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Cyfrowy sensor promieni X

Z∏àcze USB

Wreszcie bardziej komfortowe 

wykonywanie zdj´ç wewnàtrzustnych

Zen-X zosta∏ stworzony, aby u∏atwiç proces uzyskiwania zdj´ç

radiograficznych dzi´ki niezrównanie ergonomicznemu kszta∏towi, 

który zapewnia pacjentowi maksymalny komfort.

Zaokràglone brzegi oraz Êci´te naro˝a sensora, zgodne 

z anatomicznym kszta∏tem jamy ustnej, u∏atwiajà jego pozycjonowanie.

Kszta∏t aktywnej powierzchni ze Êci´tymi naro˝ami umo˝liwia 

optymalizacj´ zewn´trznej os∏ony.

Cienki profil

Zaokràglone rogi

Doskona∏y, niezale˝nie 

z której strony na niego spojrzymy

Kiedy zaczynasz analizowaç zdj´cia rentgenowskie okazuje si´, ˝e ich

jakoÊç jest niewystarczajàca. Podstawà jest ich ostroÊç i dok∏adnoÊç.

Zen X wyposa˝ony w wyrafinowany, trójwarstwowy czujnik umo˝liwia

uzyskanie zdj´cia wysokiej rozdzielczoÊci przy minimalnej dawce 

promieniowania. 

Uszczelniony
i odporny na p∏yny

Utwardzona 
powierzchnia zewn´trzna

Wzmocniony przewód
z ty∏u sensora

Kszta∏t aktywnej powierzchni ze Êci´tymi naro˝ami umo˝liwia optymalizacj´

zewn´trznej os∏ony.

Dost´pny w dwóch rozmiarach

Zen-X dost´pny jest w dwóch rozmiarach, tak wi´c mo˝esz dobraç wielkoÊç

lepiej dopasowanà do Twoich potrzeb. Panel sterujàcy Zen X posiada

przy∏àcze umo˝liwiajàce szybkà wymian´ i bezpiecznà prace z obydwoma

sensorami. Specjalnie zaprojektowane przyrzàdy u∏atwiajà pozycjonowanie

ka˝dego z sensorów w jamie ustnej.

¸atwy, szybki, przenoÊny

Zastosowanie z∏àcza zasilajàcego USB powoduje, ˝e system jest wyjàtkowo mobilny

i wygodny. Niepotrzebne sà ˝adne zasilacze. Dzi´ki ma∏emu zapotrzebowaniu na 

energi´, sensor zasilany jest bezpoÊrednio ze z∏àcza USB.

Kieszonkowe wymiary ca∏ego urzàdzenia umo˝liwiajà przenoszenie go pomi´dzy 

pomieszczeniami i ∏atwe pod∏àczanie do laptopa lub komputera stacjonarnego. 

Zen X jest kompatybilny z USB 2.0, co minimalizuje czas przes∏ania obrazu 

radiograficznego na ekran komputera.



Technologia 

sensorów trójwarstwowych

Mistrzostwo w pozyskiwaniu zdj´ç radiograficznych.

Sensor wykonano z trzech ró˝nych warstw, po∏àczonych w jednej obudowie.

Ka˝da z warstw wp∏ywa na jakoÊç koƒcowego efektu.

CSi

Scyntylator z jodkiem cezu jest pierwszym, który przechwytuje promienie

X i przekszta∏ca je w Êwiat∏o widzialne. Wytwarzany jest w procesie pionowego

narastania, dzi´ki któremu uzyskiwana jest struktura walcowa, zapewniajàca

zaskakujàco wysokà jakoÊç zdj´ç.

FOP

Âwiat∏owodowa p∏yta optyczna chroni sensor przed bezpoÊrednià penetracjà

przez promienie X i umo˝liwia wieloletnie jego u˝ytkowanie, bez pogorszenia

jakoÊci zdj´ç. Co wi´cej, pionowe w∏ókna poprawiajà rozdzielczoÊç, nakiero-

wujàc promienie na kolejne warstwy sensora.

CMOS

Jest to system przetwarzajàcy Êwiat∏o w cyfrowy obraz. Najnowszej generacji

receptor o plamce 20 µm i 14 bitowym przetwarzaniem, umo˝liwiajàcym 

uzyskanie 16384 odcienie szaroÊci, to jest to czego potrzebujà Twoje zdj´cia.

Mo˝esz byç pewien, ˝e ˝aden detal nie zostanie przeoczony.

Sensor z FOP

Sensor bez FOP

Technika cyfrowa
Oszcz´dza czas i pieniàdze. Redukuje dawki napromieniowania. 
U∏atwia przesy∏anie i przechowywanie zdj´ç rentgenowskich, dzi´ki
odpowiedniemu oprogramowaniu.

Wspó∏pracuje z Twoim aparatem rentgenowskim. Udoskonala 
Twojà diagnostyk´ Êwietnymi zdj´ciami, bez ˝adnych odczynników
chemicznych, bez oczekiwania na zdj´cie, bez koniecznoÊci jego 
powtarzania.

PrzejÊcie na technik´ cyfrowà ju˝ nie b´dzie dalej tylko opcjà, 
poniewa˝ sprawi, ˝e Twoja praca b´dzie bardziej efektywna.

Zen-X powoduje, ˝e technologia uzyskiwania zdj´ç rentgenowskich
jest prosta, tak wi´c nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybraç technik´
cyfrowà. Lepszy rozk∏ad pracy, lepsza obs∏uga pacjenta.
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