  
ποιότητας χωρίς κόπο

Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής

Επιδέξια, εξαιρετικά συμπαγή και κομψά

[ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΡΟΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ]

Η ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΛΗ

Στην Carestream Dental, επανακαθορίζουμε την πανοραμική και κεφα-
λομετρική απεικόνιση και θέτουμε νέα πρότυπα. Η σειρά προϊόντων CS 
8100 ενσωματώνει την πιο προηγμένη τεχνολογία σε ένα εξαιρετικά συ-
μπαγές και απλό σύστημα.  Η ευφυΐα και η εξέλιξη σας προσφέρουν την 
προστιθέμενη απλότητα. Όπως όλα τα προϊόντα της Carestream Dental, 
τα προϊόντα της σειράς CS 8100 βασίζονται σε τρεις ουσιώδεις πυλώνες: 
ενσωμάτωση στη ροή - εργασίας ιατρείου, εξανθρωπισμένη τε-
χνολογία και διαγνωστική υπεροχή.

CS 8100 ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Προσφέροντας την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς την επι-
πρόσθετη πολυπλοκότητα περιττών προγραμμάτων ή εργαλείων, το 
CS 8100 διευκολύνει την τοποθέτηση του εξεταζόμενου, επιταχύνει τη 
λήψη της ακτινογραφίας και καθιστά την υψηλότερη ποιότητα εικόνας 
πιο προσιτή. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να απλοποιήσετε 
τη ροή εργασίας σας, να διευκολύνετε τη χρήση και να πραγματοποιή-
σετε διαγνώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο.

Τώρα μπορείτε να αναβαθμίσετε το CS 8100 σε 3D ώστε να 
εκπληρώσετε τις μελλοντικές ανάγκες σας (αυτή η επιλογή δεν 
διατίθεται σε μονάδες με κεφαλομετρικό).



Τέλειο για καθημερινή χρήση για πανορα-
μικές και κεφαλομετρικές απεικονίσεις

Άμεση και εύκολη εγκατάσταση, 
εκμάθηση και χρήση

[ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ]

[ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]

CS 8100 ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ  
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εκτός από την πανοραμική απεικόνιση υψηλής ποιότητας, το CS 
8100SC ενσωματώνει την ταχύτερη μονάδα κεφαλομετρικής απει-
κόνισης και ιχνηλάτησης. Με μεγάλη ποικιλία μορφών εικόνας, το CS 
8100SC επιτρέπει την άμεση πραγματοποίηση μεγάλους εύρους δι-
αγνώσεων και αποτελεί ιδανική επιλογή για τις καθημερινές ανάγκες 
ορθοδοντικής και στοματικής χειρουργικής.

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το μικρό μέγεθος και η ευκολία στη χρήση του CS 8100 έχει ήδη ανα-
γνωριστεί λαμβάνοντας οκτώ διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομέ-
νου του πολυπόθητου βραβείου σχεδίασης προϊόντων Red Dot για το 
2013. Η επιτροπή του βραβείου Red Dot εκτίμησε ιδιαίτερα τον ελά-
χιστο χώρο που καταλαμβάνει και την κομψή σχεδίασή του, η οποία 
διευκολύνει την τοποθέτησή του πρακτικά σε κάθε ιατρείο.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η αναμονή για την εμφάνιση του φιλμ είναι μια ανάμνηση του παρελ-
θόντος. Η προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία της σειράς προϊόντων CS 
8100 σας επιτρέπει να δαπανάτε λιγότερο χρόνο στην αναμονή των 
εικόνων και στην εκτέλεση εργασιών ρουτίνας και περισσότερο χρόνο 
στη φροντίδα των ασθενών σας.

Το διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού και το ελεγχόμενο από τον υπο-
λογιστή σύστημα απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής ρυθμίσεων και 
εισαγωγής των στοιχείων του εξεταζόμενου, με έτοιμα προγράμματα 
και ρυθμίσεις έκθεσης που ελαχιστοποιούν το χρόνο και τα σφάλματα 
κατά την προετοιμασία. Και μην ξεχνάτε, η τοποθέτηση του εξεταζό-
μενου είναι απλούστερη από ποτέ.

