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Opteo
цифровий інтраоральний провідний сенсор

Візіограф Opteo - цифровий інтраоральний провідний сенсор для використання в стоматології й
зуботехнічній практиці.
Швидка діагностика. Рентгенівське зображення проєцирується безпосередньо на цифрову матрицю і
передається на екран комп'ютера для подальшої обробки й оптимізації. Невикористання проміжних
скануючих технологій дозволяє зменшити час, який витрачається на рентгенівське дослідження.
Спрощена робота з документацією. Спеціалізоване програмне забезпечення дає можливість
оптимізувати якість зображення, але також архівувати й зберігати дані кожного пацієнта, таким чином
зводиться до мінімуму адміністративна робота.
Безпека пацієнта. Використання цифрового сенсора зменшує рівень опромінення пацієнта в кілька
разів. Крім того, корпус датчика створений з нетоксичних і антиалергенних матеріалів.
Спрощення діагностичного процесу. Використання сучасних цифрових технологій значно спрощує
діагностику такої патології зубів, як карієс, пародонтит та встановлення імплантатів.
Атравматічность і ергономічність. Закруглені кути й скошені боки забезпечують максимальний
комфорт пацієнта при дослідженні. Крім того, виробники звели до мінімуму товщину сенсора і діаметр
провідника.
Простота й автоматичність. Супутнє програмне забезпечення сумісне практично з усіма операційними
системами. При підключенні сенсора до USB порту програма автоматично активізується.
Візіограф Opteo - ефективний і надійний цифровий сенсор для стоматології.
Цифрова матриця: CMOS
Зовнішні розміри (довжина x ширина x товщина): модель Tl – 39 x 25 x 5 мм; модель T2 – 43 x
31 x 5 мм
Площа датчика: модель Tl – 30 x 20 мм (600 квадратних міліметрів); модель T2 – 34 x 26 мм (900
квадратних міліметрів).
Кількість пікселів: модель Tl – 1500 x 1000 пікселів; модель T2 - 1700 х 1300 піклів.
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Роздільна здатність: 20 параліній на 1 мм
Довжина кабелю: 3 метри
Інтрефейс: USB 2.0 та USB 3.0
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