
Kup KaVo Scan eXam™  
lub Scan eXam™ One   
i ciesz się dodatkowymi  
korzyściami wliczonymi  
w cenę!* 

FREE with KaVo Scan eXam™ or Scan eXam™ One
• Oprogramowanie DTX Studio™ Clinic Select
• Przeniesienie bazy danych z dotychczasowego oprogramowania 

diagnostycznego (DIGORA® for Windows®, CLINIVIEW™, Gendex™ VixWin™ lub Scanora®)

• Zestaw 6 płytek fosforowych**

Korzyści wliczone w cenę przy zakupie skanera 
Scan eXam™ lub Scan eXam™ One

KORZYŚĆ CENOWA PAKIETU TO PONAD 3 000 pln
*Oferta dotyczy jedynie użytkowników wcześniejszych skanerów płytek fosforowych z grupy produktowej KaVo 

(Soredex Digora, Gendex, Instrumentarium).  
**Dodatkowy zestaw 6 płytek fosforowych dostępny po zarejestrowaniu licencji oprogramowania DTX Studio™Clinic. 

Oferta obowiązuje do 20.09.2021.



26 500 pln*

Scan eXam™

Całkowita cena 
pakietu przy zakupie

Opatentowana higieniczna obsługa 
• Bezdotykowa obsługa bez konieczności dotykania urządzenia, 

ani płytek obrazowych

• Inteligentna i zautomatyzowana wewnętrzna funkcja dezynfekcji 
ultrafioletem (UV), która eliminuje wirusy i bakterie na płytkach fosforowych

• Jednorazowe nakładki higieniczne, zabezpieczające płytki obrazowe, które 
zapewniają bezpieczeństwo pracy przy zminimalizowanym ryzyku zakażeń

• Zastrzeżony i opatentowany system zachowania higieny, obejmujący 
wykorzystanie działania promieni UV oraz bezdotykową obsługę

Rozmiar 
płytki Sekundy

Rozmiar  0 5

Rozmiar  1 6

Rozmiar  2 6

Rozmiar  3 8

 

Zaledwie 5 sekund 
do idealnego obrazu.

Szybki i intuicyjny proces
• Doskonałe obrazy w ekstremalnie krótkim czasie (5-8 sek.)  

z wyróżniającym się na tle urządzeń konkurencji brakiem zależności  
między rozdzielczością a czasem skanowania

• Kompatybilność ze wszystkimi rozmiarami płytek obrazowych 
 (0, 1, 2, 3 i 4C zgryzowe)

• Z jednego urządzenia można z łatwością korzystać nawet w 8  
gabinetach zabiegowych dzięki połączeniu poprzez sieć lokalną

• Efektywna praca poprzez wyraźny, kolorowy  wyświetlacz, intuicyjne 
instrukcje wizualne oraz podgląd obrazu

Idealne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb klinicznych i stylów pracy
• Potwierdzona, najwyższa niezawodność. Najdłuższe doświadczenie na rynku, oparte na urządzeniach marki DIGORA.

• Obrazy kliniczne o dużej szczegółowości i doskonałym kontraście dzięki płytkom obrazowym charakteryzującym  
się szerokim zakresem dynamiki

• Wytrzymałość urzadzenia oraz opatentowany system oznaczania płytek iDOT 

Oparty na 
dziedzictwie 
urządzeń 
DIGORA

KaVo Scan eXam™  

Skaner płytek fosforowych

Bezkompromisowa higiena 
i jakość obrazu

- KaVo Scan eXam™ Skaner płytek fosforowych
- DTX Studio™ Clinic Select  w cenie

- Przeniesienie bazy danych z dotychczasowego 
oprogramowania diagnostycznego  w cenie

- Zestaw 6 płytek fosforowych 
    bezpłatne po zarejestrowaniu licencji oprogramowania dtx studio clinic



Szybki i niezwykle łatwy w użyciu
• Wystarczy włożyć płytkę bez konieczności wyboru 

trybów ani ustawień

• Pomoc dla użytkownika wyświetlana jest na ekranie urządzenia

• Płytki obrazowe są natychmiast gotowe do ponownego użycia

•  Cały proces, od odczytu obrazu z płytki fosforowej do wyświetlenia 
go na ekranie zajmuje tylko kilka sekund

Idealne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb klinicznych i stylów pracy
• Możliwość wykorzystania urządzenia bezpośrednio przy fotelu zabiegowym, lub współdzieląc je z innymi użytkownikami 

w sieci (do 4 użytkowników)

• Dostępne badania RTG obejmują szeroki zakres potrzeb klinicznych, dzięki obsłudze wszystkich rozmiarów płytek 
obrazowych rozmiarze od 0 do 4C dla zdjęć zgryzowych

• Urządzenie dostępne jest w 5 różnych kolorach komponujących się z wnętrzami gabinetów w różnych stylach, ponadto  
jest kompaktowe i świetnie wyglądające!

22 600 pln*

Scan eXam™ One

Doskonała jakość obrazu 
• Wyraźne, ostre obrazy z prawidłowo dobranymi poziomami szarości ułatwiające 

analizę diagnostyczną

• Zoptymalizowane przetwarzanie obrazu idealnie dobrane do diagnostyki próchnicy 
oraz wykorzystania zdjęć w stomatologii ogólnej

• Szeroki zakres dynamiki badań umożliwia dostosowanie jakości obrazu zgodnie z 
preferencjami użytkownika

• Automatyczna kompensacja dla niedoświetlonych i prześwietlonych obrazów

KaVo Scan eXam™ One  

Skaner płytek fosforowych

Bezbłędna praca z łatwą w obsłudze  
i elegancką wersją urządzenia One

- KaVo Scan eXam™ One Skaner płytek fosforowych
- DTX Studio™ Clinic Select  w cenie

- Przeniesienie bazy danych z dotychczasowego 
oprogramowania diagnostycznego  w cenie

- Zestaw 6 płytek fosforowych 
    bezpłatne po zarejestrowaniu licencji oprogramowania dtx studio clinic

Całkowita cena 
pakietu przy zakupie



Dzięki DTX Studio Clinic Ty i Twój pacjent jesteście w centrum uwagi. 
Oprogramowanie ułatwia analizę diagnostyczną skanów i zdjęć twojego 
pacjenta. Każdego pacjenta. Podczas każdej wizyty, co czyni ją znacznie bardziej 
wartościową dla wszystkich. 

DTX Studio Clinic Select umożliwia:

• Przechowywanie oraz analizę wszystkich badań diagnostycznych  
twojego pacjenta w jednym oprogramowaniu dostępnym z każdego  
miejsca w gabinecie

• Podniesienie efektywności wizyt wraz z oszczędnością czasu każdego dnia

• Zarządzanie diagnostyką i leczeniem za pomocą jednego pakietu 
oprogramowania, działającego zarówno w systemie Windows®, jak i macOS®

• Bezpiecznie udostępnianie danych pacjenta współpracownikom i laboratoriom

• Podniesienie poziomu zrozumienia i poczucia troski o pacjenta  
podczas każdej wizyty

DTX Studio™ Clinic.  
Wszystko czego potrzebujesz.
Zapomnij o czasach, gdy każde urządzenie obrazowe potrzebowało  
własnego oprogramowania do przechwytywania i przeglądania badań.
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