MIA ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ  
ΣΕ ΜΟΝΟ ΛΙΓΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

[Επιχειρησιακή ενσωμάτωση]
Τα συστήματα και το λογισμικό μας σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσαρμό-
ζονται αρμονικά στο ιατρείο σας και να βελτιώνουν τις διαδικασίες σας

Σαφείς οδηγίες θα σας βοηθήσουν να τοποθετήσετε τον εξεταζόμενο 
σωστά και η διαφανής μάσκα στήριξης ασθενή θα κρατά τον εξεταζό-
μενο άνετα στη σωστή θέση.

Η γρήγορη λήψη, μόλις 10 δευτερόλεπτα για ακτινογραφίες και μόλις 
3 δευτερόλεπτα για κεφαλομετρικές απεικονίσεις, ελαχιστοποιεί την 
πιθανότητα ο εξεταζόμενος να κινηθεί και την ανάγκη να απαιτηθούν 
επαναλήψεις. Σχεδόν αμέσως, μια απόλυτα ευκρινής εικόνα υψηλής 
ποιότητας θα είναι έτοιμη για να την εξετάσετε με το λογισμικό οδο-
ντιατρικής απεικόνισης. Αρκούν λίγα απλά βήματα για μια διάγνωση 
σε πραγματικό χρόνο.

1.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Απλώς επιλέξτε το 
πρόγραμμα, εισάγετε τα 
στοιχεία του εξεταζό-
μενου και αν χρειάζε-
ται, προσαρμόστε τις 
ρυθμίσεις έκθεσης.

Η τοποθέτηση face-to-
face, οι σαφείς οδηγίες 
χρήσης και η πρωτο-
ποριακή υποστήριξη 
κεφαλής απλοποιούν 
την τοποθέτηση του 
εξεταζόμενου και κα-
ταργούν την ανάγκη για 
χρήση ακτίνων λέιζερ.

Με το άγγιγμα ενός 
κουμπιού, η λήψη ξεκινά 
και η εικόνα αποστέλλεται 
απευθείας στον υπολογι-
στή σας.

Ευκρινείς εικόνες υψηλής 
ποιότητας με μεγάλη 
επιλογή φίλτρων για πιο 
ακριβή διάγνωση και 
θεραπεία.

Ειδικό λογισμικό αναγνω-
ρίζει ανατομικές δομές και 
ορόσημα και τα ιχνηλατεί 
αυτόματα*.

3.
ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ  
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ:

4.
ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ

5.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ  
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ:

2.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 
ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ:

* Δυνατότητα διαθέσιμη μόνο με το κεφαλομετρικό.



CS 8100

CS 8100SC

σφέροντας ευελιξία για εγκατάσταση στο ιατρείο σας. Για παράδειγμα, 
το CS 8100SC είναι ένα από τα μικρότερα κεφαλομετρικά που υπάρ-
χουν, με πλάτος μόλις 1.8 μέτρα.

Αμφότερα τα κομμάτια του εξοπλισμού παραδίδονται σε έξυπνες συ-
σκευασίες για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση η οποία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από ένα μόνο άτομο..

ΑΝΕΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Η απλή ροή εργασίας των προϊόντων της σειράς CS 8100 προσαρ-
μόζεται αρμονικά στις διαδικασίες που ακολουθείτε στο ιατρείο σας. 
Το σύστημα συνδέεται μέσω Ethernet απευθείας στο δίκτυό σας, ενώ 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό απεικόνισης ως αυτόνομο 
πρόγραμμα ή να το ενσωματώσετε στο πρόγραμμα που χρησιμοποι-
είτε ήδη στο ιατρείο σας.

Επιπλέον, το εξαιρετικά μικρό μέγεθος του CS 8100 και του CS 8100SC 
συνεπάγεται εύκολη προσαρμογή σε περιορισμένους χώρους, προ-

93,6 εκ.

1,84 μ.

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΕΙΟ



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΥ

Η σειρά CS 8100 παρέχει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα σε αναπη-
ρικό αμαξίδιο και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ασθενείς κάθε 
ηλικίας, όρθιους ή καθήμενους. Η μηχανοκίνητη αθόρυβη λειτουρ-
γία της συσκευής προσφέρει ακριβείς και άκοπες προσαρμογές του 
ύψους και ευκολότερη τοποθέτηση των ασθενών.

