TECHNICKÉ PARAMETRE

Nekompromisná
jednoduchosť a kvalita
Vždy spoľahlivá diagnostika, komfort, užívateľská prívetivosť a
rýchle vyhodnotenie snímok. Hy-Scan je Váš prístup k bezkonkurenčnej
digitálnej technológii a ergonómii - všetko v jednom kompaktnom,
cenovo prístupnom prístroji.
MyRay, presne pre Vaše potreby .

Rozlíšenie (teoretické)

17 lp/mm

Veľkosť pixelu

30μ

Úrovne šedej

16 bit (65,536 grey levels)

Veľkosti platničiek

Veľkosť 0, 1, 2, 3

Nastavenie veľkosti platničky

Automatické

Čas spracovania platničky

4–8s

Vymazanie platničky

Automatické

Rozmery prístroja (V x D x H)

117 x 156 x 284 mm

Hmotnosť

4.6 kg

Napájanie

110±240 V 50/60 Hz (24 Watts)

Pripojenie k PC

Priamo (USB)

Akvizičný softwér (pre PC)

iCapture s rozhraním TWAIN

Softwér pre úpravu a spravovanie

iRYS (pre PC) s rozhraním DICOM 3.0 , Prehliadač a aplikácia pre iPAD
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Veľkosť 0
22 x 31 mm
Pixely 762 x 1024
Veľkosť v
pamäti 1Mb

1

Veľkosť 1
24 x 40 mm
Pixely 792 x 1321
Veľkosť v
pamäti 2Mb

Hy-Scan
Phosphor Plate scanner

2

Veľkosť 2
31 x 41 mm
Pixely 1024 x 1354
Veľkosť v
pamäti 3Mb

3

Veľkosť 3
27 x 54 mm
Pixely 891 x 1783
Veľkosť v
pamäti 4Mb

MINIMÁLNE SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
Operačný systém
Displej:

Microsoft® Windows® 7 (SP1) - 8 - 8.1 Professional (64 bit doporučený);
Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit
1280 x 1024; 1344 x 768 alebo vyššie, 16 miliónov farieb

Pripojenie:

USB 2.0 alebo vyšší

OPTIMÁLNA ERGONÓMIA:
tenká a flexibilná platnička
ako film, 100% aktívna oblasť bez okrajov,
bez limitov pri umiestnení v ústach.
MAGNETICKÁ PLATNIČKA:
perfektne pokrytá fosforovou
vrstvou, umožňuje optimalizovať
proces načítania snímky.
Automatický BEZDOTYKOVÝ
štart spracovania snímky.
VYSOKÁ CITLIVOSŤ:
zlepšená kvalita snímok,
minimálna RTG dávka pre
pacienta.
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HyScan • Phosphor Plate scanner

HyScan • High Definition

PRIPOJENIE USB
Rýchly, bezpečný prenos snímok
do PC.

HyScan • main characteristics

BEZDOTYKOVÉ OVLÁDANIE
Užívateľsky prívetivé a maximálne efektívne
ovládanie. Hy-Scan používa plne automatický
systém vkladania a vyhodnocovania platničiek.
Rozozná ich veľkosť, importuje snímky do PC
a vymaže všetky dáta z platničky, takže je
okamžite pripravená pre ďalšie snímkovanie .

Vysoké rozlíšenie
Vynikajúca digitálna kvalita snímok, v kombinácii s
praktickosťou, výhodnou cenou a flexibilitou tradičného filmu
robí z Hy-Scan skenera perfektný rovnovážny mix medzi
technológiou a tradíciou.
LED INDIKÁTOR STAVU PRÍSTROJA
Svietiaci indikátor vždy
zobrazuje stav prístroja

BEZDOTYKOVÝ
Plne automatický proces načítania
snímky.

Hy-Scan kombinuje najlepšiu digitálnu
diagnostickú technológiu a výhody klasických
filmových platničiek. Kompaktný, rýchly a
jednoduchý prístroj, produkujúci snímky vo
vysokom rozlíšení pre spoľahlivú diagnostiku.
Tenké a ergonomické platničky sa ľahko umiestňujú
celý povrch je aktívny, ponúkajú maximálny
komfort pre pacienta. BEZDOTYKOVÉ čítanie
a rozoznávanie platničiek zjednodušuje prácu .
Skener dokáže importovať snímku v priebehu pár
sekúnd, a zobrazí ju na obrazovke PC, alebo
v špeciálnej aplikácii na iPade .

RÝCHLE ZOBRAZENIE SNÍMKY
Vysoko kvalitná snímka je zobrazená v priebehu
pár sekúnd. Vďaka "cutting-edge" technológii
umožňuje Hy-Scan zobraziť ostrú snímku extrémne
rýchlo, čo vedie k efektívnej diagnostike a lepšej
komunikácii s pacientom.

Funkčný, kompaktný dizajn
Ergonomické a komfortné umiestnenie
Snímky vo vysokom rozlíšení
Užívateľsky prívetivý

KONEKTIVITA s iRYS - iPad
Jednoduché a komfortné vloženie platničky a
získanie snímky vo vysokom rozlíšení.
Snímky sú okamžite prenesené do PC, konzultované
a zdieľané pomocou softwéru iRYS alebo iného
prehliadača, môžu byť vytlačené, alebo poslané
mailom .

Jednoduchý, kompaktný, spoľahlivá diagnostika.

NAJLEPŠÍ POSTUP PRE EFEKTÍVNU DIAGNOSTIKU
KOMPAKTNÝ A ERGONOMICKÝ
Jednoduchý a kompaktný dizajn skenera Hy-Scan
je perfektný pre akúkoľvek dentálnu ordináciu .
Extrémne univerzálny, môže byť umiestnený
horizontálne na stole, alebo vertikálne na stene
použitím špeciálneho držiaka.

SNÍMKY VO VYSOKOM ROZLÍŠENÍ V KAŽDEJ APLIKÁCII
Hy-Scan je ideálny nástroj pre všetky klinické aplikácie: endodoncia, protetika , implantológia, ošetrenie
paradentózy a zubného kazu. Skener spoľahlivo poskytuje snímky vo vysokom rozlíšení 30 pixelov/mm.
Prístroj dokáže spracovať snímky pre potreby ošetrenia: paedriatic (Veľkosť 0), periapical (Veľkosť 1)
bitewing (Veľkosť 2) a long bitewing (Veľkosť 3) .
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UMIESTNENIE A ZÍSKANIE
SNÍMKY
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SKENOVANIE
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ZOBRAZENIE

04

ZDIEĽANIE

