
SkyView

Pantomograficzne zdj´cia 3D w zasi´gu Twojej r´ki

Pantomograf cyfrowy 3D z technologià Cone-Beam Computed Tomography



SkyView W trzeci wymiar

Diagnostyka obrazowa:
ewolucja doskona∏oÊci

SkyView przeniesie Ci´
w Êwiat trzech wymiarów

Pi´çdziesiàt lat min´∏o od powstania pierw-

szego pantomografu stomatologicznego.

Zdj´cie panoramiczne sta∏o si´ podstawo-

wym sposobem na pokazanie ∏uków z´bo-

wych i struktur anatomicznych dla stomato-

logów. W ostatnich latach ta technika sta∏a

si´ jeszcze prostsza i szybsza, dzi´ki mo˝li-

woÊci wykonania zdj´ç panoramicznych

z u˝yciem czujników cyfrowych.

Dwuwymiarowe pantomogramy wymagajà

interpretacji. W wielu przypadkach interpre-

tacja nie daje wymaganej precyzji, pozycjo-

nowanie pacjenta wp∏ywa na jakoÊç obra-

zu, pomiary na takim obrazie nie sà rzeczy-

wiste, a struktury anatomiczne nak∏adajà si´

na siebie. Nie ma te˝ nigdy pewnoÊci, czy

obiekt widziany na p∏askim zdj´ciu w rze-

czywistoÊci znajduje si´ po stronie j´zyka

czy policzka.

Standardy w stomatologii si´ zmieniajà. 

Aby leczenie by∏o skuteczne, niezb´dna

jest dok∏adna diagnostyka. MyRay daje Ci

mo˝liwoÊç oglàdania zdj´ç rentgenowskich

w trzech wymiarach i rzeczywistych rozmia-

rach. Koniec z interpretacjà, teraz ju˝ wiesz

na pewno.

NOWY KOMFORT 
W OBRAZOWANIU CYFROWYM

MyRay jest markà która produkuje 

wy∏àcznie zaawansowane technicznie

urzàdzenia zaprojektowane specjalnie dla

stomatologów. Technologia ca∏y czas idzie

do przodu, MyRay idzie jeszcze o krok 

dalej, tworzàc unikalne funkcje dla ka˝dego

swojego produktu. MyRay skupia si´ 

na u∏atwieniu obs∏ugi swoich produktów,

tak aby lekarz móg∏ si´ skupiç na tym, 

co najwa˝niejsze: na pacjencie.

MyRay jest równie˝ producentem

urzàdzeƒ:

• X-POD: przenoÊne urzàdzenie do zdj´ç

wewnàtrzustnych, które nie wymaga 

do pracy komputera

• HYPERION: pantomograf z funkcjà 

tomosyntezy 3D i z przystawkà 

cefalometrycznà

• HyperSphere: lampa rentgenowska 

aktywowana dotykowo 

z bezprzewodowym sterowaniem

Odkryj wi´cej produktów MyRay 

odwiedzajàc stron´: www.myray.pl



Inny nie bez przyczyny

Pozycja pacjenta SzybkoÊç i Komfort

Po wielu próbach i badaniach okaza∏o

si´, ˝e najlepsze wyniki daje pozycja 

le˝àca pacjenta podczas badania. 

Równie˝ dla pacjenta pozycja le˝àca

jest najwygodniejsza. Badanie zaczyna

si´ od opuszczenia sto∏u, na którym 

k∏adzie si´ pacjent. Od tego momentu to

urzàdzenie dopasowuje si´ do pacjenta,

który mo˝e u∏o˝yç si´ w wygodnej dla

siebie pozycji i zrelaksowaç. 

Ca∏e pozycjonowanie odbywa si´ 

za pomocà silników ustawiajàcych stó∏

razem z pacjentem w ˝àdanym 

po∏o˝eniu.