Με τη σειρά CS 8100, οι ασθενείς σας θα εκτιμήσουν την ευκολία που 
προσφέρει μια ταχύτερη και πιο άνετη εξέταση. Ταυτόχρονα, η εξέτα-
ση γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ίδιους, καθώς απαιτείται 
μικρότερη δόση σε σχέση με τα παραδοσιακά πανοραμικά και κεφα-
λομετρικά συστήματα.

ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ  
ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ...

[Εξανθρωπισμένη τεχνολογία]
Διατηρούμε την τεχνολογία μας απλή για εσάς και τους ασθενείς σας, 
βελτιώνοντας διαρκώς την ευκολία στη χρήση και την επικοινωνία.

Η σταθερή και ανοιχτή τοποθέτηση και ο ελάχιστος χρόνος σάρωσης 
μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης πλασματικών ευρημάτων εξαιτίας 
της κίνησης, ενώ επίσης βελτιώνουν την άνεση του εξεταζόμενου.



Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ  
ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σε συνδυασμό με βελτιωμένη άνεση του εξεταζόμενου, τα προϊόντα 
της σειράς CS 8100 προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες τοποθέτη-
σης για οδοντίατρους και τους βοηθούς τους.

Απλές και αναλυτικές οδηγίες στο σύγχρονο περιβάλλον χειρισμού 
σας καθοδηγούν στη διαδικασία και ελαχιστοποιούν τα λάθη. Σε σύ-
γκριση με τις κλασικές πανοραμικές μονάδες, το αυξημένο πάχος 
και πλάτος της εστιακής κοιλότητας εξαλείφει την ανάγκη χρήσης 
ακτίνων λέιζερ για το μέσο οβελιαίο επίπεδο (midsagittal plane) και 
το ωτικο-οφθαλμικό επίπεδο (Frankfort plane) και παρέχει μεγαλύτε-
ρη ανοχή σε ατελή τοποθέτηση και απαιτητική ανατομία, ιδιαίτερα 
στην πρόσθια περιοχή. Η ενισχυμένη εστιακή κοιλότητα και το βελ-

...KAI ΓΙΑ  
ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ 

Ανοιχτή σχεδίαση
Η τοποθέτηση face-to-face και η διαφανής 
μάσκα στήριξης ασθενή με ενσωματωμένες 
λαβές απλοποιούν την ορθή τοποθέτηση 
του εξεταζόμενου και βοηθούν εσάς και τους 
εξεταζόμενους να αισθάνεστε ασφαλείς, 
εξαλείφοντας παράλληλα την αίσθηση της 
κλειστοφοβίας ή του εγκλεισμού.

Η εστιακή κοιλότητα διαθέτει αυξημένο πάχος στην πρόσθια περιοχή, 
απλοποιώντας την ορθή τοποθέτηση στην περιοχή εστίασης..

τιστοποιημένο σύστημα τοποθέτησης βελτιώνουν συνολικά την το-
ποθέτηση, μειώνουν την πιθανότητα επανάληψης της ακτινογραφίας 
και απλοποιεί ακόμα περισσότερο τη ροή εργασίας σας.



ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΩΡΙΣ  
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ARTIFACT)

Το CS 8100 είναι μικρό, αλλά είναι ισχυρό. Διαθέτοντας τους πιο εξελιγ-
μένους αλγόριθμους επεξεργασίας, ελαχιστοποιεί τις σκιές της σπον-
δυλικής στήλης και παράγει καθαρές και ευκρινείς ψηφιακές εικόνες, 
σχεδόν αμέσως έτοιμες για την εξέτασή σας.

Σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή οριζόντια σχεδίαση της γεννή-
τριας συνεχούς ρεύματος για ακτίνες Χ υψηλών συχνοτήτων (60-90 
kV), εξασφαλίζει ότι η ακτινοβολία παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αντίθεση. Παράλ-
ληλα, ο προηγμένος αισθητήρας CMOS ενεργών pixel, το σύστημα 
κίνησης χωρίς δονήσεις και το εστιακό σημείο 0,5 mm διασφαλίζουν 
την ομαλή καταγραφή απολύτως καθαρών εικόνων υψηλής λεπτομέ-
ρειας και αντίθεσης σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

ΜΟΝΑΔΑ CS ADAPT
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Με την καινοτόμο μονάδα CS Adapt, μπορείτε να έχετε εντυπωσιακή 
ποιότητα και ευκρίνεια εικόνων και να προσαρμόζετε την συνολική 
εμφάνιση των εικόνων σας. Με ένα μόνο κλικ θα μπορείτε να ενισχύ-
σετε την αντίθεση και την ευκρίνεια των εικόνων, χρησιμοποιώντας τα 
φίλτρα εξάλειψης πλασματικών ευρημάτων. Αυτό το φίλτρο αποτρέπει 
τη δημιουργία σκοτεινών φωτοστέφανων που συχνά παρερμηνεύο-
νται ως τερηδόνα, αλλοίωση ή απώλεια οστού γύρω από τις ακτινο-
σκιερές περιοχές.

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ  
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

[Διαγνωστική υπεροχή]
Δεν σας βοηθάμε απλά να αναγνωρίσετε ένα πρόβλημα.  
Σας δείχνουμε ακριβώς πού πρέπει να δράσετε.

Adapt  
Contrast

Χωρίς
CS Adapt

Με
CS Adapt

Adapt
T-Mat

Adapt
T-Mat

Adapt  
Sharp



ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Εκτός από τις τέσσερις μορφολογίες εξεταζόμενων και τα τρία σχήμα-
τα γνάθου, το CS 8100 σας δίνει την εικόνα που θέλετε χρησιμοποιώ-
ντας μια πλήρη γκάμα εξειδικευμένων προγραμμάτων λήψης. Αυτά τα 
ευπροσάρμοστα προβλήματα καλύπτουν όλες τις καθημερινές ανά-
γκες πανοραμικής εξέτασης, ώστε να μπορείτε να αποτυπώσετε την 
εικόνα που χρειάζεστε για κατάλληλη ανάλυση και σύσταση θεραπεί-
ας. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας μεταξύ της προσιτής συμπαγούς 
πανοραμικής μονάδας CS 8100 ή του κεφαλομετρικού συστήματος CS 
8100SC, θα έχετε στη διάθεσή σας όλα όσα χρειάζεστε για μια επιτυχή 
διάγνωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΥΚΟΛΑ 

Τυπική πανοραμική - το πιο κοινό πρόγραμμα

Η πανοραμική λειτουργία για ανήλικους μειώ-
νει το επίπεδο ακτινοβολίας

Πανοραμική χωρίς ΚΓΔ που περιορίζει την 
περιοχή έκθεσης για επακόλουθες εξετάσεις

Η τμηματική πανοραμική περιορίζει την έκθεση 
του εξεταζόμενου στην περιοχή ενδιαφέροντος

Πλάγια ΚΓΔ, 4 όψεις, με στόμα ανοιχτό και 
κλειστό στην ίδια εικόνα

Πλάγια ΚΓΔ, 2 όψεις, με στόμα ανοιχτό  
ή κλειστό

Πρόγραμμα ιγμόρειων για καθαρή εικόνα  
του ιγμόρειου άντρου



ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2D+
Το αποκλειστικό πρόγραμμά μας 2D+** δημιουργεί αποτελέσμα-
τα που σας επιτρέπουν να βλέπετε περισσότερα απ’ όσα θα παρέχει 
μια τυπική εικόνα 2D. Εστιάζει σε μία μόνο περιοχή ενδιαφέροντος, 
δημιουργώντας λεπτές τομές ανά τακτά διαστήματα κατά μήκος της 
γνάθου.

Αυτός ο τρόπος σάρωσης της γνάθου προσφέρεται για διερεύνηση 
της παρειακής/γλωσσικής περιοχής. Αυτή η διαδικασία σας βοηθά να 
προσδιορίσετε καλύτερα τη θέση υπεράριθμων οδόντων, να βρείτε 
ενσφηνώσεις και κορυφαίες αλλοιώσεις ή να αναγνωρίσετε τη σχέση 
της ρίζας με το κατώτερο προσωπικό τρήμα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

[Διαγνωστική υπεροχή]
Δεν σας βοηθάμε απλά να αναγνωρίσετε ένα πρόβλημα.  
Σας δείχνουμε ακριβώς πού πρέπει να δράσετε..

