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Specyfikacje

Objawienie

SOPROCARE

Pantone : 130 C

C : 0 M : 30 J : 100 N : 0
Zalety autofluorescencji

SOPROCARE naświetla tkankę zęba światłem o określonej długości fali w zakresie od 440 do 680 nm.
Naświetlana tkanka pochłania energię i odbija ją w postaci fluorescencji.

www.soprocare.com
Stacja dokująca M-Video

Korzyści płynące z selektywnego chromatycznego
wzmocnienia

• Zapisywanie jednego lub czterech obrazów
• Zasilanie: 115 V ~ 60 Hz oraz 230 V ~ 50 Hz
• Pobór mocy: 9 VA
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC-S
• Wymiary w mm:
D 145 × S 130 × W 35
• Waga: 245 g

Selektywne chromatyczne wzmocnienie wykorzystuje własności absorpcyjne „światła niebieskiego” do kolorystycznego
oznaczania tkanek.

Stacja dokująca MU-Video

Obrazy uzyskane poprzez analizę fluorescencji są nakładane na obrazy anatomiczne uwidaczniając w wyraźny i łatwy
do interpretacji sposób zmiany w tkance, które byłyby niewidoczne w białym świetle.

Delikatne odcienie czerwieni wskazują na stany zapalne dziąseł, które teraz są wyraźnie uwidaczniane za pomocą SOPROCARE.
Wszystkie obrazy są ostateczne, dobrej jakości i łatwe do interpretacji — po prostu sprawdź kolory!

Pantone : 130 C
C : 0 M : 30 J : 100 N : 0

• Zapisywanie jednego lub czterech obrazów
• Zasilanie: 24 V ~ ; 50 Hz - 60 Hz
• Pobór mocy: 10 VA
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC-S
• Wymiary w mm:
D 100 × G 72 × W 36
• Waga głowicy: 190 g

Minimalna konfiguracja Windows®

System operacyjny: Windows®XP Pro SP3
Procesor: Intel® Pentium IV − 1.3 GHz
RAM: 512 MB
Twardy dysk: 250 GB
Porty USB: 2 Porty USB 2.0 wysokiej prędkości
Karta graficzna: 32 MB pamięci niewspółdzielonej
kompatybilna z DirectX 9.
Chipset USB: Intel lub NEC® / RENESAS®
Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768

Stacja dokująca M-USB2

Stacja dokująca USB2

• Zapisywanie jednego lub czterech obrazów
• Zasilanie: 115 V ~ 60 Hz oraz 230 V ~ 50 Hz
• Pobór mocy: 9 VA
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC-S
• Jedno wyjście cyfrowe USB 2.0
• Wymiary w mm:
D 145 × G 130 × W 35
• Waga głowicy: 245 g

• Jedno wyjście cyfrowe USB 2.0
• Wymiary w mm:
D 100 × G 46 × W 20
• Waga głowicy: 165 g

Stacja dokująca MU-USB2

Stacja dokująca U-USB2

Zalecana konfiguracja Windows®

Minimalna konfiguracja MAC®

• Zapisywanie jednego lub czterech obrazów
• Zasilanie: 24 V ~ ; 50 Hz − 60 Hz
• Pobór mocy: 10 VA
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC
• Jedno wyjście wideo PAL lub NTSC-S
• Jedno wyjście cyfrowe USB 2.0
• Wymiary w mm:
D 100 × S 72 × W 36
• Waga głowicy: 190 g

System operacyjny: Windows® 7 Pro SP1
Procesor: Intel® Core 2
RAM: 2 GB
Twardy dysk: 320 GB lub więcej
Porty USB 4 Porty USB 2.0 wysokiej prędkości
Karta graficzna: Chipset Nvidia® lub ATI® / 512 MB
pamięci niewspółdzielonej kompatybilna z DirectX 9.
USB Chipset: Intel lub NEC® / RENESAS®
Rozdzielczość ekranu: 1280 × 1024 lub wyższa

