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Łatwe obrazowanie 
dla szerszego 
pola widzenia
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Korzyści

CRANEX™ 3Dx łączy w sobie najlepszą wydajność, prostą obsługę oraz jakość 

CRANEX™ 3Dx oferuje 5 pól widzenia, które umożliwiają 
precyzyjne obrazowanie 3D – poczynając od pojedynczych 
zębów, a kończąc na obrazowaniu całego obszaru 
szczękowo-twarzowego.

Kliniki i poradnie mogą korzystać z najwyższych osiągów 
aparatu CRANEX™ 3Dx przy wykonywaniu pantomogramów 
i cefalogramów a także zaawansowanego obrazowania 3D – 
we wszystkich obszarach zastosowania.

Kliniki stomatologiczne mające w ofercie dynamiczne, 
wykonywane na miejscu, obrazowanie typu 3-w-1, mogą 
zaproponować pacjentom szybszą metodę leczenia, 
bardziej elastyczną obsługę z precyzyjną diagnostyką.

CRANEX™ 3Dx umożliwia nadzwyczajnie łatwe i szybkie 
obrazowanie – dzięki dotykowemu panelowi sterowania 
ClearTouch™ – a także swobodnemu ustawianiu pola 
obrazowania – za pomocą systemów EasyScout™ 
oraz AES Hybrid – hybrydowego automatycznego 
ustawienia ekspozycji w obrazowaniu panoramicznym, 
cefalometrycznym oraz jako pierwszy aparat na świecie 3D.



  

Kliniki oferujące leczenie wielospecjalistyczne stają 
na co dzień przed różnymi wyzwaniami. CRANEX™ 3Dx 
spełni oczekiwania w zakresie specjalistycznej diagnostyki 
radiologicznej w takich jednostkach medycznych jak:

• kliniki dentystyczne wykonujące zabiegi z zakresu 
implantologii, periodontologii, endodoncji oraz 
stomatologii ogólnej

• centra obrazowania oraz centra radiologiczne
• zakłady radiologii stomatologicznej i twarzowo 

szczękowej
• gabinety chirurgii stomatologicznej, urazowej, 

plastycznej
• gabinety ortodontyczne
• szpitale

Rozwiązanie dla wielopłaszczyznowej diagnostyki:

• Badania panoramiczne i cefalometryczne
• Planowanie implantów oraz kontrola pozabiegowa
• Endodoncja
• Zęby mądrości
• Zęby zatrzymane
• Badania stawu skroniowo-żuchwowego
• Chirurgia stomatologiczna
• Badania dróg oddechowych
• Zatoki
• Laryngologia*
• Badania kręgosłupa szyjnego
• Badania kości skroniowej
• Torbiele i guzy
• Urazy

Dynamiczne obrazowanie 3-w-1

(*Kraje uznajajce 
oznaczenie CE, 
z wyłączeniem USA 
i Kanady



CRANEX™ 3Dx jest wyposażony w dedykowany 
RealPAN™ panoramiczny czujnik CMOS, który 
umożliwia obrazowanie panoramiczne w pełnym 
rozmiarze i z dokładnością co do najmniejszego 
szczegółu – w każdym dostępnym programie. Efektem 
jest idealny i niezwykle wyraźny obraz.

CRANEX™ 3Dx jest wyposażony w funkcję 
automatycznego ustawiania ekspozycji, która 
dopasowuje dawki promieniowania w zależności 
od wielkości pacjenta, obniżając to promieniowanie 
w przypadku dzieci oraz pacjentów niskiego wzrostu.