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΔΗΞΕΩΣ*

 y  Καταγράφει ακτινογραφίες δήξεως με τον ίδιο 
τρόπο που γίνεται για διάγνωση τερηδόνας

 y  Καταγράφει δύο τμήματα του τόξου με μία 
έκθεση

 y  Χρησιμοποιεί ειδική τροχιά για περιορισμό της 
επικάλυψης των οδόντων

*  Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με το πρόγραμμα τμηματικής ακτινογραφίας δήξε-
ως δεν μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με μια πραγματική ενδοστοματική εξέταση

** Μην διαθέσιμο στο CS 8100SC Access



3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 y  Σάρωση σε χρόνο ρεκόρ - η ταχύτερη κεφαλομετρική σάρωση 
στον κόσμο*

 y  Αποκλειστικό λογισμικό αυτόματης ιχνηλάτησης - πλήρης 
ιχνηλάτηση σε 90 δευτερόλεπτα **

 y  Μονάδα CS Adapt - για εντυπωσιακή ευκρίνεια και προσαρμοσμέ-
νη εμφάνιση

CS 8100SC

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΣΑΡΩΝΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ

* Εικόνα 18 x 24 cm σε γρήγορη λειτουργία
** Εικόνα 18 x 24 cm



26 X 24 CM 18 X 24 CM 18 X 18 CM

Το CS 8100SC είναι σε θέση να σαρώνει εικόνες 18 x 24 cm σε μό-
λις τρία δευτερόλεπτα στη γρήγορη λειτουργία. Είναι κατά συνέπεια 
το ταχύτερο σύστημα κεφαλομετρικής σάρωσης στον κόσμο. Αυτή 
η εξαιρετική ταχύτητα όχι απλώς μειώνει τον κίνδυνο φλουταρίσμα-
τος λόγω κίνησης, αλλά επίσης περιορίζει το χρόνο έκθεσης για τον 
εξεταζόμενο. Με άλλα λόγια, πιο ευκρινείς εξετάσεις και πιο ασφαλείς 
συνθήκες για τον εξεταζόμενο.

ΕΞΟΧΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ  
ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ

[Διαγνωστική υπεροχή]
Δεν σας βοηθάμε απλά να αναγνωρίσετε ένα πρόβλημα.  
Σας δείχνουμε ακριβώς πού πρέπει να δράσετε.

ΔΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ:

 y Λειτουργία υψηλής ανάλυσης για εικόνες ανώτερης ποιότητας
 y  Γρήγορη λειτουργία με γρήγορη έκθεση - ιδανική για ανήλικους και 

επακόλουθες εξετάσεις

ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΕΤΩΠΙΑΙΕΣ ΟΨΕΙΣ  
(ΟΠΙΣΘΟΠΡOΣΘΙΑ/ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ)

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΑΡΠΟΣ

Για κρανιακές εξετάσεις* Για τυπικές εξετάσεις Για περιορισμό της περιοχής έκθεσης

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Για κρανιακή επιλογή στη διάταξη χαμηλής δόσης, το CS 8100SC παρέχει πλήθος πεδίων λήψης και τύπους εικόνων που καλύπτουν όλες τις 
καθημερινές ανάγκες σας. Οποιαδήποτε εξέταση κι αν επιλέξετε, μπορείτε να είστε βέβαιοι για τη σταθερή υψηλή ποιότητα και την ευκρίνεια. 
Με την επιλογή του πεδίου εικόνας, μπορείτε να περιορίσετε την περιοχή έκθεσης για καλύτερη προστασία του εξεταζόμενου. Μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ πέντε διαφορετικών όψεων: Πλάγια, Μετωπιαία, Λοξή, Υποπωγωνοβρεγματική και Καρπού.**

* Μη διαθέσιμη επιλογή στο CS 810 0 C Access 
** Διαθέσιμη επιλογή



Το CS 8100SC ενσωματώνει την πρωτοποριακή μονάδα λογισμικού CS Adapt. Μ’ αυτό το λογι-
σμικό αιχμής για επεξεργασία εικόνων μπορείτε να επιλέγετε και να προσαρμόζετε με ακρίβεια 
την εμφάνιση των εικόνων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Τα ορθοδοντικά έτοιμα φίλτρα 
σας βοηθούν να εντοπίζετε σκληρό και μαλακό ιστό και να επιλέγετε μεταξύ διαφορετικών 
επιλογών εμφάνισης εικόνας, ώστε να δημιουργείτε εικόνες ανώτερης ποιότητας και ευκρίνειας.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΔΥΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ

Το CS 8100SC διατίθενται με δύο αισθητήρες στον βασικό εξοπλισμό του - έναν για κάθε λει-
τουργία. Κατά συνέπεια, καταργείται η ανάγκη αλλαγής αισθητήρων μεταξύ εξετάσεων και μειώ-
νεται ως εκ τούτου ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στους αισθητήρες. Επιπλέον, οι δύο αισθητή-
ρες εξαλείφουν τον κίνδυνο παραποιήσεων.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ADAPT 1

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ADAPT 2

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ADAPT 3

Βελτιστοποιημένη αντίθεση για μια πρώτη 
ανάλυση εικόνας

Για καλύτερη εξέταση 
οστών και χόνδρου

Ενισχυμένες ακμές για ταχύτερη ιχνηλάτηση



AUTOMATIC 

TRACING 

EXCLUSIVE
UTOMAT

TRACING
ATIC

AUTO
XCLUS VE

USIV
A EEEEEXC

EE

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ
Η μακρά δέσμευση χρόνου για την ανάλυση της πλάγιας κεφαλομετρι-
κής είναι πια παρελθόν. Με το CS 8100SC, οι εικόνες σας μετατρέπονται 
σε ιχνηλατήσεις σε μόλις 90 δευτερόλεπτα*. Το αποκλειστικό λογισμικό 
αναγνωρίζει και ιχνηλατεί αυτόματα ανατομικές δομές - χαρίζοντας σε 
σας και την ομάδα σας πολύτιμο χρόνο και παρέχοντάς σας ταχύτερα 
αποτελέσματα.

ΑΡΚΟΥΝ 90 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΛΗΡΗ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

[Διαγνωστική υπεροχή]
Δεν σας βοηθάμε απλά να αναγνωρίσετε ένα πρόβλημα.  
Σας δείχνουμε ακριβώς πού πρέπει να δράσετε.

Το λογισμικό καλύπτει τις περισσότερες κοινές ανάγκες ανάλυσης, 
όπως Ricketts, McNamara, Steiner και Tweed. Μπορείτε μάλιστα να 
εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερο χρόνο χρησιμοποιώντας τη λει-
τουργία επεξεργασίας προκειμένου να προσαρμόσετε τις ιχνηλατή-
σεις σας και να δημιουργήσετε τα δικά σας υποδείγματα.

* Εικόνα 18 x 24 cm. Μη διαθέσιμη επιλογή στο CS 8100SC



ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ EMAIL

CD/DVD

ΜΟΝAΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ USB

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΟΘΟΝΗΣ 
ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το διαισθητικό λογισμικό μας για οδοντιατρική απεικόνιση, είτε χρησι-
μοποιηθεί ως αυτόνομο πρόγραμμα, είτε ενσωματωθεί στο πρόγραμ-
μα που χρησιμοποιείτε ήδη στο ιατρείο σας, λειτουργεί ως πίνακας 
ελέγχου όλων των συστημάτων της Carestream Dental. Σας βοηθά 
να αναλύετε εικόνες γρήγορα χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και 
εύχρηστα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων. Όλες οι δυνατότητες είναι 
προσβάσιμες με λίγα μόνο κλικ και διασφαλίζουν ότι θα πάρετε την 
εικόνα υψηλής ποιότητας που χρειάζεστε για μια ακριβή διάγνωση.