Do wykonania nie sà potrzebne ˝adne

paski czy podpórki utrzymujàce pozycj´

pacjenta, nie ma potrzeby, aby pacjent

zagryza∏ cokolwiek. Wszystko co pacjent

musi zrobiç, to po∏o˝yç si´ i zrelakso-

waç. W trakcie badania rami´ urzàdze-

nia po prostu obraca si´ wokó∏ pacjenta

przez kilka sekund, nie powodujàc wra-

˝enia zamkni´cia wewnàtrz urzàdzenia.

SkyView Ewolucja diagnostyki



Technologia Cone-Beam Computed Tomography Pantomograf cyfrowy 3D SkyView

Szybkie i bezpieczne obrazowanie

SkyView z detektorem 9”

Obszar badania zawiera si´ w kuli o Êrednicy

15 cm, co pozwala na uj´cie w obszarze

badania wszystkich struktur widocznych na

klasycznym pantomogramie w trakcie 

jednego skanu

SkyView z detektorem 6”

Przez ograniczenie pola widzenia do kuli

o Êrednicy 11 cm, zyskujemy wy˝szà 

rozdzielczoÊç. W obszarze obrazowania

mieszczà si´ wszystkie z´by, obszar bada-

nia mo˝na ustawiç równie˝ na inne struktury 

jak stawy skroniowo-˝uchwowe

4” Zoom 
wysokiej rozdzielczoÊci

JeÊli jest to konieczne, pole widzenia mo˝-

na ograniczyç do kuli o Êrednicy 7 cm, co

pozwala na uwidocznienie najdrobniejszych

struktur anatomicznych.

SkyView zaadoptowa∏ nowà technologi´

znanà jako tomografia wiàzki sto˝kowej

(CBCT – Cone Beam Computed Tomography),

która idealnie nadaje si´ do uzyskania 

trójwymiarowego obrazu z´bów, stawów

skroniowo-˝uchwowych, zatok, oraz innych

struktur w obr´bie twarzoczaszki. 

W porównaniu do klasycznych tomografów

szpitalnych, tomografia CBCT wymaga 

tylko jednego obrotu g∏owicy i detektora

wokó∏ pacjenta, co skutkuje krótszym 

czasem badania i mniejszà dawkà 

promieniowania.

Diagram ilustruje podstawowà zasad´

dzia∏ania technologii CBCT. Rami´

z g∏owicà i detektorem obraca si´ 

wokó∏ g∏owy pacjenta wykonujàc seri´

zdj´ç, które póêniej oprogramowanie

sk∏ada w obraz 3D.



SkyView Ewolucja diagnostyki



Stworzony dla tych, którzy cenià dobro pacjenta

Wzmacniacz obrazu Precyzja

SkyView jest systemem tomografii 

komputerowej bazujàcej na detektorze

wykorzystujàcym wzmacniacz obrazu,

który zapewnia minimalnà dawk´ 

promieniowania przy maksymalnym 

kontraÊcie i maksymalnej jakoÊci. 

Dawka, jakà otrzymuje pacjent, jest 

porównywalna z tà, którà pacjent 

otrzymuje w trakcie wykonywania 

standardowego pantomogramu. 

Lekarz zyskuje wi´c o wiele wi´cej 

informacji diagnostycznych przy 

podobnej dawce promieniowania 

dla pacjenta.

BezpoÊrednio po badaniu, SkyView 

automatycznie rozpoczyna rekonstrukcj´

wolumetrycznà. Ta w pe∏ni automatyczna

procedura tworzy wiarygodnà wirtualnà

reprezentacj´, wolnà od zniekszta∏ceƒ

i umo˝liwiajàcà prawid∏owe pomiary.

Trzeci wymiar staje si´ tak naturalny 

jak dwa pozosta∏e.

