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Το προτιμώμενο
εργαστήριο

Εμφυτευματολογία και Ορθοδοντ
ική

Κεντρικές υπηρεσίες για

Primescan

Απολαύστε 

την Σάρωση

“Για μένα, το Primescan θέτει νέα πρότυπα 

στην οδοντιατρική τεχνολογία σάρωσης. 

Και για μένα και για την ομάδα μου, 

η ενδοστοματική σάρωση είναι τώρα πιο 

ακριβής, ταχύτερη και ευκολότερη από ποτέ. 

Είναι εύκολο να το χειριστείς, άμεσα έτοιμο 

για χρήση, και ενσωματώνεται απρόσκοπτα 

στη ροή εργασίας μας. Ακόμα και οι ασθενείς 

μου επωφελούνται από τις ανώτερες 

επιδόσεις του, δεδομένου ότι η διαδικασία 

είναι πιο άνετη.

Χάρη στην state-of-the-art τεχνολογία, 

περισσότερα δεδομένα λαμβάνονται 

σε υψηλότερη ανάλυση και γρήγορα 

επεξεργασμένα, σε τέλεια ευκρίνεια και 

με εξαιρετική ακρίβεια, η οποία επιτρέπει 

τις ενδείξεις από μονο-δόντι έως πλήρεις 

γέφυρες. Επίσης, λόγω της ενισχυμένης 

συνδεσιμότητας, το ιατρείο μου συνδέεται 

εύκολα με το εργαστήριο και με άλλους 

συνεργάτες μας. Το μόνο που μπορώ να πω 

είναι να το δοκιμάσετε μόνοι σας - και 

Απολαύστε τη σάρωση! 

Dr. Verena Freier
Οδοντίατρος

“Τι με οδηγεί; Τα 

καλύτερα αποτελέσματα. 

Και το Primescan είναι

η απάντησή μου.”

Επωφεληθείτε από την σφαρική ικανοποίηση
Μια εξαιρετική επιλογή για εξαιρετικά αποτελέσματα: Το Primescan είναι το 

τέλειο ξεκίνημά σας στην ψηφιακή οδοντιατρική. Ανεξάρτητα από το πώς θα 

θέλατε να σχεδιάσετε τις ροές εργασίας σας, το Primescan είναι ο μηχανισμός 

που επιτρέπει την αποτελεσματική ψηφιακή ροή εργασιών - και στο ιατρείο

και με τους προτιμώμενους συνεργάτες σας.

Εντός του ιατρείου

Εκτός του ιατρείου

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων στο κείμενο, Αύξων αριθμός A91100-M43-C191-01-7600, τυπωμένο στη Γερμανία, Dispo Νο. 04605, WS 0119.V0
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Το νεό Primescan δεν δίνει μόνο μία νεα 
οπτική, αλλά ένα εκατομμύριο.
Ο καινοτόμος επεξεργαστής αισθητήρων 

Smart Pixel περισσότερα από 1.000.000 

3D σημεία ανά δευτερόλεπτο, παράγοντας 

φωτορεαλιστικά και εξαιρετικά ακριβή 

δεδομένα. Στην πραγματικότητα, το 

Primescan είναι ο πιο ακριβής σαρωτής 

στην αγορά *. Η τεχνολογία σάρωσης 

δυναμικού βάθους του επιτρέπει την 

τέλεια ευκρίνεια και εξαιρετική ακρίβεια, 

ακόμη και σε ένα βάθος μέτρησης μέχρι 

20 mm - απόλυτο πλεονέκτημα για 

βαθύτερες ενδείξεις.

Αυτό που βλέπετε είναι αυτό που 
παίρνετε: Λόγω της ικανότητα του 

Primescan να σαρώνει σε απίστευτη 

πυκνότητα δεδομένων, παρέχει πλήρεις 3D 

δομές όλων των αντικειμένων του οπτικού 

πεδίου - από την πρώτη σάρωση.

ΑκρίβειαMartin Wohanka
Μηχανικός

Περισσότερο 
από 1 

εκατομμύριο
Τρισδιάστατα σημεία 

επεξεργασμένα ανά 

δευτερόλεπτο

Έως 20 mm
Μέτρηση βάθους με 

τέλεια ευκρίνεια

Florian Sobirey
Σχεδιαστής UX

Απολαύστε την ελευθερία σάρωσης: 
Το Primescan σας επιτρέπει να ξεκινήσετε 

αμέσως τη σάρωση. Είναι συνεχώς 

αυτοθερμαινόμενο  για καθαρές σαρώσεις 

- που σημαίνει ότι είστε πάντα έτοιμοι να 

ξεκινήσετε. Απότομες γωνίες; Περιοχές με 

δυσκολία πρόσβασης; Λαμπερά υλικά; Μια 

εύκολη δουλειά για το Primescan. Χάρη στο 

αυξημένο οπτικό πεδίο, θα μπορείτε να 

απεικονίσετε μεγαλύτερες περιοχές με 

λιγότερες σαρώσεις και με άμεση ακρίβεια. 