Doceniony system pozycjonowania pacjenta 
fi rmy SOREDEX™ to gwarancja szybkości i precyzji 
pozycjonowania. W skład systemu wchodzą:

• stabilny 5-punktowy system pozycjonowania
• łatwo regulowane, samodzielnie blokujące się podpory 

skroni
• trzy światła laserowe, umożliwiające dokładne 

pozycjonowanie
• duże, uchylne lustro 

Obrazowanie panoramiczne



Zdjęcie panoramiczne u osoby dorosłej

 Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Zdjęcie panoramiczne u osoby dorosłej

Zdjęcie panoramiczne u dziecka

Doskonała 
jakość 
obraz



Cephalometric imaging 
for orthodontics

-
dontic treatment planning  and  oral surgery. Ceph-

Projekcja boczna 
ze zredukowaną szerokością

Projekcja boczna o pełnej szerokości

Projekcja tylno-przednia

Program
do badań nadgarstka

(niedostępny w USA oraz Kanadzie) 
W tym programie wymagany 
jest specjalny uchwyt nadgarstka 
(oddzielna opcja)

Klarowna 
wizualizacja



Cephalometric imaging 
for orthodontics

-
dontic treatment planning  and  oral surgery. Ceph-

Obrazowanie cefalometryczne

W leczeniu ortodontycznym CRANEX™ 3Dx zapewnia 
doskonałą jakość obrazowania- dzięki zastosowaniu 
czujnika CMOS najnowocześniej technologii, a także 
szybkie obrazowanie.

CRANEX™ 3Dx jest wyposażony w szereg funkcji, które 
mają na celu obniżenie promieniowania, podczas 
badań wykonywanych u dzieci. Automatyczna regulacja 
fi ltra tkanek miękkich umożliwia jeszcze bardziej 
klarowną wizualizację profi lu twarzy przy mniejszej 
dawce promieniowania. W przypadków obrazów 
panoramicznych dostępne są programy automatycznej 
kolimacji – z niższą dawką promieniowania i krótszym 
czasem obrazowania.

W obszarze ortodoncji system AES redukuje wartości 
ekspozycji u dzieci oraz pomaga w optymalizacji dawek 
pacjenta; System AES Hybrid jest wykorzystywany 
w obrazowaniu panoramicznym i cefalometrycznym 
oraz w 3D.

W obrazowaniu 3D dla każdej wielkości pola widzenia 
dostępny jest program Minidose™, który pozwala 
na obniżenie dawki promieniowania przy badaniach 
podczas leczenia ortodontycznego.

System pozycjonowania pacjenta SOREDEX™ obejmuje 
stabilne podparcie głowy, dokładną geometrię i boczną 
kalibrację każdego obrazu. Poprawne pozycjonowanie 
głowy w obrazowaniu cefalometrycznym może 
być potwierdzone za pomocą laserowego światła 
pozycjonującego (płaszczyzna frankfurcka).



  

  

  

  

mGycm230

  

Małe pole widzenia 5x5 cm

Średnie pole widzenia 6x8 cm

Średnie pole widzenia 8x8 cm Duże pole widzenia 8x15 cm

Obrazowanie 3D



  

  

  

  

mGycm230

  Bardzo duże pole widzenia 13x15 cm

Trudne wyzwania 
diagnostyczne 

proste rozwiązanie
• Swobodne pozycjonowanie pola widzenia: system 

PickPoint™ oraz podgląd topografi czny EasyScout™
• AES Hybrid – automatyczne ustawianie 

parametrów ekspozycji w obrazowaniu 
panoramicznym, cefalometrycznym i w 3D

• Dotykowy Panel sterowania Fresh ClearTouch™
• Algorytm Rekonstrukcji Obrazu SARA™ (Soredex 

Advance Reconstruction Algorithm)
• SMAR™ (Soredex Metal Artifact Reduction) – 

Redukcja Artefaktów Odmetalowych 
• Otwarta architektura oprogramowania, 

kompatybilna z DICOM i PACS

Konfi guracja standardowa pól widzenia (FOVs): 5x5, 6x8 
i 8x8; możliwość rozbudowy o 8x15 i 13x15 cm (opcja).

System CRANEX™ 3Dx może być łatwo zintegrowany 
z wiodącymi chirurgicznymi systemami nawigacji oraz 
systemami wykonywania szablonów posiadającymi 
pełną kompatybilność z DICOM/PACS. 

Obrazowanie jest proste!
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Minidose™

Minidose™ 5 × 5
1/5 Obraz 
panoramiczny

Rozwiązanie SOREDEX™ Minidose™ (MDS), stanowiące 
część systemu CRANEX™ 3Dx, umożliwia szybkie wykonanie 
obrazowania przy niskiej dawce promieniowania.