Wysoka jakoÊç 
przy niskiej emisji promieniowania

Technologia bazuje na trzech podstawowych ele-

mentach:

• Scyntylator, który przekszta∏ca promieniowanie 

na obraz widzialny

• Koncentrator promieniowania, który wzmacnia

obraz

• Wysokiej jakoÊci sensor CCD sk∏adajàcy si´

z pikseli o rozmiarze 7,4 µm

SkyView dzienne t∏o 
promieniowania

pantomogram 
cyfrowy

pantomogram
z u˝yciem kliszy

zdj´cia 
wszystkich z´bów

tomograf 
szpitalny

Ewolucja diagnostyki SkyView



Inny nie bez przyczyny

Zwi´kszona dok∏adnoÊç obrazu

Jak dowiod∏y badania, najstabilniejszà

pozycjà dla pacjenta jest pozycja le˝àca.

Im mniejsze poruszenie pacjenta 

w trakcie badania, tym wi´ksza ostroÊç

ca∏ego badania.

Pozycja le˝àca jest najlepszà pozycjà

podczas badania, szczególnie jeÊli ba-

danie wykonuje si´ w technologii CBCT.

PRECYZJA POMIARÓW

SkyView tworzy obrazy wysokiej jakoÊci ca∏kowicie wolne

od zniekszta∏ceƒ geometrycznych. Pomiary mo˝na 

wykonywaç na ka˝dym przekroju, w ka˝dej p∏aszczyênie.

Pomiary zawsze sà w skali 1:1 niezale˝nie od tego, 

jak si´ je wykonuje.

ÂREDNIA JAKOÂå PRZECI¢TNA JAKOÂå WYSOKA JAKOÂå

P
O

Z
YC

J
A

 S
TO

J
Ñ

C
A

P
O

Z
YC

J
A

 S
IE

D
Z
Ñ

C
A

P
O

Z
YC

J
A

 L
E
˚
Ñ

C
A Zakres mimowolnego poruszenia

0,3º / 0,9º

Zakres mimowolnego poruszenia

0,5º / 1,5º

Zakres mimowolnego 

poruszenia

0,7º / 1,8º

SkyView Ewolucja diagnostyki



Przetwarzanie Oprogramowanie SkyView

Niewiarygodna kontrola
obrazu umo˝liwia 
stworzenie lepszego 
planu leczenia

Wszystkie informacje 
jednoczeÊnie na ekranie

Raz wykonane badanie mo˝e pos∏u˝yç

do wykonania kilku rekonstrukcji 

ró˝nych obszarów dla ró˝nych etapów

leczenia bez koniecznoÊci powtórnego

badania.

Po zakoƒczeniu rekonstrukcji, stomatolog

ma do dyspozycji ekran, na którym 

wyÊwietlany jest jednoczeÊnie widok 

panoramiczny, przekroje poprzeczne

przez wybrany obszar oraz rekonstrukcja

trójwymiarowa badanego obszaru. 

GruboÊç zarówno pantomogramu, 

jak i przekrojów poprzecznych, mo˝na

swobodnie definiowaç.

Dzi´ki specjalnym narz´dziom mo˝liwe

jest dok∏adne wyznaczenie kana∏u 

˝uchwy, co jest bardzo przydatne 

podczas planowania implantacji 

lub ekstrakcji zatrzymanych z´bów

w ˝uchwie.



Przypadki kliniczne 
z nowego punktu widzenia

Dok∏adne przekroje przez z´by zatrzymane

pozwalajà precyzyjnie okreÊliç ich po∏o˝enie

oraz zbadaç, w jaki sposób oddzia∏ywajà 

na sàsiednie struktury.

Przekroje i wizualizacja 3D 
stawów skroniowo-˝uchwowych

Przekroje dowolnej gruboÊci pod dowolnym

kàtem przez stawy skroniowo-˝uchwowe

oraz wizualizacja stawów w 3D 

nie pozostawiajà wàtpliwoÊci w ich ocenie.

Planowanie implantacji

Wszelkie pomiary dla celów implantacji sà

mo˝liwe do przeprowadzenia natychmiast

po zakoƒczeniu badania i rekonstrukcji.