• Zasilanie: 24 V ~ ; 50 Hz – 60 Hz
• Pobór mocy: 15 VA
• Jedno wyjście cyfrowe USB 2.0
• Wymiary w mm:
D 50 × G 75 × W 36
• Waga głowicy: 76 g

Komputer: MAC® Book Pro 13.3” lub iMac® 21.5”
System operacyjny: MAC® OS X 10.6 Snow Leopard
Procesor: Intel® Core 2
RAM: 2 GB

Zalecana konfiguracja MAC®

Komputer: iMac® 27”
System operacyjny: MAC® OS X 10.7 Lion
Procesor: Intel® Core i7
RAM: 4 GB

Odkryj ofertę Acteon Imaging na stronie www.acteongroup.com

Zaufanie

Zdrowie

Patent¹: Nr patentu FR2858205 (A1), US2006227216 (A1), US7613505 (B2), Method and device for the detection and characterization of biological tissue.
(Metoda i urządzenie do wykrywania i charakteryzowania tkanek biologicznych).
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Technologie fotoniczne
najnowszej generacji

• Wysoka czułość 1/4” CCD
• Rozdzielczość:(752x582) PAL; (768x494) NTSC
• Oświetlenie: 7 LED (4 białe; 3 niebieskie)
• Ustawienia: 4 zaprogramowane pozycje (zewnątrzustna,
wewnątrzustna, ząb, makro)
• Stop klatka za pomocą SoproTouch lub pedału (opcjonalnie)
• Kąt widzenia: 70’
• Długość przewodu: 2,5 m
• Wymiary rączki, w mm: D 200 × S 30 × W 24
• Wymiary części użytkowej: D 13 mm × W 8 mm
• Waga: 78g

SOPROCARE to koncepcja wspierająca specjalistów stomatologów podczas zabiegów
profilaktycznych i leczenia periodontologicznego w gabinecie stomatologicznym.
Kamera wykorzystuje technologię fluorescencyjną (Patent SOPRO1 — 2003) do oświetlania tkanek
i uwidocznienia próchnicy w trybie CARIO lub nowej i starej płytki nazębnej w trybie PERIO.
Ponadto SOPROCARE to pierwszy produkt na rynku uwidaczniający stany zapalne dziąseł.
W trybie DAYLIGHT (ŚWIATŁO DZIENNE) SOPROCARE można również wykorzystywać jako zwykłą kamerę
oferującą wszystkie niezbędne narzędzia do przeprowadzania kompletnego i wydajnego badania jamy ustnej.
Stomatolog może teraz przeprowadzić kompletne zabiegi profilaktyczne używając jednego narzędzia.

Objawienie

PL

Edukacja

Profilaktyka

Tryb PERIO

Tryb CARIO

	Uwidacznianie za pomocą dokładnego i niezawodnego
mapowania stomatologicznego
Różne długości fal emitowanych przez diody SOPROCARE pozwalają stomatologowi uwidaczniać różne tkanki
w formie mapowania chromatycznego.

Poprawa planowania leczenia
SOPROCARE umożliwia efektywne i wydajne planowanie leczenia zapisując obrazy
bezpośrednio w karcie pacjenta. Dzięki temu rozwiązaniu stomatolog może łatwo
porównywać obrazy z poprzednich wizyt pacjenta oraz nadzorować postęp zmian.

Tryb DAYLIGHT

Fluorescencja dla każdego

Ciesz się jakością obrazów SOPRO

W trybie CARIO próchnica rozwijająca się w szkliwie i zębinie jest wyraźnie zaznaczana jasnoczerwonym kolorem.
Pozostałe tkanki są czarno-białe, w ten sposób cała uwaga koncentruje się na zmianach próchniczych.

Ciesz się nadzwyczajną jakością obrazu, jakiej nauczyłeś się oczekiwać od SOPRO, światowego lidera w zakresie kamer
wewnątrzustnych.