Rozwiązanie SOREDEX™ Minidose™ (MDS) to program 
obrazowania 3D, który charakteryzuje się niską dawką 
promieniowania i wysoką jakością obrazu, uzyskaną dzięki 
technologii SARA™.

Minidose™ może być stosowany w różnych celach 
diagnostycznych – gdy konieczne jest minimalizacja dawki 
promieniowania, np. w przypadku planowania i kontroli 
implantów, badań u dzieci, a także zębów niewyrzniętych, zębów 
zatrzymanych, kontroli pozabiegowej oraz złamań kości nosowej.

Układ skalowania obrazu SOREDEX™ WiseDose™ umożliwia 
wizualizację względnej dawki promieniowania dla każdego 
ustawienia programu. Dzięki systemowi Dose Care Control 
program steruje optymalne ustawieniem optymalnej dawki 
promieniowania w obrazowaniu 3D.

Minidose™ 5x5 

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Tło naturalne przy świetle dziennym

 Minidose™ 6x8

 Minidose™ 8x15, TMJ 

Standard, 5x5

Obraz panoramiczny

Minidose™ 13x15 

Standard 8x15

Lot 10-godzinny samolotem

Zdjęcie skrzydłowo zgryzowe
pełnego uzębienia 

RTG klatki piersiowej

Średnie pole widzenia 8 × 8 cm Minidose™ Bardzo duże pole widzenia 13 × 15 cm Minidose™

Małe pole widzenia 5 × 5 cm Minidose™
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Dane 
techniczne

Program SCANORA™ z funkcją podglądu w 3D oraz 
oprogramowaniem diagnostycznym stanowi kompleksowy zestaw 
narzędzi do obrazowania, który zaspokoi codzienne potrzeby 
związane z obrazowaniem. Elastyczne oprogramowanie dostępne 
jest w standardowej wersji single-user (dla jednego użytkownika) oraz 
opcjonalnie wersji sieciowej multi-user (dla wielu użytkowników).

Serwis DICOM zapewnia płynną integrację systemu CRANEX™ 3Dx 
ze środowiskiem PACS/DICOM. SOREDEX™ TWAIN to połączenie 
systemu CRANEX™ 3Dx z oprogramowaniami innych producentów 
obsługującymi standard TWAIN.

Oprócz oprogramowania SOREDEX™, możliwa jest integracja systemu 
CRANEX™ 3Dx z różnego rodzaju oprogramowaniem do zarządzania 
gabinetem oraz z programami do obrazowania innych producentów

System CRANEX™ 3Dx można bardzo łatwo zintegrować z wiodącymi 
systemami chirurgii nawigacyjnej oraz wykonywania szablonów, które 
są kompleksowo kompatybilne z DICOM/PACS N
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Obrazowanie panoramiczne

Typ czujnika CMOS

Wielkość piksela detektora 100 µm

Wysokość obszaru aktywnego 148 mm/1480 pikseli

Rozdzielczość przestrzenna 6.5 llp/mm,
obraz 5 lp/mml

Czas skanowania 8-16 s

Programy obrazowania

Panoramiczny – dorosły, panoramiczny – dziecko, skrzydłowo-zgryzowy, 
sekcyjny, boczny – staw skroniowo-żuchwowy, staw skroniowo-
żuchwowy/PA i zatoki

Obrazowanie cefalometryczne

Typ czujnika CMOS

Wielkość piksela detektora 100 µm

Wysokość obszaru aktywnego 223,2 mm/2232 pikseli

Szerokość pola obrazu w projekcji 
bocznej

260 mm, maks.
170 mm, min.