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα σάρωσης 

εμφανίζονται αμέσως στην οθόνη αφής 

του νέου Μηχανήματος Απεικόνισης.

Ελέγξτε την μόλυνση: Μια ποικιλία από τρία 

διαφορετικά προστατευτικά εγγυώνται ότι 

θα εκπληρώσετε τόσο τις πρακτικές σας 

ανάγκες όσο και όλες τις γενικές απαιτήσεις 

υγιεινής. Επιλέξτε από ανοξείδωτα 

προστατευτικά με κρύσταλο από ζαφείρι 

ή επιλογή αυτόκαυστου. Μιας χρήσης 

προστατευτικά είναι επίσης διαθέσιμα.

Ευχρηστία

Εύκολη
σάρωση
απότομων

επιφανειών.

Όλες 
οι σχετικές 
Διαδικασίες 

απολύμανσης
Είναι διαθέσιμες.

Επιταχύνετε τη διαδικασία: Η μοναδική 

τεχνολογία του Primescan επιτρέπει την 

εύκολη καταγραφή και ταχύτερη επεξεργασία 

περισσότερων δεδομένων σε υψηλότερα 

επίπεδα ανάλυσης. Η ευφυής επεξεργασία 

του Primescan εξασφαλίζει τη βέλτιστη 

αλληλεπίδραση με το λογισμικό 

μεταφέροντας ακριβώς τα δεδομένα που 

το λογισμικό χρειάζεται για να συνεχίσει. 

Το αποτέλεσμα: Εμφανίζονται πλήρη 

μοντέλα σάρωσης 3D αμέσως, ανεξάρτητα 

από το πόσο γρήγορα σαρώνετε.

Βελτιώστε τη συνδεσιμότητά σας: 
Χάρη στην απρόσκοπτη, επικυρωμένη και 

ανοιχτής επιλογής μεταφοράς δεδομένων, 

εργαστήρια και άλλοι συνεργάτες 

λαμβάνουν μοντέλα υψηλής ανάλυσης σε 

μια στιγμή. Με το Primescan, επωφελείστε 

από την ελευθερία για να κάνετε την 

καλύτερη επιλογή των ροών εργασίας 

για εσάς και τους ασθενείς σας.

Ταχύτητα

Περισσότερες 
από 50.000

ενοποιημένες 

εικόνες ανά 

δευτερόλεπτο

Στιγμιαία
μεταφορά 
δεδομένων 
σε εξωτερικούς

συνεργάτες

Dr. Teena Steger
Προγραμματιστής Λογισμικού

Το νέο Μηχάνημα Απεικόνισης είναι ένας σταθμός εργασίας 

σχεδιασμένος για μοντέρνα οδοντιατρική και με κέντρο τον 

οδοντίατρο. Έρχεται με ένα touchpad και μια 16:9 κινητή οθόνη 

αφής ευρείας μορφής, προσφέροντάς σας μια εξαιρετικά 

διαισθητική και εργονομική πλατφόρμα εργασίας.

Τα οφέλη σας με μια ματιά:

• Οθόνη αφής και touchpad για πιο άνετη και διαισθητική χρήση

• Κινηματική για τέλεια εργονομική τοποθέτηση

• Έξυπνο concept υγιεινής για γρήγορη και εύκολη απολύμανση

• Concept πλήρους κινητικότητας με διάρκεια μπαταρίας άνω 

των 60 λεπτών

Η καλύτερη επιλογή για την πρακτική σας.

Το Primescan ικανοποιεί τις ανάγκες σας με δύο μεμονωμένες διαμορφώσεις λογισμικού:

Εκπληκτικό σε κάθε λεπτομέρεια: 
Το νέο Μηχάνημα Απεικόνισης

CEREC Primescan AC με λογισμικό CEREC:

• Υποστηρίζει τις πλήρεις ροές εργασίας του 

ιατρείου για οδοντιατρική μιας επίσκεψης

• Ευέλικτες επιλογές εξαγωγής δεδομένων

• Αυτοματοποιημένη ροή εργασίας χάρη στήν 

Τεχνητή Νοημοσύνη

• Ενεργό με δυνατότητα αφής και καινοτόμο 

περιβάλλον διεπαφής χρήστη

Primescan AC με λογισμικό Connect:

• Υποστηρίζει επιλογές μεταφοράς 

δεδομένων στους προτιμώμενους 

συνεργάτες σας

• Ασφαλής και κρυπτογραφημένη μεταφορά 

δεδομένων μέσω Connect Case Center Inbox

• Εύκολη αναβάθμιση σε πλήρη ροή εργασιών 

ιατρείου

• Ενεργό με δυνατότητα αφής και καινοτόμο 

περιβάλλον διεπαφής χρήστη

*N Πηγή: Mehl et al, Μελέτες ακριβείας στο Πανεπιστήμιο  της 

Ζυρίχης, Int J Comput Dent. (ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2019)