Oprogramowanie jest zgodne ze standardem

DICOM, dlatego dane ze SkyView mogà byç

z powodzeniem u˝yte w popularnych 

programach do planowania implantacji.

RaportySkyView Oprogramowanie



Pozycjonowanie i ekspozycja SkyView

Pozycjonowanie

SkyView posiada dwa proste systemy

pozycjonowania pacjenta: pozycjonowa-

nie wed∏ug wskazaƒ lasera oraz 

pozycjonowanie na podstawie 

próbnych zdj´ç rentgenowskich.

Pozycjonowanie laserem

Jak w najlepszych systemach pantomo-

graficznych, linie lasera wskazujà najlep-

sze u∏o˝enie pacjenta. Innowacjà jest to,

˝e pozycj´ pacjenta koryguje si´ za po-

mocà d˝ojstiku, który porusza sto∏em na

którym znajduje si´ pacjent. Pozycjono-

wanie jest wi´c ∏atwe i szybkie.

Pozycjonowanie 
wed∏ug zdj´ç próbnych

Oprogramowanie umo˝liwia skorygowanie

pozycji pacjenta siedzàc wygodnie przed

komputerem. Ta metoda jest najdok∏adniej-

sza i wymaga wykonania dwóch zdj´ç 

poglàdowych przy maksymalnie niskiej

dawce promieniowania. Dzi´ki nim 

mamy pewnoÊç, ˝e obszar, który chcemy

zbadaç na pewno w ca∏oÊci zostanie 

obj´ty badaniem.



Raporty

Mo˝liwe jest tworzenie raportów 

do przesy∏ania pocztà elektronicznà

lub drukowania. Ka˝da placówka 

mo˝e stworzyç swoje w∏asne szablony

– ró˝ne dla ró˝nych badaƒ.

Eksportowanie

Pe∏na kompatybilnoÊç z DICOM 3.0.

Mo˝liwoÊç przekazywania danych 

do programów innych producentów, 

na przyk∏ad programów tworzàcych

szablony do implantacji.

SkyView Oprogramowanie Przypadki kliniczne

Installazione facilitata

La sorgente di radiazioni è un tubo 

a raggi X da 90 kV, quindi di potenza 

comparabile a quello di un ortopano-

ramico. Questo consente di installare 

facilmente l’apparecchiatura in qualsiasi 

clinica odontoiatrica: infatti i requisiti 

per la radioprotezione sono comparabili 

a quelli di un sistema panoramico.

Design compatto

SkyView è una apparecchiatura 

dal design professionale, 

notevolmente compatta. 

Le sue dimensioni, comprensive 

del lettino, sono 150 cm (larghezza) 

x 240 cm (lunghezza) x 170 cm (altezza).

Le dimensioni minime necessarie 

che una stanza deve avere per 

l’installazione di SkyView sono circa 

160 cm x 260 cm. Ambienti più ampi 

miglioreranno l’esperienza d’uso. 

La stanza deve consentire l’accesso 

agevole ad uno dei due lati del lettino, 

avendo la possibilità di scegliere 

su quale lato del lettino installare 

la consolle di comando.

Kompaktowa konstrukcja

SkyView jest kompaktowym i profesjonalnie

zaprojektowanym urzàdzeniem. 

Wymiary urzàdzenia wraz ze sto∏em 

pacjenta to: 150 cm wysokoÊç, 

240 cm d∏ugoÊç i 170 cm szerokoÊç.

Panel kontrolny mo˝e byç zainstalowany 

po lewej lub prawej stronie urzàdzenia.

¸atwa instalacja

Pomieszczenie, w którym ma zostaç

zainstalowany tomograf SkyView, 

nie musi spe∏niaç wy˝szych wymagaƒ

ni˝ pomieszczenie do instalacji 

klasycznego pantomografu.


