
Vizualizare excepţională 
pentru cele mai exigente 
rezultate

SPECIFICAŢII TEHNICE
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PANORAMIC  CBCT CEFALOMETRIC

SURSĂ DE RAZE X

Tip tub Generator c.c de înaltă frecvenţă

Filtrare totală 2,8 mmAl la 85 kV 7,0 mmAl la 90 kV 2,8 mmAl la 85 kV

Mod de funcţionare Continuu Impulsuri Continuu 

Tensiune tub 60 - 85 kVp 80 - 90 kVp 60 - 85 kVp

Curent anodic 4 - 10 mA 4 – 12 mA 4 – 10 mA 

Punct de focalizare 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 

DETECTOR

Tip CMOS Panou CMOS plat CMOS

FOV şi format 260 x 148 mm ø 40 x 40 mm, ø 60 x 60 mm, ø 80 x 80 mm,  
ø 110 x 80 mm (nas) 240 x 220 mm

Dimensiune pixel Pixel : 100 μm Voxel : 75 μm Pixel : 100 μm

ACHIZIŢIE

Tehnică Scanare unică Scanare unică 360° Scanare unică

Timp de expunere 16,8 s 4 – 12 s 18 s

Timp de scanare 16,8 s - 25 s 12 - 30 s 23 s

Programe Standard, copil, Panoramă ortogonală  
îmbunătăţită, bitewing-uri, sinus maxilar, TMJ

Semi-arcadă, arcadă, arcadă completă,  
sinus, ureche 

PA frontal, AP frontal, LL lateral,  
opţiune : Carp

Timp de reconstruire 3 s 29 s 4 s

FORMAT IMAGINE

JPEG, BMP, PNG, TIFF DICOM 3.0, STL JPEG, BMP, PNG, TIFF

DATE MECANICE

Dimensiuni max. amprentă L 150 x W 110 cm L 150 x W 172 cm

Înălţime Max: 235 cm

Greutate 170 kg (PAN) 185 kg (PAN-CBCT) 215 kg (PAN-CEPH)

IEC

Clasă şi tip Clasa I, Tip B

STAŢIE DE LUCRU (inclusiv CBCT)

CPU Intel Xeon 2 GHz

Hard disk 1 TB

Procesor grafic NVIDIA (Familia GPU cu mediu de dezvoltare CUDA)

RAM 8 GB

Card reţea NIC Dedicat Gb Ethernet pentru con. X-Mind trium

Sistem de operare Windows 7 Pro 64 biţi

* Am nevoie de

I AM 
demanding

*

X-Mind Trium®, dispozitiv imagistic extra oral 3 în 1 (3D CBCT, Panoramic şi Cefalometric).
Acest dispozitiv medical este clasificat llb conform directivei europene aplicabile la momentul actual. Este marcat CE. Organ de notificare: DNV – CE 0434. Este un dispozitiv de clasa II conform 
CFR Titlul 21 subcapitolul H. Aceste dispozitive medicale concepute pentru îngrijirea dentară sunt restricţionate la utilizarea de către personal medical; nu este rambursat de către organizaţiile 
de asigurare a sănătății. Acest dispozitiv a fost conceput şi fabricat conform cu sistemul de certificare a controlului calităţii EN ISO 13485 şi conform cu CFR Titlu 21 subcapitolul H secțiunea 
820 Reglementarea sistemului de calitate. Citiţi cu atenţie manualul de utilizare. Producător : de Götzen (Italia). Data fabricării : ianuarie 2016.
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Via Roma 45 l 21057 OLGIATE OLONA (VA) l ITALY 
Tel. +39 0331 376 760 l Fax +39 0331 376 763
E-mail : degotzen@acteongroup.com l www.acteongroup.com



DORESC O SOLUŢIE COMPREHENSIVĂ  
ŞI EFICIENTĂ

Setul de Imagistică Acteon 
oferă funcţii avansate şi 
o experienţă de navigare 
intuitivă realizată cu ajutorul 
mouse-ului.

CALITATE  
SUPERIOARĂ  
A IMAGINII

NIVEL RIDICAT
SOFTWARE 3D

X-Mind Trium este echipat cu un algoritm de achiziţie 
şi de reconstrucţie care asigură o imagine perfect 
uniformă şi de calitate superioară pe toate axele 
vizuale.



• ROTAŢIE COMPLETĂ DE 360°  pentru achiziţia de cea mai 
bună calitate a imaginii

• REZOLUŢIE DE 75 μm  pentru detalii precise

• 4 F.O.V.  pentru a selecta zona de scanare în vederea examinării şi pentru a minimaliza 
expunerea pacientului la radiaţii

• FILTRU DE REDUCERE A ARTIFACTELOR  
pentru diferenţierea mai bună a ţesuturilor (os/dinte/metal) şi oportunitatea de a reconstrui imaginea în 
orice moment cu niveluri de filtrare diferite

Fără STEA Cu STEA

GAMĂ VARIATĂ DE F.O.V.MOTIVELE PENTRU CARE X-MIND 
TRIUM ESTE CEA MAI BUNĂ OPŢIUNE

SIGURANŢA PACIENTULUI ESTE GARANTATĂ 
DATORITĂ EXPUNERII LIMITATE LA RADIAŢII
Datorită achiziţiei imaginii în modul cu impulsuri, a F.O.V. selectabil şi a senzorului CMOS cu sensibilitate 
ridicată, pacientul primeşte o doză minimă pentru o calitate optimă a imaginii

