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Calitate Superioara fara Prelucrare cu “Filtre”! 
In cadrul clinicii “LUNA” dispunem de aparatul radiologic ultraperformant PAX 

DUO 3D, unitate specializata combo, de la producatorul Vatech , cu care realizam 

Panoramice “Reale” fara a aplica “Filtre” urmarind a reproduce cu acuratete maxi-

ma detaliile imaginii achizitionate. 

PaxDUO 3D CBCT si Pano 2 in 1 
Motivele alegerii noastre se bazeaza pe performanta. 

Q: Vatech , nu am auzit? 

A:  Ca si brand se situeaza pe locul 2 in Topul liderilor mondiali de echipamente 

  radiologice dentare. 

Q: Ce garanteaza performanta acestor echipamente? 

A: Vatech s-a situat pe locul 1 in Topul dezvoltatorilor de echipamente Radiolog-

ice Dentare in Corea timp de 5 ani la rand( World-Class Product din Coreea 

acordat de Ministerul Comerţului, Industriei și Energiei ) 

Q: PaxDUO 3D este unul de top? 

A: Acest model este unul de Top , cu numeroase premii  din care amintim Premi-

ul intai acordat de Dental Product Shopper prin In-Practice Product Evaluation 

cu un Rate-ing de 4.6 (5.0 max.) .Amintim cateva rate-inguri din evaluare: 

Calitatea Imaginii 5.0 , Acuratetea Anatomica 4.9, Confortul Pacientilor 4.9 

etc. Raportul detailat (ENG.) in pag 2,3. 

                               ALTE PREMII SI DISTINCTII PRIMITE 

“SUCCESUL NOSTRU ESTE SI SUCCESUL VOSTRU” Septembrie 2015 
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Panoramice “Reale” Ultra HD si AutoFocus [HD]  

Autofocalizarea [HD] se bazeaza pe una dintre cele mai noi inovatii de la Vatech (Automat Layer Se-

lection Algorithm) si prevede realizarea a 5 OPG-uri foarte rapid incercand prin calcule foarte exacte com-

pensarea erorilor de pozitionare si de lumina datorata artefactelor de miscare. 

Astfel se alege înregistrarea cu cea mai bună calitate de diagnosticare la o singura expunere. 

Ultra HD se bazeaza pe cea mai noua inovatie de la Vatech caracterizata printr-o expunele speciala, pre-

lungita care realizeaza de doua ori mai multe OPG-uri concentrate intr-o imagine de inalta rezolutie . 

Astfel detaliile si calitatea foarte buna determina o diagnosticare usoara.  

Real Panoramic Senzor  cea mai noua tehnologie este prezenta si in acest model , fapt care determina o 

calitate superioara a imaginilor , suportul de baza al unui diagnostic  corect. 

 

OPG AutoFocus[HD] 1:1                                                                                                                                                        Vatech PaxDUO 3D 

Timisoara,Calea Aradului nr.87 et.1 , in cladirea MondoPlast langa Piata Verde Tel: 0356 265 762 Web: http://radiologie.gratis       4 



Timisoara,Calea Aradului nr.87 et.1 , in cladirea MondoPlast langa Piata Verde Tel: 0356 265 762 Web: http://radiologie.gratis      5 

Tomografie Dentara CB-CT 3D cu FOV variabil pana la max 12x8.5 cm 

Tomografia Dentara CB-CT cu FOV 12,5/8,5 permite înregistrarea structurilor mandibulare şi maxilare într-o sin-

gură captură realizată de un fascicul conic de raze x. Imaginea este reconstruită fără distorsiuni, măriri, 

micşorări şi suprapuneri, permiţând astfel măsurători precise ale relaţiilor dintre ţesuturi. Cantitatea de radiaţii 

este de până la400 de ori mai mică decât la tomografia axială convenţională. Voxelii sunt unitaţile de informaţie 

volumetrică a caror dimensiune caracterizează claritatea imaginilor obţinute. Tomografiile făcute de noi cu aju-

torul Pax Duo 3D au voxelul de 0,8mm adică echivalentul ultra full HD. Este o rezoluţie de patru ori mai bună 

decât a aparatelor folosite acum în Timişoara! 

 

Cone Beam CT 3D                                                                                                                                           Vatech PaxDUO 3D 
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ESX Vatech DC Type– High Frequency Intraoral X-Ray System 

DC Type– Are o imagine net superioara sistemelor de AC Type existente pe piata. 

Radiografiile retroalveolare digitale realizate cu echipamentul VATECH ESX sunt superioare din punct de vedere al 

calitaţii şi clarităţii, comparativ cu metodele folosite în radiologia clasică. Pentru a se obţine o imagine clară, 

placută, radiologia are nevoie de o cantitate mult mai mica de raze x şi permite scanarea imediată. Pe întreaga 

perioadă de desfăşurare a procesului sunt utilizate doar accesorii (plăcuţe, dispozitive, scanner VistaScan) pro-

duse de Durr Dental Germania.  

RetroAlveolara (Tehnica paralela)                                                                                                                                      Vatech ESX DC Type 
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Functii Soft EasyDent 2D  

 

1. Functia Fereste Multiple 

2. Functia de Simulare a Implantului 

3. Funcția Mărire 

4. Fuctia Desenare/Notare la Liber pe Imagine 

5. Fuctie de Raportare 

6. Functia de Consultatie 

EasyDent 2D                                 SOFTURILE SE PUN GRATUIT LA DISPOZITIA MEDICILOR DENTISTI                                              Ez3D 

Prezentare Soft Ez3D ( CB-CT ) 
 

Softul Ez3D2009 se prezinta cu o interfata prietenoasa 

pentru a vă sprijini diagnosticul exact si planificarea din 

imagini 3D . Software-ul este , de asemenea, complet 

echipat pentru achizitia de imagini 3D , vizualizarea și 

prelucrarea avand o mulțime de funcții . Direct puteți face 

un diagnostic in toate planurile de vedere și zoom 3D și 

cu un plan cu functiile implantului din simulare . Acesta 

oferă instrumente de diagnosticare si măsurare manuale 

cum ar fi densitatea osoasa , trasarea canalelor și , de 

asemenea, functia de raportare .  
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PROGRAM “LUNA”: Luni-Vineri 08-20 Sambata 10-14 Duminica INCHIS 

ACCES ISTORIC IMAGISTIC GRATIS* (Medici si Pacienti) IN CLOUD “LUNA” 

Cloud “LUNA” : http://cloud.radiologie.gratis (Acces absolut GRATUIT atat pentru Medici cat si pentru Pacienti) 

Toate Drepturile Rezervate © 2015 Centrul de Imagistica Digitala si Radiodiagnostic Dentar "LUNA"  
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