Dotrzyj do bruzd dzięki trybowi Makro

Mapowanie chromatyczne pokazujące charakterystykę
tkanek w trybie CARIO

Mapowanie chromatyczne pokazujące charakterystykę tkanek
w trybie PERIO

Miejscowy rozpad szkliwa

Makro umożliwia powiększenie do 100 razy, uwidaczniając szczegóły niewidoczne gołym okiem.
Pozwala to na dokładne monitorowanie mikroskopijnych pęknięć i ich powstawania.

Wyraźny ubytek z widoczną zębiną
Pierwsze widoczne zmiany w szkliwie
Zacienienie dawane przez leżącą pod
spodem zębinę

Stara płytka
Poważny stan zapalny

Nowa płytka
Niewielki stan zapalny

Początkowy stan w trybie DAYLIGHT

Początkowy stan w trybie PERIO

Uszkodzony amalgamat w trybie
DAYLIGHT

Efektywne angażowanie pacjenta
Kolor oznaczający stany zapalne dziąseł mieści się w zakresie od odcieni różu aż do wysyconej magenty.
Nowa płytka odznacza się białym kolorem i ziarnistą strukturą, a stara płytka jest zaznaczana różnymi odcieniami żółci
i pomarańczowego.

Zmiana próchnicza jest wyraźnie zaznaczana czerwonym kolorem, co umożliwia stomatologowi efektywne przekazywanie
pacjentowi informacji o planowanym leczeniu i procedurach klinicznych, poprawiając w ten sposób akceptację
w poszczególnych przypadkach oraz wydajność gabinetu.

Nowe podejście do komunikacji z pacjentem
SOPROCARE to kamera wykorzystywana na co dzień w gabinetach stomatologicznych jako narzędzie do komunikacji.
Dzięki trybowi PERIO jest ona jeszcze bardziej efektywna i niezastąpiona, ponieważ pozwala oznaczyć nową płytkę,
starą płytkę oraz stany zapalne dziąseł.
Wczesne zdiagnozowanie tych stanów umożliwia wczesną interwencję i minimalizuje inwazyjność leczenia, a jednocześnie
pomaga w edukacji pacjentów i stanowi podstawę planowania leczenia.

Stan po leczeniu w trybie PERIO

Próchnica na granicy amalgamatu w trybie
DAYLIGHT

Implant w trybie DAYLIGHT

Ostrość widzenia
Niewygodną funkcję autofocus zastąpił pierścień ostrości dający
natychmiast ostre obrazy, bez względu na obiekt lub odległość.
Głębię ostrości wybiera się jednym kliknięciem, przechodząc od zewnątrzustnej
do wewnątrzustnej, zęba i, na koniec, Makro. Te zaprogramowane
głębie ostrości są pomocne podczas diagnozowania pacjenta,
leczenia i późniejszego monitorowania.

Dwa tygodnie po leczeniu
w trybie PERIO

SOPROCARE to nie tylko narzędzie diagnostyczne dla stomatologa, ale również narzędzie
do edukacji pacjentów.

Profilaktyka stomatologiczna

Zmiana próchnicza niewidoczna w trybie
DAYLIGHT

Zmiana próchnicza widoczna w trybie
CARIO

Doskonalenie pracy gabinetu
Dzięki poprawie diagnostyki i optymalizacji badań gabinet podnosi swoją wydajność i efektywność.

W trybie PERIO uwidaczniane są zmiany patologiczne, jak również, co jeszcze ważniejsze,
stomatolog może monitorować nasilanie się zmian.
SOPROCARE oferuje stomatologom bardziej nowoczesne podejście w postaci minimalnie
inwazyjnego i profilaktycznego leczenia, co pozwala pacjentom zachować jak najdłużej
zdrowie oraz własne naturalne uzębienie.
Płytka i stan zapalny niewidoczne
w trybie DAYLIGHT

Płytka i stan zapalny widoczne
w trybie PERIO
Próchnica językowej powierzchni
zęba w trybie CARIO

Próchnica żującej powierzchni zęba
w trybie CARIO

Zmiana próchnicza w trakcie leczenia
w trybie CARIO

3 tryby dla 3 potrzeb

