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PREXION – SPRAWDZONA MARKA

Dzięki japońskiej myśli technicznej, PreXion prezentuje swoją najnowsze innowacyjne rozwiązanie dotyczące wiązki stożkowej: PreXion3D EXPLORER.

Potężne komponenty systemu umożliwiają niezwykłe połączenie doskonałej szczegółowości obrazu i niskiej ekspozycji na promieniowanie.

Użytkownicy PreXion mogą uzyskać precyzyjne obrazy 2D i 3D dla niezawodnej diagnostyki i cyfrowego planowania we wszystkich  

wskazaniach stomatologicznych.

Specjalizujemy się w CBCT od 13 lat
Japoński specjalista w technologii tomografii stożkowej, firma PreXion 
została założona w 2007 roku jako spin-off TeraRecon Inc, lidera  
w zaawansowanym obrazowaniu medycznym. Po niezwykle udanym 
wprowadzeniu na rynek amerykański PreXion3D EXPLORER jest teraz
dostępny w Europie i wybranych krajach.

Zaangażowanie w doskonałość diagnostyczną
PreXion koncentruje się na opracowywaniu potężnych narzędzi 
programowych i niezawodnego sprzętu, aby wspierać praktyków  
w ich codziennej pracy i rozwoju klinicznym.
Dzięki postępowi technologicznemu dokonanemu przez PreXion 
użytkownicy mogą osiągnąć wysoki poziom ostrości i szczegółowości 
obrazu przy niskiej dawce promieniowania.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY PREXION3D EXPLORER

Różnorodność pól obrazowania (FOV)
Od 5 x 5 cm do 15 x 16 cm (bez stitchingu), PreXion3D EXPLORER oferuje różne 
rozmiary pól obrazowania, umożliwiając wysoką dokładność diagnostyki i leczenia  
w każdej sytuacji klinicznej – od endodoncji po implantologię i chirurgię  
szczękowo-twarzową.

Najwyższa jakość obrazu
Niezwykle mały rozmiar ogniska (0,3 x 0,3 mm) i obrót głowicy o 360° umożliwiają 
niewiarygodnie szczegółowy przegląd najdrobniejszych struktur anatomicznych. 
Znakomite rozwiązanie w trudnych przypadkach: 74 μm w endodoncji i 100 μm  
w implantologii.

Prawdziwe obrazowanie panoramiczne 2D
Doskonałe obrazy panoramiczne są niezbędne w każdym przypadku klinicznym. 
PreXion3D EXPLORER oferuje wyraźne i ostre obrazowanie panoramiczne, które 
prowadzi do poprawy rezultatów diagnostyki.

Obrazowanie cefalometryczne bez ramienia
W przypadku ograniczonej przestrzeni PreXion3D EXPLORER oferuje niezwykły 
program Ceph 2D One Shot bez ramienia cefalometrycznego.

Znakomite oprogramowanie/szybka rekonstrukcja
Przeglądarka PreXion Viewer zapewnia zaawansowane narzędzia obrazowania 
3D zaprojektowane specjalnie dla aplikacji stomatologicznych, wspierające 
użytkowników w codziennej diagnostyce. Doskonałe narzędzie do edukacji 
pacjentów, umożliwia dokładne wyświetlanie struktur anatomicznych.

Niska dawka
Dzięki połączeniu zoptymalizowanego promieniowania pulsacyjnego, niskiego mA 
i napięcia lampy max. 110 kV, użytkownicy PreXion3D EXPLORER mogą cieszyć 
się doskonałą jakością obrazowania dzięki przy niskej dawka promieniowania dla 
pacjenta.

Modern
Design



 

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ OBRAZU

Niezwykle mały rozmiar ogniska 0,3 x 0,3 mm i rozmiar woksela 74 μm, PreXion3D EXPLORER tworzy doskonałą jakość obrazu przy niskiej dawce 
promieniowania. Ponadto osiąga szeroką skalę szarości przy 16-bitowej głębi obrazu. Dzięki unikalnym cechom technicznym PreXion3D EXPLORER 
szczegółowe struktury anatomiczne są idealnie widoczne.

Inne CBCT PreXion CBCT

Ognisko wiązki rentgenowskiej 
Ognisko wiązki rentgenowskiej jest obszarem obejmującym 
cel lampy RTG. Im mniejszy obszar ogniska, tym większa 
szczegółowość obrazu.

Pole obrazowania: 5 x 5 cm | Wielkość woksela: 74 μm Pole obrazowania: 10 x 10 cm | Wielkość woksela: 100 μm

Dzięki trzem różnym trybom (UHD, HD i STANDARD) użytkownicy mogą osiągnąć idealną równowagę między dawką, 

a dokładnością.
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RÓŻNORODNOŚĆ PÓL OBRAZOWANIA –
IDEALNE W KAŻDYM PRZYPADKU
PreXion3D EXPLORER oferuje cztery rozmiary pól obrazowania: 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 15 x 8 cm i 15 x 16 cm (bez stitchingu).
Są one dostępne jako ustawienia już zaprogramowane - są bezpieczne i łatwe w użyciu

Rozmiary objętości 3D można wybrać we wbudowanym oprogramowaniu konsoli (twarz/pełny łuk/łuk/zęby).  
Ponadto można wybrać różne rozmiary pacjenta (duży/średni/mały, dorosły i dziecko).                  * w cm



 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PREXION VIEWER

Narzędzia diagnostyczne
Oprogramowanie PreXion oferuje różne funkcje:
Endo: pomiary proste/zakrzywione, filtry, wieloosiowy pomiar kątów i śledzenie kanału 
korzeniowego.
Implantologia: planowanie implantów, śledzenie nerwów i przekroje.
Perio: multi-pomiar, skala szarości, narzędzia do renderowania 3D.
Badanie laryngologiczne: analiza zatok i dróg oddechowych.
Inne: porównanie, adnotacje, dostosowany/automatyczny raport kliniczny.

