VistaScan Mini Easy,
compacto e resistente
Tecnologia de placas de fósforo PCS da Dürr Dental líder de mercado
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VistaScan Mini Easy –
compacto e fácil
O VistaScan Mini Easy simplifica consideravelmente a imagiologia na
cirurgia: Com a engenharia comprovada e a característica qualidade
de imagem extraordinária dos scanners de placas de fósforo Dürr Dental
em todo o mundo. Fabricado na Alemanha.
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Scanner de placas de fósforo VistaScan Mini Easy
Desde a introdução do processamento de películas radiográficas convencionais na odontologia, a Dürr Dental tem liderado o caminho de diagnóstico em exames radiográficos odontológicos. Radiografia digital com a
Dürr Dental oferece aos dentistas imagens em alta resolução para atender a todas as necessidades de diagnóstico. Mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologias para exames radiográficos
levam a soluções inovadoras e orientadas para a prática. O scanner de
placas de fósforo VistaScan Mini Easy torna o diagnóstico através de placas de fósforo ainda mais rápido para os dentistas. O dispositivo compacto é particularmente fácil de uti lizar e requer um espaço mínimo –
permitindo a sua instalação na sala de tratamento. Vantagem: tomada
radiográfica e digitalização podem ser feitas na mesma sala. As placas
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de fósforo reutilizáveis do VistaScan são lidas em altíssima qualidade em
poucos segundos. Nunca houve um momento tão oportuno para mudar
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A resolução de imagem efetiva de sistemas radiográficos em compaVistaScan (16 bit)
A gama de níveis de cinza da placa de fósforo do
VistaScan oferece uma representação tão boa quanto a
de uma película
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ração: os sistemas VistaScan da Dürr Dental atingem a resolução mais
elevada em comparação com a concorrência. Os mais recentes estudos
mostram que a tecnologia de placas de fósforo é a única forma segura
de digitalização sem comprometimentos.

Imagens em alta
resolução com baixo
ruído auxiliam num diagnóstico seguro

Tamanhos mais usados
O VistaScan Mini Easy trabalha
com os tamanhos mais comuns de
placas de fósforo (0 e 2 - periapical
infantil e adulto). Além disso, as placas de fósforo possuem 100 % de
área útil. Manuseio fácil – tal como
com uma película convencional.

Fácil Manuseio
O sistema de apagamento integrado do VistaScan permite que a
placa de fósforo possa ser usada
novamente logo após o processo
de leitura. O equipamento pode
ser instalado dentro da sala de
Raio-X e em apenas 6 segundos a
imagem já está disponível.

Fácil Integração
O VistaScan Mini Easy pode ser

Aspectos importantes:
▪ Formação da imagem em poucos segundos
▪ Design compacto
▪ Ideal para o consultório
▪ Sofisticação na aquisição de imagem
▪ Conexão via USB ou cabo de rede

utilizado com o software DBSWIN
ou com outros softwares através
de plugins ou drivers Twain. Assim,
o Mini Easy pode ser facilmente
integrado via porta USB ou cabo
de rede a qualquer sistema que já
estiver em uso na clínica.

▪ Excelente qualidade de imagem
▪ Dois tamanhos de placas intraorais
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Especificações

VistaScan Mini Easy
Tamanhos de película

0 (2 x 3 cm) + 2 (3 x 4 cm)

Resolução real (PL/mm, dpi)

22, 1100

Resolução teórica (PL/mm, dpi)

40, 2000

Peso (kg)

6,5

Dimensões (C x L x P mm)

226 x 234 x 243

Função Standby

Sim

Interfaces

USB/rede

Posicionadores

Desinfecção com FD 350, FD 333 Lenços de limpeza de placas
de fósforo

Graças aos seus rebordos chanfrados e arre-

Os lenços desinfetantes FD 350 da

dondados, os posicionadores de placas de fós-

Dürr Dental são particularmente adequados

Os lenços de limpeza de placas de fósforo

foro da Dürr Dental oferecem uma excelente

para a desinfecção e limpeza de produtos

VistaScan podem ser utilizados para limpar

proteção à placa de fósforo. Os posicionado-

médicos. Graças ao seu tamanho são ideais

placas de fósforo quando necessário e possuem

res estão disponíveis para todas as regiões da

e econômicos para desinfecção de pequenos

também um efeito desinfetante. Vantagem: uma

boca e ajudam na produção de radiografias

objetos, como por exemplo invólucros de pla-

imagem de excelente qualidade e mantida por

precisas.

cas e películas intraorais, peças de mão e

muito mais tempo.

P007-644-07/TM/01/E3 Reservados todos os direitos a modificações técnicas

adaptadores, etc. – Já vem pronto para usar.
Desinfecção rápida e livre de resíduos. Uma
solução virucida de amplo espectro é oferecida
pelos lenços desinfetantes FD 333.
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