
 
  

Veraview IC5 HD 

Vysoké rozlíšenie, jedinečný digitálny systém zobrazenia 
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IC5 HD – Veľmi vysoká rýchlosť s vysokým rozlíšením 

 

 

 

 

V stomatologickej rádiodiagnostike sú základom pre stanovenie správnej diagnózy 

jasný obraz a dobre viditeľné detaily. Vereview IC5 HD je ďalšou generáciou 

panoramatických röntgenových prístrojov, ktoré vám poskytnú neobyčajne jasný obraz, 

skvelý kontrast a rozlíšenie pri veľmi vysokej rýchlosti. Pri veľmi vysokej rýchlosti trvá 

expozícia len 5,5 sekundy a preto pacient dostane len veľmi malú dávku. Prevádzkový 

režim s veľmi vysokou rýchlosťou v kombinácii s nových režimom vysokého rozlíšenia 

splní všetky vaše potreby pre panoramatické rozlíšenie.     

 

Vďaka špičkovej technológie, ako je expozičná automatika, automatické vylepšenie obrazu 

a efektívne nastavenie polohy, zhotovenie stomatologických snímok nebolo nikdy 

jednoduchšie.  

Veraview IC5 HD predstavuje harmonickú rovnováhu medzi užívateľsky jednoduchým 

ovládaním a technologickou inováciou, ktorá vám dovoľuje vykonať vyšetrenie efektívne bez 

akýchkoľvek obmedzení.   

. 

 

Výrazné črty na prvý pohľad: 

Najkratší expozičný čas zo všetkých priemyselne 
vyrábaných zariadení * 
Extrémne rýchla 5,5 sekundová panoramatická snímka 
s výrazne zníženou dávkou  
 
Vysoké rozlíšenie 
Nové a zdokonalené rozlíšenie 96 μm (10-sekundový 
sken) pre definitívne vysoké rozlíšenie obrazu.  
 
Prvotriedny jas 
DDAE (Priama digitálna automatická expozícia) a AIE 
(Automatické vylepšenie obrazu) funkcie poskytujú 
ostrý a jasný obraz. 
 
 

Rýchle a jednoduché nastavenie polohy pacienta 
Integrovaný systém s tromi laserovými lúčmi  
 
Plne automatické jednoduché ovládanie 
Jednoducho vyberte požadovaný program: 
Panoramatická snímka, TMK alebo vyšetrenie detí. 
Okrem toho nie je potrebné nastavenie žiadnych 
parametrov. 
 
Digitálna technológia 
Nie je potrebný film ani zariadenia na vyvolávanie 
filmov. 
 
Nízka spotreba energie 
Nízka hmotnosť a kompaktný design. 

 

  

 * V januári 2010 



 

 

 

 

  

Vysoko kvalitné obrazy 

 

 
Priama digitálna automatická expozícia (DDAE) 
 
DDAE kontroluje prúd RTG lampou (mA) súbežne 
s detekciou RTG žiarenia prechádzajúceho cez 
pacienta. To zlepšuje dynamický rozsah a spolu 
s automatickou expozíciou vedie v mimoriadne 
jasnému zobrazeniu s najlepším možným 
kontrastom ako aj optickou hustotou. Úroveň 
automatickej expozície sa môže nastaviť v súlade 
s vašimi požiadavkami.  
   
Nie je potrebné nastavovať napätie alebo prúd RTG 
lampy. Automatická expozícia DDAE poskytuje 
optimálne expozičnú podmienky s maximálnym 
prúdom 7,5 mA.  

 
 

 
 

Vysoká rýchlosť 
 
S najkratším časom 5,5 s* 
u priemyselne vyrábaných 
zariadení Veraview IC5 HD nie 
je len býrazne rýchlejší ako 
klasické panoramatické systémy 
so zobrazení na RTG film, ale 
tiež vyžaduje oveľa menej 
žiarenia.  
Vysoká rýchlosť: len 5,5 s,  
192 μm, 1/6 RTG žiarenia**. 

 

Vysoké rozlíšenie 
 
Veľkosť pixelu je zmenšená 
o 25% v porovnaní 
s predchádzajúcim modelom, 
takže vytvára kvalitnejší obraz 
s vyšším rozlíšením.  
 
Vysoké rozlíšenie: 
Expozičný čas 10 s, 96 μm 
 
* V januári 2010 
** V porovnaní so štandardným 
panoramatickým zobrazením na 
röntgenový film – Morita 
Veraviewepocs (16 s, 78 kV, 9 
mA). 

