T-Scan®
Novus™
Aparat T-Scan® Novus™ to
najnowsza wersja systemu T-Scan.
Służy do gromadzenia i przesyłania do
oprogramowania komputerowego danych
rejestrowanych przez elektroniczny czujnik.
Wystarczy podłączyć T-Scan® Novus do dowolnego
portu USB, aby nastąpiło jego automatyczne
uruchomienie. Ergonomiczny uchwyt dostępny jest
z zaprojektowanymi na nowo czujnikami wraz z podporami.
Podpory są mocowane w uchwycie. Czujnik należy wsunąć
w podporę i przesunąć do pozycji zablokowanej. Łatwo
dostępne przyciski umożliwiają wygodną regulację czułości obrazu
– bez konieczności odchodzenia od fotela i pacjenta. Prędkość
skanowania wynosi do 500Hz, co oznacza rejestrację do 685.000
punktów kontaktu na sekundę i niezwykle precyzyjny obraz zgryzu
pacjenta o wysokiej rozdzielczości.
Dane techniczne

FUNKCJE UŻYTKOWE
• Lekki, ergonomiczny design
• Możliwość podłączenia do dowolnego
portu USB
• Przycisk uruchomienia nowego skanu oraz
uruchomienia/zatrzymania rejestracji
• Zatrzask do stabilnego mocowania czujnika
• Wskaźnik „Zasilanie włączone” (Power On),
„Czujnik działa prawidłowo” (Sensor OK),
„Zapis” (Recording)
• Wskaźnik zapisu danych czujnika

Typ podłączenia

USB2.0 Standard typu A

Kompatybilność z architekturą CPU
Długość kabla

3m

Standardowo Prędkość skanowania
Prędkość skanowania turbo
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary
Waga

64bit

175Hz
do 500Hz (tryb Turbo)
z portu USB komputera
200mA (maks.) przy 5V DC
183x57x31mm
0,23kg
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AKCESORIA
Czujniki NovusT-Scan – niezwykle cienkie czujniki o wysokiej
rozdzielczości, które służą do rejestracji względnych sił zwarciowych
działających między szczęką a żuchwą.
• grubość 0,1 mm
• możliwość wielorazowego użytku(w przypadku tego samego
pacjenta)
• dostępne w rozmiarze L- duże i S- małe
Szczegółowe informacje na temat czujnika znajdują się w karcie
katalogowej.

Podpory czujników Novus – łatwe do zamocowania, zbudowane z materiału na bazie żywic, ułatwiają
prawidłowe umieszczenie czujnika w jamie ustnej pacjenta. Podpora stabilizuje czujnik podczas odczytu
sił zgryzowych.
• Podpora czujnika umożliwia prawidłowe umiejscowienie między siekaczami
• Możliwość dezynfekcji w autoklawie
• Dostępne w rozmiarach L i S – możliwość dopasowania do czujników
• Bezdotykowe podpory czujników Novus – zaprojektowane tak, aby zminimalizować kontakt z błoną
śluzową. W celu diagnostyki układu nerwowo-mięśniowego zgryzu pacjenta. Podpory mają zmniejszoną
długość widełek, do użycia z czujnikami w rozmiarze L i S .

Podpora czujnika standardowa

Podpora czujnika bezdotykowa

Standardowa podpora

Podpora bezdotykowa

Mała (S)

Duża (L)

Uniwersalna

Polisulfon (brak lateksu)

Polisulfon (brak lateksu)

Polisulfon (brak lateksu)

Szerokość całkowita

69,6mm

76,7mm

66,3mm

Długość całkowita

91,4mm

97,5mm

53,8mm

Długość: uchwyt do końca widełek

58,7mm

64,8mm

22,3mm

Długość: uchwyt do końca prowadnicy

16,8mm

18,3mm

18,3mm

Materiał

By dowiedzieć sie więcej skontaktuj się z naszym przedstawicielem
w Polsce – ﬁrmą BIODENT  +48 61 8550445

PRZEDSTAWICIEL
W POLSCE:

 office@biodent.com.pl

 www.biodent.com.pl

 info@tekscan.com

 www.tekscan.com/dental

