
Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy

Aparat do zdj´ç panoramicznych



U∏atwione pozycjonowanie

Dwie uruchamiane dotykowo podpórki czo∏owe ustawiajà g∏ow´ pacjenta 

w prawid∏owej pozycji, niwelujàc mo˝liwe asymetrie dzi´ki niezale˝nemu ruchowi 

lewej i prawej podpórki.

W przypadku HYPERIONA ustawienie twarzà w twarz jest komfortowe dla lekarza 

i pacjenta.



Aparat do zdj´ç panoramicznych

Zaawansowana kinematyka

HYPERION  wyró˝nia si´ z∏o˝onà kinematykà uzyskanà 

dzi´ki jednoczesnemu ruchowi obrotowemu dwóch modu∏ów.

Rozwiàzanie to umo˝liwia dok∏adne okreÊlenie morfologii

twarzy pacjenta, a w rezultacie uzyskiwanie sta∏ego

powi´kszenia zdj´ç.   

Super szybkie skanowanie 

Krótki czas ekspozycji, od minimalnego – 4 sekundy 

do maksymalnego – 9 sekund, zmniejsza mo˝liwoÊç

poruszenia si´ pacjenta w trakcie badania.

Automatyczny dobór 

parametrów ekspozycji

HYPERION wyposa˝ony jest w innowacyjnà Technologi´

Morfologicznego Rozpoznania (MRT), dzi´ki której 

jest on w stanie automatycznie okreÊliç kszta∏t twarzy 

pacjenta oraz dobraç optymalne parametry ekspozycji.

Wspomagany mechanicznie uk∏ad 

pozycjonowania pacjenta

W przypadku zdj´ç panoramicznych prawid∏owe ustawienie pacjenta 

w najwy˝szym stopniu wp∏ywa na jakoÊç zdj´ç. 

Wi´kszoÊç tego typu urzàdzeƒ wymaga czasoch∏onnego ustawiania 

g∏owy pacjenta w wymaganym, niewygodnym po∏o˝eniu. 

W HYPERIONIE jest odwrotnie. Pacjent pozostaje nieruchomo, 

a kierowane laserem si∏owniki ustawiajà urzàdzenie w prawid∏owym po∏o˝eniu. 

Dzi´ki systemowi MRT nie trzeba ustawiaç czasu ekspozycji, kV, mA,

innych parametrów technicznych, a nawet okreÊlaç wielkoÊci pacjenta.

Hyperion robi to wszystko automatycznie, a osoba obs∏ugujàca urzàdzenie

mo˝e skupiç si´ na najwa˝niejszym, czyli na pacjencie.



Zdj´cia cefalometryczne 

Aparaty serii X7 mogà byç wyposa˝one w przystawk´

cefalometrycznà, przeznaczonà do wykonywania zdj´ç 

tylno-przednich, przednio-tylnych oraz bocznych czaszki,

w tym równie˝ specjalnych projekcji pokazujàcych 

podstaw´ czaszki, ˝uchw´, pozycj´ k∏ykci i ∏uki jarzmowe. 

W przypadku zdj´ç cefalometrycznych korzyÊcià 

z automatycznego wyznaczania punktu Êrodkowego 

szwu czo∏owo-nosowego i automatycznego doboru 

parametrów ekspozycji jest optymalne przedstawienie 

tkanek mi´kkich i estetycznego profilu twarzy.

Szybkie skanowanie (minimum 3.6 sekund) umo˝liwia

pacjentowi utrzymanie nieruchomej pozycji w trakcie badania.

Uk∏ad kolimatora

Ustawiany mechanicznie kolimator umo˝liwia u˝ytkownikowi taki dobór obszaru ekspozycji, 

aby dawka promieniowania by∏a minimalna.

zredukowana

naÊwietlane tylko 49% obszaru naÊwietlane tylko 60% obszaru naÊwietlane tylko 80% obszaru naÊwietlane 100% obszaru

Od∏àczany sensor

Urzàdzenia serii X7 posiadajà jeden od∏àczany lub dwa sta∏e sensory. 

System bezpieczeƒstwa umo˝liwia wymontowanie modu∏u sensora 

po to, aby móg∏ byç wykorzystywany zarówno do wykonywania zdj´ç

panoramicznych jak i cefalometrycznych.

Szuflada na os∏onki jednorazowe Przystawka do badania nadgarstka



Drugi kolimator

Ze wzgl´du na konstrukcj´ HYPERIONA nie ma potrzeby stosowania drugiego kolimatora

przesuwajàcego si´ blisko twarzy pacjenta. 

Precyzyjnie wyprofilowane wsporniki urzàdzenia oraz obrotowe sensory umo˝liwiajà osobie

obs∏ugujàcej urzàdzenie ∏atwy dost´p do pacjenta podczas procesu pozycjonowania.