•  Câmp vizual de 40 x 40 mm cu o rezoluţie mai clară la 75 μm în timpul tratamentului aplicat canalului 
rădăcinii sau pentru leziuni periodontale locale

•  Câmpuri vizuale de 60 x 60 mm sau 80 x 80 mm pentru poziţionarea optimă a implantului sau pentru 
probleme periodontale generale

•  Câmp vizual de 110 x 80 mm pentru o imagine de ansamblu completă, într-un singur instantaneu,  
a dentiţiei, a canalului mandibular şi a sinusurilor

ø 40x40 mm ø 60x60 mm

ø 80x80 mm ø 110x80 mm

DORESC CELE MAI BUNE REZULTATE



Privind dincolo de simpla înlocuire a dinţilor lipsă, creşterea generală 
a expectanţei de viaţă şi a cerinţelor estetice ale pacientului facilitează 
dezvoltarea procedurilor de implant

În timp ce beneficiază de tehnicile reparative cele mai recente, pacienţii 
îşi pot îmbunătăţi acum calitatea vieţii

•  X-Mind Trium este o unealtă esențială pentru planificarea tratamentelor şi monitorizarea ulterioară 
procedurii

•  Prin afişarea imaginilor 3D de claritate ridicată a anatomiei pacientului într-o singură explorare, 
X-Mind Trium asigură cuprinderea integrală a arcadei pacientului

•  X-Mind Trium permite evaluarea exactă a densităţii osului şi a poziţionării structurilor anatomice, 
pentru a favoriza fixarea implanturilor

•  În plus, imagistica 3D permite efectuarea unor implanturi de dimensiuni şi forme proporţionale  
cu morfologia pacientului

Urmărirea nervilor

Planificarea implanturilor

DORESC UN PROGRAM DE PLANIFICARE  
A IMPLANTURILOR

COMPONENTA ESENŢIALĂ A 
PLANIFICĂRII IMPLANTURILOR

CALITATE MAI BUNĂ A VIEŢII PENTRU 
PACIENŢII DVS



DORESC IMAGINI CLARE ŞI EXACTE

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
SIMPLĂ
Navigaţi prin căile aeriene ale canalului nervului mandibular ca şi cum aţi 
avea un endoscop. Veţi fi uimit/ă de claritatea oferită de această metodă 
non-intrusivă

ENDOSCOP VIRTUAL
Navigaţi prin căile aeriene ale canalului nervului mandibular ca 
şi cum aţi avea un endoscop. Veţi fi uimit/ă de claritatea oferită 
de această metodă non-intrusivă



DORESC SĂ-MI ÎMBUNĂTĂŢESC ABILITĂŢILE  
DE DIAGNOSTICARE ŞI CHIRURGICALE

CALCULAREA VOLUMULUI DE 
BIOMATERIAL NECESAR PENTRU 
RIDICAREA MEMBRANEI SINUSALE 
Aplicaţia 3D cu software de imagistică ACTEON are diferite instrumente de măsurare cum ar fi cele 
pentru distanţă, suprafaţă şi unghi. Cel mai sofisticat este instrumentul pentru calcularea volumului 
biometarialului necesar pentru operaţia de ridicare a membranei sinusale

OPERAŢIE GHIDATĂ 

Setul de imagistică ACTEON poate importa şi exporta date imagistice generate de achiziţiile X-Mind 
Trium, de scanerele optice sau de baza de date a implanturilor în format STL, pentru a putea avea o 
vizualizare comprehensivă



DORESC ŞI PANORAMĂ ŞI CEFALOMETRIE

LATERAL CRANIU 
COMPLET

RADIOGRAFIE  
PANORAMICĂ

RADIOGRAFIE CEFALOMETRICĂ

POSTERIOR
ANTERIOR

IMAGINE PANORAMICĂ 
ECHILATERALĂ 
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Fasciculul de raze X perpendicular pe maxilar, pentru 
o vizualizare echilaterală superioară şi o reducere a 
suprapunerii coroanelor

SECŢIUNI TMJ
Imagini ale cavităţii bucale închise şi deschise

BITEWING
O imagine Bitewing rapidă într-o singură captură

SINUS MAXILAR
Vedere frontală şi laterală a sinusului 
maxilarului şi a regiunii paranazale

Datorită cinematicii sale 
patentate şi a tehnicilor 
de colimație, poziţionarea 
pacientului este mai uşoară.

Pe X-Mind Trium Instalaţi braţul 
cefalometric pe oricare parte 
este mai potrivită, în funcţie  
de ergonomia cabinetului dvs.



DORESC 3 SOLUŢII ÎN UNA SINGURĂ

X-Mind Trium Pan X-Mind Trium Pan 3D X-Mind Trium Pan Ceph X-Mind Trium Pan Ceph 3D

3D

Pan

Ceph

•  X-Mind Trium are o gamă extinsă de opţiuni şi optimizări
•  X-Mind Trium se va adapta la cerinţele în creştere continuă a clinicii dvs., prin adăugarea 

imagisticii 3D sau a modalităţilor cefalometrice digitale, atunci când decideţi că sunt necesare

ALEGE ACUM,  
OPTIMIZAȚI MAI TÂRZIU

 : Opţiune disponibilă