Rozdzielczość przestrzenna 6.5 lp/mm, 
obraz 4 lp/mm

Czas skanowania 6-20 s

Programy obrazowania

Boczne pełna szerokość i boczne – dziecko, PA/AP oraz projekcja nadgarstka (*
(* Niedostępne w USA)

Obrazowanie 3D

Typ czujnika CMOS Flat Panel

Projekcje 234-900 plastrów

Rozdzielczość wokselowa (µm) 85, 125, 200, 250, 280, 300, 320, 
350, 380, 400, 420

Małe pole widzenia standard
Pole widzenia midi standard
Średnie pole widzenia standard

50 x 50 mm
61 x 78 mm
78 x 78 mm

Duże pole widzenia opcja 78 x 150 mm

Bardzo duże pole widzenia opcja 130 x 150 mm

Czas skanowania 10-40 s

Czas ekspozycji (pulsacyjny) 1-9 s

Opcje konfi guracji

3D + panoramiczny (możliwy upgrade do CEPH)

3D + panoramiczny + CEPH (lewy/prawy)

Format pliku 16 bitowy PNG

PAN 2-4 MB

Cef 3-5 MB

3D 25-300 MB

Generator promieniowania X

Generator Generator wysokiej 
częstotliwości; DC

Plamka ogniskowa 0.5mm

Minimalna całkowita fi ltracja 3.2 mm Al

Napięcie anodowe 57-90 kV

Prąd anodowy 4-16 mA

Dane ogólne

Ciężar 200 kg (440 lbs)

Ciężar z ramieniem CEPH 250 kg (551 lbs)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 2414 x 965 x 1405 mm

Wymiary przy obrazowaniu 
cefalometrycznym

2414 x 1995 x 1405 mm

Wymagania dotyczące zasilania

Napięcie sieciowe 220-240V/100-120V (50/60Hz)

Gwarancja 2 lata
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Firma Soredex projektuje, wytwarza i oferuje łatwe w użyciu oraz innowacyjne 
rozwiązania w zakresie obrazowania przeznaczone dla stomatologów oraz chirurgów 
szczękowo-twarzowych. Oferta firmy SOREDEX™ obejmuje produkty o szerokim 
spektrum obrazowania, począwszy od zdjęć wewnątrzustnych, przez panoramiczne, 
cefalometryczne po tomografię wiązki stożkowej o szerokim polu skanowania, 
przeznaczoną na potrzeby wymagającej diagnostyki w laryngologii oraz chirurgii 
czaszkowo-szczękowo-twarzowej. Dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z zakresu 
obrazowania oferujemy Państwu nową jakość w diagnostyce.

Nasze produkty są znane ze swojej niezawodności, niezwykle prostej obsługi oraz 
doskonałej jakości obrazowania.  
Naszą misją jest wywiązanie się z powyższych obietnic – dzisiaj i w przyszłości.

SOREDEX™/CRANEX™/SCANORA™/EasyScout™/ClearTouch™/RealPAN™/PickPoint™/WiseDose™/
Minidose™/SARA™/SMAR™/Digital imaging made easy™ to zastrzeżone znaki handlowe lub znaki 
handlowe firmy Soredex w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Inne nazwy wyrobów i znaki 
handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Posiada oznaczenie CE, Jednostka Notyfikowana (CE) 
nr 0537. Bezpieczeństwo elektryczne zgodne z normą IEC 60601-1. Produkcja zgodna z normami ISO 
13485:2003, ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Firma Soredex zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian do specyfikacji i charakterystyk 
podanych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. W celu uzyskania 
najbardziej aktualnych informacji, należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Soredex. 
© 2015 Soredex.

Centrala i zakład produkcyjny:
Soredex
Nahkelantie 160, Tuusula
FI-04300 Tuusula
Finlandia
Tel. +358 10 270 2000
Faks +358 9 701 5261 info@soredex.com

Soredex
11727 Fruehauf Drive
Charlotte, NC 28273
USA
Tel. +1 800 558 6120
Faks +1 877 292 6050
E-mail: KKG.Imaging.CS@kavokerrgroup.com

Soredex Germany
Schutterstrasse 12
77746 Schutterwald
Niemcy
Tel: +49 (0) 781 28 41 98-0
Faks: +49 (0) 781 28 41 98-30
kontakt@soredex.de

Obrazowanie cyfrowe
stało się proste™

Witaj w świecie radosnych klientów SOREDEX™


