
Direk USB Intraoral Sensör
DİJİTAL GÖRÜNTÜLEMEYİ KOLAYLAŞTIRIN



 OPTEO
KLİNİK KULLANIMINIZ İÇİN  
EN OPTİMUM  
GÖRÜNTÜLEME CİHAZI

x-ray görüntüleme için harcadığınız zamanı kısaltın: anında yüksek çözünürlükte görüntü 
(yükleme ya da tarama süresi gerektirmeden)
> Hızlı Tanılama  

Alınan görüntülerin hastalarınızın dijital dosyalarına entegrasyonu 

> Optimize edilmiş hasta/hekim ilişkisi

X-ray dijital görüntüleme filtre ve araçları yardımı ile işleme alınır, 
network aktif hale getirilir ve bilgi aktarılır.
> Görüntülemede mobil çözüm

Hasta güvenliği ve çevre korunması ilk sıradadır.
>  Kimyasal kullanımı gerektirmez, elektronik aksam kullanımı en aza indirgenerek 

geri dönüşüm kolaylaştırılmıştır

TEKNOLOJİ INTRAORAL GÖRÜNTÜLEMEYİ DAHA KOLAY HALE GETİRMİŞTİR

Endodonti Periodonti Çürük TespitProtetik ve implant 
cerrahisi



Yüksek çözünürlük 
& hassasiyet
USB bağlantı anlık X-ray görüntü almayı 
garanti eder. Yüksek çözünürlükte (20pl/
mm) 14bit lik gri alan sayesinde, daha 
kolay okunabilir X-ray görüntü imkanı 
sunar: görüntüler açık, berrak ve kolay 
okunabilir niteliktedir. Aktif yüzey alanı en 
fazla olan sensör seçeneği ile, x-ray için 
size optimum boyut sağlar. Bu sayede 
tanılama işlemi hızlı, gerçekçi ve kesin 
olarak gerçekleşir. 

Atravmatik & Ergonomik
Yuvarlak ve eğimli kenarları sayesinde 
Opteo, hem ihtiyaçlarınızı hem de hasta 
konforunu tam olarak karşılar. Buna ek 
olarak, sensör kalınlığı ve kablo çap 
uzunluğu mimimumda tutulmuştur.  
Kablonun esnekliği ve sensörde yüksek 
konumlandırılması sayesinde ağız içinde en 
iyi pozisyonlama imkanını sunar: Kablonun 
kolayca hasar görmesi ile ilgili bir risk 
içermez, ağız için konforu idealdir. 

Kolay & Otomatik
Yer kaplayan, hantal kutulara son…  
Opteo’nun direk USB bağlantısı sayesinde 
(hem tekli hem çoklu bağlantıda) kullanımı 
hem kolay hem de hassastır. 3 metrelik 
kablosu sayesinde ofis alanınızın boyutları 
ne olursa olsun bilgisayarınıza kolaylıkla 
erişim sağlayabilirsiniz. 
Benzersiz otomatik sensör uyandırma 
sistemi sayesinde x-ray çekimi için gerekli 
olan adımları azaltır: x-ray emisyonuna 
bağlı kaliteli görüntü yakalama garanti 
edilmiştir.

Opteo QuickVision ile %100 
entegredir.  Bu sayede görüntülerinizi 
direk olarak programdaki hasta 
dosyanıza kaydedebilirsiniz.



Güvenilir & Dayanıklı
Opteo sensör yüksek güvenilirlikte size 
yüksek çözünürlükte görüntü sunar. 
CMOS sensör, fiber optik, sinsilatör ve 
şok emilim sistemi içerir.
Altın kaplama USB bağlantı parçası hızlı 
sinyal yayılımı ve korozyon direnci sağlar. 
Kullanım ömrü ayrıca yüksek oranda 
geliştirilmiştir.

SN 12340051

Electronics

CMOS sensör

Sinsilatör

Antişok sistem

Tüm klinik ihtiyaçlarınıza uygun
Opteo size iki farklı boyut sunar: 

Tüm ihtiyaçlarınız için, Size 1 (T1) ve Size 2 (T2) 

(retroalveolar, posterior, bitewing vb.)

Endodonti, periodonti, protetik cerrahi ve 

implant tedavisi ve ayrıca çürük tespit etmede 

kullanılmaktadır. 

Su geçirmez bir yapıya sahiptir bu 
sayede dezenfeksiyon açısından size 
kolaylık sağlar:  
(imersiyon, spreyleme vb.)

Optik fiber



Atravmatic  
  & Ergonomik

Kolay & Otomatik

       Yüksek Çözünürlük & Hassasiyet

         Tüm klinik ihtiyaçlarınıza 
 tam olarak adapte

        Güvenilir & Dayanıklı

Sensör CMOS 
Sensör dış çap  
(uzunluk x derinlik x kalınlık)

39 x 25 x 5 mm (T1) 
43 x 31 x 5 mm (T2)

Hassas Yüzey 30 x 20 mm (600 mm2) - (T1) 
34 x 26 mm (900 mm2) - (T2)

Piksel Yüzeyi 1500 x 1000 piksel (T1)
1700 x 1300 piksel (T2)

Sensör Çözünürlüğü >20 pl/mm (T1 and T2)
Sensör Kablo Uzunluğu 3 m
Grey levels 14 bits (16384 grey seviyeleri)

Bağlantı Standard USB: 
USB 2.0 Yüksek Hız (480Mbit/s) ve USB 3.0

TEKNİK ÖZELLİKLER
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OWANDY RADYOLOJİ DİJİTAL İŞ AKIŞI
TÜM İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYAN GENİŞ ÜRÜN SEÇENEĞİ

INTRAORAL  
FOSFOR PLAK TARAYICI

3D PRINTER’A
DOSYA AKTARIMI

DIJITAL USB  
İNTRAORAL KAMERA

DİREK USB  
SENSÖR

2D/3D 

      SEFALOMETRİ

HF INTRA-ORAL JENERATÖR

CERRAHİ
KILAVUZ

 YÜZ TARAMA
.PLY IMPORT

DENTAL ÖLÇÜ
.STL AKTARMA