 



 

 

 

 

  

Rýchle a jednoduché nastavenie polohy pacienta a ovládanie  

 

 

Elektricky poháňaný výťah uľahčuje 
nastavenie polohy pacienta a nie je 
potrebné nastavenie prúdu a napätia.   
 

 

 
Elektricky ovládaný 
pohyb 
Výťah poháňaný 
motorom s funkciou 
pomalého štartu 
a pomalého zastavenia 
umožňuje jednoduché 
a presné nastavenie 
výšky. Detektor 
preťaženia automaticky 
zastaví výťah pre 
bezpečnosť pacienta.  

 
 Tri laserové lúče pre jednoduché nastavenie polohy 

Veraview IC5 HD využíva tri laserové lúče pre zarovnanie 
Frankfurtskej roviny, strednej sagitálnej roviny a receptora 
obrazu, ktoré veľmi uľahčujú nastavenie polohy pacienta. 
 
Jednosmerný prúd pre optimálnu účinnosť a bezpečnosť 
Jednosmerný prúd produkuje vysoko energetické RTG žiarenie, 
v dôsledku čoho je redukované mäkke RTG žiarenie, ktoré je 
absorbované ľudským telom počas expozície. Aj primárna 
štrbina Veraview IC5 HD je veľmi úzka. Široký receptor obrazu 
poskytuje väčšie detaily.  

 
Plne automatický 
zaťažovací faktor 
RTG 
RTG expozícia 
nevyžaduje 
nastavenie ani kV ani 
mA. Jednoducho 
vyberiete požadovaný 
program: 
Panoramatický obraz, 
zobrazenie TMK, 
snímka detí.  

Manuálne nastaviteľný blok pre 
zahryznutie/podpera brady pre  
nastavenie polohy pacienta. 

Podpera brady je k dispozícii pre 
pacientov s poruchou TMK. 

 

 



 

 

 

 

    

Špecifikácia, rozmery a prvky dorozumievania s pacientom  

 

Veraview IC5 HD - Špecifikácia 

Obchodný názov Veraview IC5 HD 

Model XDP1 

Napätie 220 V/230 V/240 V (Ex-2) 

RTG žiarič (DC prevodník)  

Spotreba energie 0.85 kVA 

Prevádzkové napätie RTG lmapy 60 - 70 kV, automatická kontrola 

Prevádzkové prúd RTG lmapy 1 - 7.5 m, automatická kontrola 

Žeravenie vlákna Predžeravenie 

Korekcia Jednosmerný prúd 

Chladenie Olejové chladenie 

Ohnisko RTG lampy 0,5 mm 

Expozičný čas 
Vysoko-rýchlostný režim: 5,5s, 192 μm 
Režim s vysokým rozlíšením: 10s, 96 μm 

Svetelné lúče 
Stredná sagitálna rovina, Frankfurtská rovina, 
lúč receptora obrazu 

Expozičný spínač Typ mŕtveho muža 

Rozmery  

Rozmery zostavy Šírka 890 x hĺbka 970 x výška 2350 mm 

Rozmery ovládacieho panela Šírka 125 x hĺbka 60 x výška 120 mm 

Potrebná plocha pre inštaláciu 0,86 m
2
 

Hmotnosť 110 kg 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

  

Vysoko kvalitné obrazy  

 

 

 
Štandardná panoramatická snímka 
Jasné, ostré obrazy so širokým 
receptorom obrazu. Hrúbka špeciálne 
navrhnutého receptora obrazu pojme 
všetky možné variácie tvaru a veľkosti 
dentálneho oblúka a vytvára 
mimoriadne jasné a ostré obrazy.     
 

 
 

 
Panoramatická snímka detí so 
znížením žiarením 
Pre vyšetrenie detí alebo ľudí s malou 
čeľusťou je zmenšená rotácia 
ramena, a tým je znížené vyžarovanie 
žiarenia.  
 

 
 

 
Štvornásobná expozícia TMK:  
Zobrazenie pri otvorenej a 
zatvorenej kandyle 
Štyri separátne snímky TMK budú 
umiestnené na jednom obraze. 
V každom prípade dochádza k dvojitej 
rotácii a zobrazí sa ľavá a pravá 
kondyla v otvorenom a zatvorenom 
stave.  
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Distribútor: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Developed and manufactured by 
J. MORITA Mfg. Corp. 
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 
612-8533 Japan 
Tel: +81-75-611-2141, Fax: +81-75-622-4595 
http://www.jmorita-mfg.com 

EMTE-Company s.r.o.  
 

Teslova 16, 821 02 Bratislava  
tel./fax: +421(0)2 444 54 680  
mobil: +421(0)905 659 567  
e-mail: emte@emtecompany.sk  
www.emtecompany.sk 