Edukacja pacjenta
Oprogramowanie PreXion zapewnia dokładny przegląd anatomii pacjenta i stanowi 
doskonałe narzędzie do edukacji pacjenta. Wiele szablonów renderowania 3D, 
wirtualna ekstrakcja, przyjazna kolorystyka i animacje pozwalają na efektywne 
planowanie leczenia i zwiększają akceptację leczenia.

Przyjazny użytkownikowi
Oprogramowanie PreXion Viewer może być używane bez ograniczeń w każdej praktyce 
stomatologicznej, licencja oferuje wielostanowiskowy dostęp dla idealnego dopasowania  
do każdego gabinetu. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania ułatwiają dostęp  
do innowacyjnych narzędzi. PreXion zawiera samouczki i szkolenia, aby zapewnić  
efektywne wykorzystanie kliniczne.

Łatwa łączność
Przeglądarkę PreXion można łatwo zintegrować z każdym otwartym systemem pracy, 
łącząc się przez wtyczkę do oprogramowania innych firm. Ten otwarty system umożliwia 
import/eksport DICOM i eksport STL.
Użytkownicy PreXion mogą eksportować dane DICOM do swojej sieci dzięki funkcji  
CD Maker.



 

 

Unikalny:
bez 

ramienia 

OBRAZOWANIE PANORAMICZNE 2D I CEPH

Oprócz analizy 3D, PreXion3D EXPLORER charakteryzuje się potężnymi możliwościami obrazowania 2D: 
Prawdziwa panorama 2D, a także cefalometryczna akwizycja obrazu 2D „One Shot” bez ramienia cefalometrycznego.

Panorama
Doskonałe rzeczywiste obrazy panoramiczne mają kluczowe znaczenie w każdym przypadku klinicznym. 
Dlatego PreXion3D EXPLORER oferuje wyrazistość i ostrość obrazowania panoramicznego. Ponadto 
PreXion3D EXPLORER posiada programy Zdjęć Skrzydłowo-zgryzowych i TMJ.

2D „One-shot” CEPH 
PreXion3D EXPLORER zapewnia również 
optymalne obrazy cefalometryczne przy niskiej 
dawce. Cecha szczególna: Obrazy CEPH bez 
ramienia cefalometrycznego dla optymalnego 
wykorzystania przestrzeni pracowni.
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Specyfikacja techniczna:

Wymiary bez płyty podstawy Szerokość: 880 mm (maks.: 1112)
Głębokość: 1267 mm (maks.: 1558)
Wysokość: 1573 mm (min.) do 2268 mm (maks.)
regulowany w 5 ustawieniach

Programy Prawdziwa panorama 2D 
/skrzydłowo-zgryzowe/TMJ
Objętość 3D 5 x 5, 10 x 10, 15 x 8,  
15 x 15,6 (bez stitchingu)
2D one shot Cefalometryczne

Tryb skanowania 3D Czas skanowania (s) Czas ekspozycji (s)

Standardowy 10 5

HD 18 9

UHD 20 10 do 14

Tryb Panoramiczny Czas skanowania (s) Czas ekspozycji (s)

Zwężony 12 12

Standardowy 14 14

Tryb Cefalomertryczny Czas skanowania (s) Czas ekspozycji (s)

Boczny/Tylno — Przedni (PA) 0,1 0,1

Wiek kostny (ręka-nadgarstek) 0,1 0,1

Rozmiar ogniska lampy rentgenowskiej 0.3 mm x 0.3 mm

Napięcie/prąd lampy 90 – 110 kV/1 – 5 mA

Sensor Detektor płaskoekranowy (FPD)

Rozmiar Woksela 74 μm – 300 μm

Obrót 360°

A-Si TFT z fotodiodą, scyntylator CsI/TI, 2048 x 2560 pikseli, 
zintegrowana korekcja obrazu w czasie rzeczywistym

Rozmiar powierzchni aktywnej: 31,7 x 25,4 cm, wszystkie 
projekcje cefalometryczne w zakresie jednej ekspozycji.

PreXion Corporation (Japan)  
1-14-1 Kanda Suda-cho Chiyoda-ku  
Tokyo 101-0041 Japan  
Phone: +81 3 5297-2822  
info@prexion.co.jp   
www.prexion.co.jp

PreXion (Europe) 
GmbH Stahltrasse 42-44, 
65428 Russelsheim Niemcy 
Tel.: +49 61424078558, 
info@prexion-eu.de  
www.prexion.eu

Wyłączny dystrybutor w Polsce 

MEDITRANS sp. z o.o. sp.k. 
ul. Podlasie 16c, 25-108 Kielce

41 34 31 800, 41 34 44 886 
www.meditrans.pl