Το ολοκληρωμένο λογισμικό εικόνων μας βελτιώνει επίσης κατά πολύ 
τον διαμοιρασμό εικόνων και την επικοινωνία. Πρώτον, όλοι οι οδο-
ντίατροι και τα μέλη του προσωπικού μπορούν να προσπελάσουν 
εικόνες σε οποιονδήποτε υπολογιστή που συνδέεται στο δίκτυο. 
Δεύτερον, μπορείτε να στείλετε τις εικόνες εύκολα μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου, να τις αποθηκεύσετε σε USB ή να τις εκτυπώσετε, 
ώστε να τις μοιραστείτε εύκολα με τους εξεταζόμενους ή να τις χρη-
σιμοποιήσετε για γνωμοδότηση ή ασφαλιστικά ζητήματα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ  
ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ

Η απλότητα των προϊόντων της σειράς CS 8100 εξασφαλίζει ότι η εγκα-
τάσταση και η χρήση είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολες και διαισθη-
τικές. Μην ξεχνάτε επίσης ότι υποστηρίζονται από τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και την υποστήριξη της Carestream Dental. Οι εξουσιοδοτη-
μένοι αντιπρόσωποι και οι παροχείς υπηρεσιών συντήρησης και επιδι-
όρθωσης είναι πιστοποιημένοι στην εγκατάσταση και την υποστήριξη 
και πολλές υπηρεσίες μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως, όπως: 
διαμόρφωση, διάγνωση, επιδιόρθωση, βαθμονόμηση και ενημερώ-
σεις λογισμικού. Για εσάς αυτό σημαίνει ότι το κόστος συντήρησης και 
ο χρόνος που το μηχάνημα παραμένει εκτός λειτουργίας είναι ελάχιστα 
- και η παραγωγικότητά σας στο απόλυτο μέγιστο.



1133mm (44,6”)

1842mm (72,5”)
(18,4”)

936mm (36,8”)

1133mm (44,6”)

(18,4”)

CS 8100

CS 8100SC

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ CS 8100

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

Τάση λυχνίας 60 - 90 kV

Ρεύμα λυχνίας 2 - 15 mA

Συχνότητα 140 kHz

Εστιακό σημείο λυχνίας 0,5 mm (IEC 60336)

Συνολική διήθηση > 2.5 mm ισοδύναμου Al

Τάση εισόδου (AC) 100 - 240 V - 50/60 Hz

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

Τεχνολογία αισθητήρα CMOS

Πεδίο εικόνας
6,4 x 131,2 mm
6,4 x 120 mm (ανήλικοι)*

Κλίμακα του γκρι 4096 - 12 bit

Μεγέθυνση 1,2 (± 10%)

Ακτινολογική εξέταση
Πλήρης πανοραμική, τμηματική πανοραμική, 
ιγμόρειο άντρο, πλάγια ΚΓΔ x2, πλάγια ΚΓΔ x4, 2D+**

Λειτουργία έκθεσης

4 σωματότυποι εξεταζόμενων 
(Ανήλικοι. Ενήλικοι: μικρός, μεσαίος, μεγάλος)
3 μορφολογίες οδοντικού τόξου 
(κανονικό, τετράγωνο, αιχμηρό)

Χρόνος έκθεσης 2 έως 12,5 δευτερόλεπτα

ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ

Τεχνολογία αισθητήρα CMOS

Πεδίο εικόνας 6,4 x 263,3 mm

Κλίμακα του γκρι 16384 - 14 bit

Μεγέθυνση 1,13 (± 10%)

Ακτινολογικές εξετάσεις
Πλάγια, μετωπιαία οπισθοπρόσθια ή προσθιοπίσθια, 
λοξή, υποπωγωνοβρεγματική, καρπού (προαιρετικό) 

Χρόνος έκθεσης 3 έως 10 δευτερόλεπτα

Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος

Χωρίς βραχίονα κεφαλομετρικού: 
1200 (Μ) x 1400 (Π) x 2400 (Υ) mm 
Με βραχίονα κεφαλομετρικού:
2000 (Μ) x 1400 (Π) x 2400 (Υ) mm

Βάρος
Χωρίς βραχίονα κεφαλομετρικού: 72 κ. (158 λίβρες) 
Με βραχίονα κεφαλομετρικού: 107 κ. (236 λίβρες)
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* Μη διαθέσιμο στα CS 8100 / CS 8100 Access

** Μη διαθέσιμο στα CS 8100 Access / CS 8100SC Access

Ο ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Με τη σειρά CS 8100 επανακαθορίζουμε την απεικόνιση.
Ανακαλύψτε περισσότερα στον ιστότοπο carestreamdental.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιο-
δοτημένο αντιπρόσωπο.
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