Szybkie rozsy∏anie zdj´ç 

HYPERION mo˝e pracowaç samodzielnie lub w po∏àczeniu z komputerem PC 

i to obs∏ugujàcy decyduje, czy chce przechowywaç zdj´cia na karcie pami´ci 

czy przesy∏aç je na inny komputer poprzez sieç lokalnà. 



Sztuczna inteligencja

Wirtualny panel sterujàcy

Wirtualny panel, który mo˝na zainstalowaç 

na komputerze PC, umo˝liwia sterowanie 

za pomocà komputera wszelkimi 

czynnoÊciami diagnostycznymi.

U˝ytkownik mo˝e pod∏àczyç do urzàdzenia 

tablet PC i sterowaç Hyperionem 

z dala od strefy promieniowania.

Przypadki kliniczne 

Zdj´cia stawu

skroniowo-˝uchwowego Szczegó∏owe zdj´cie panoramiczne 

Programy diagnostyczne

15 ró˝nych programów diagnostycznych jest dost´pnych poprzez intuicyjny panel sterujàcy, po to aby zadowoliç 

wszystkie mo˝liwe potrzeby diagnostyczne. Automatycznie uzyskuje si´ wybrane standardy i pediatryczne panoramiczne projekcje, 

czo∏owe i boczne widoki zatok szcz´kowych, wielokàtne przekroje po∏àczeƒ skroniowo-˝uchwowych. 

Sterowane przez u˝ytkownika cz´Êciowe projekcje sà wygodnà alternatywà dla tradycyjnych zdj´ç wewnàtrzustnych. 

Doceniajà je zw∏aszcza pacjenci z silnym odruchem d∏awienia si´, a obrazy jakoÊciowo nie ró˝nià si´ od zdj´ç 

z´bów trzonowych i przedtrzonowych na kliszy. 

Zatoki szcz´kowe

Zdj´cie 

cefalometryczne



Dynamiczne badanie trójwymiarowe

Mo˝liwoÊç obejrzenia na ekranie komputera poprzecznych przekrojów 

z rozpatrywanego obszaru jest bardzo przydatna w implantologii. 

Dostarcza dok∏adny obraz radiograficzny oraz umo˝liwia 

wykonywanie pomiarów gruboÊci tkanki kostnej.

3DTS  jest badaniem wykorzystujàcym ciàg∏à rekonstrukcj´ 

uzyskiwanà dzi´ki technice Tomosyntezy. Umo˝liwia ona 

dodanie informacji w trzecim wymiarze (g∏´bokoÊç), 

dotyczàcych specyficznych obszarów górnego i dolnego ∏uku z´bowego, 

a przy tym wymaga niewielkiej dawki promieni Rentgena. 

Podczas gdy tradycyjna technika wykonywania zdj´ç panoramicznych

umo˝liwia pokazanie od 2 do 4 statycznych przekrojów z wybranej sekcji

i z zadanej anatomicznej pozycji, zapisany na komputerze wynik

badania 3DTS pozwala na uzyskanie dowolnej iloÊci przekrojów 

i wyÊwietlenie ich w ˝àdanej kolejnoÊci. Oznacza to, 

˝e dysponujesz u˝ytecznym narz´dziem do przeprowadzenia

symulacji wstawienia implantu, eliminujàcym koniecznoÊç wykonywania

skanowania tomograficznego, poza szczególnie skomplikowanymi

przypadkami chirurgicznymi, takimi jak na przyk∏ad rekonstrukcja 

wi´kszej iloÊci z´bów. 

Badanie wybranego obszaru

Wybór obszaru zainteresowania dokonywany jest poprzez bezpoÊrednie

zaznaczenie prostokàtnego pola na zdj´ciu panoramicznym lub za pomocà

szablonu stworzonego dla przeci´tnego pacjenta.  

Pole widzenia: 4x4x10cm.

Rzeczywiste pomiary 1:1

BezpoÊrednio po wykonaniu badania doskona∏y program rayMage umo˝liwia zaznaczenie na zdj´ciu

panoramicznym wybranego obszaru i wykonanie dowolnej liczby rzeczywistych przekrojów w skali

1:1, na których mo˝na dokonywaç pomiary z dok∏adnoÊcià do wymiaru piksela, czyli 0.15 mm.

Szablony implantów

Po wstawieniu wirtualnego implantu mo˝na na wyÊwietlonych przekrojach sprawdziç, 

czy pasuje on do do wybranego miejsca. U˝ytkownik mo˝e te˝ stworzyç w∏asne szablony 

stosowanych implantów i ∏àczników.


