VistaScan Mini Plus –
kompakt uden kompromis
Banebrydende fosforpladeteknologi fra Dürr Dental
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Den nye dimension inden for
røntgendiagnostik – Chairside

VistaScan Mini Plus

Afgørende egenskaber:

Siden lanceringen af den konventionelle fremkaldelse af
røntgenfilm inden for tandplejen præger Dürr Dental de

˾˾Fremragende billedkvalitet

diagnostiske muligheder i tandlægepraksisser. Digital røntgen

˾˾Til alle intraorale formater

med Dürr Dental byder tandlæger billeder med høj opløsning,

˾˾PC forbindelse via USB/netværk

som opfylder alle diagnostiske krav. 50 års erfaring inden

˾˾Ideel Chairside apparat

for udvikling af røntgenteknik fører ofte til innovative løsninger,
som kan anvendes i praksis.
VistaScan Mini Plus fosforpladescanneren gør fosforpladediagnostik endnu hurtigere for tandlæger. Det kompakte
apparat er særligt enkelt at betjene og har kun brug for

Analog film

ganske lidt plads – deraf er det muligt at placere det
i behandlingsrummet. Fordelen: Røntgen og scanning
direkte ved behandlingspladsen med optageformaternes

Konkurrence (14 bit)

fulde fleksibilitet. De genanvendelige VistaScan fosforplader
bliver udlæst i førsteklasses kvalitet inden for sekunder.
Aldrig var omstillingen til fosforplader mere indlysende.

VistaScan (16 bit)
Fosforpladens gråtoneværdier ved VistaScan gør en
gengivelse mulig, som kan sammenlignes med film

02

VistaScan Mini Plus –
kompakt uden kompromis
VistaScan Mini Plus forenkler i praksis billedgengivelsen betydeligt: Tænd og scan, med
den velkendte teknik og fremragende billedkvalitet, som kendetegner Dürr Dental fosforpladescanneren
på verdensplan. Made in Germany. VistaScan Mini Plus – „red dot design award winner 2011”.

*Farrier SL, Drage NA, Newcombe RG, Hayes SJ, Dummer PM (2009): A comparative study of image quality
and radiation exposure for dental radiographs produced using a charge-coupled device and a phosphor plate
system. School of Dentistry, Cardiff University, Wales, UK. DOI: 10.1111/j.1365-2591.2009.01593.x
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Kompromisløs billedkvalitet
VistaScan Mini Plus kan gengive
karies-D1-læsioner og endoinstrumenter
op til ISO 06 sikkert takket være
PCS teknologi.

Kompromisløs fleksibel
Med VistaScan Mini Plus er det muligt at anvende
alle intraorale fosforplader – fra størrelse 0 til 4.
Desuden står 100 % aktiv flade til rådighed.
Enkel håndtering – som ved analoge film.

Ganske enkelt kompromisløs
Særligt enkel håndtering: Udlæsning, sletning
og klargøring til brug på ny i et trin. Efter
6 sekunder er billederne tilgængelige direkte
hos patienten.

Kompromisløst udstyr
Displayet viser en oversigt over de
vigtigste patientdata og oplysninger
om scanning-forløbet. Inklusiv
energibesparende stand-by-funktion.

Kompromisløs integration
VistaScan Mini Plus kan anvendes med Dürr Dental
Imaging software eller anden software via
plug-ins som f.eks. Twain-driver. Det kan integreres
uden problemer via USB eller netværket i forløbene
i praksissen.
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Minimalt format –
maksimal billedkvalitet
Hurtig og sikker diagnostik
Skift fra røntgenfilm til „digital“ fosforplade? Intet er lettere
end det! Røntgenoptagelsens forløb forbliver den samme.
Den diagnostiske sikkerhed forøges betydeligt vha. optimal
registrering af detaljer og velfunderet software-understøttelse.
Med VistaScan Mini Plus kan du gøre du brug af fordelene
ved Dürr Dental fosforpladeteknologi i den mest kompakte
form. De tynde fleksible fosforplader er behagelige for
patienterne og har vha. en speciel overfladebehandling en
særlig lang levetid.

Højeste billedkvalitet, perfekt gengivelse
Med en detaljeregistrering på op til 22 LP/mm er VistaScan

Digital røntgen med fosforplader – ingen løs-

fosforplader hvad angår billedopløsning bedre end røntgen

ning er mere fleksibel

film og dermed også bedre end konkurrenterne. Photon
Collecting systemet (PCS) fra Dürr Dental er banebrydende
inden for udviklingen af fosforplader. VistaScan Mini Plus
har allerede på nuværende tidspunkt en teoretisk opløsning
på 40 LP/mm. Dette er ensbetydende med: Mhp. diagnostik
er du på den sikre side hvad angår fremtiden med denne
kompakte løsning. Dürr Dental Imaging Software viser
resultaterne i fremragende kvalitet og sørger for ergonomiske
arbejdsforløb. VistaScan Mini Plus kan desuden anvendes
med alle andre normale softwaretyper.

Okklusale optagelser til diagnose af kæbefraktur,

Bitewing-optagelser med høj opløsning

impakterede tænder, cyster og sår

til den perfekte diagnose
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Al data, fakta og tilbehør

VistaScan Mini Plus
Display

Ja

Pladestørrelser

S0, S1, S2, S3, S4

Effektiv opløsning (LP/mm, dpi)

22, 1.100

Teoretisk opløsning (LP/mm, dpi)

40, 2.000

Vægt (kg)

6,5

Dimensioner (H x B x D mm)

234 x 226 x 243

Stand-by-funktion

Ja

Interfaces

USB/netværk

Holdesystem til fosforplader

VistaIntra røntgen

Rengøringsservietter til fosforplader

Holderen til fosforplader fra Dürr Dental byder

Perfekt tilpasset til den digitale anvendelse

Urenheder på fosforpladerne har indflydelse

på optimal beskyttelse af fosforplader vha.

med fosforplade og sensor. Også egnet til

på gengivelsen, og reducerer levetiden. Rengø-

de gratfri og og afrundede kanter. Der findes

konventionel anvendelse.

ringsservietter til VistaScan fosforplader rengører

holdere til alle anvendelsesområder, som under-

pladerne intensivt og virker desuden desinfice-

støtter optagelsen af eksakte røntgenbilleder.

rende. Fordel: Optimal billedkvalitet med lang

P007-544-01/LM-dd.de/1/01/I1 Ret til tekniske ændringer forbeholdes

levetid.
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