
Veraviewepocs 3D R100 & F40 

Inovatívna 3D Reuleauxova technika zobrazenia celého chrupu 

Myslíme dopredu. Zamerané na život. 



Veraviewepocs 3D R100 

Nový priekopník v Röntgenovej diagnostike 

Veraviewepocs 3D R100 zmenil formu 3D. Tento prístroj umožňuje priekopnícke, 
unikátne a patentované riešenie 3D Reuleuaxovej techniky zobrazenia celého 
chrupu. Prostredníctvom šiestich rôznych polí zobrazenia spolu s celosvetovo 
známou kvalitou zobrazenia firmy Morita, Veraviewepocs 3D R100 je vhodný pre 
širokú škálu stomatologických aplikácií, vrátane plánovania implantátov. 
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3D Reuleauxove pole zobrazenia celého chrupu 

Modré čiary indikujú nové pole zobrazenia (FOV) celého chrupu, ekvivalentné ∅ 100 mm. 

Nová patentovaná technológia 
Morita použila novú a úplne unikátnu technológiu zobrazenia prostredníctvom 3D 
Reuleauxovho poľa zobrazenia (FOV) celého chrupu, opustila typické zobrazenie valca 
a nahradila ho tvarom vypuklého trojuholníka.  
Takéto prevratné FOV lepšie zodpovedá prirodzenému tvaru chrupu a súčasne sa tým 
znižuje aj veľkosť ožiarenia pacienta, nakoľko z ožiarenia sú vylúčené oblasti, ktoré sú mimo 
oblasti záujmu a zároveň toto FOV umožňuje kompletne skenovať hornú aj dolnú čeľusť. 

Nie je dostupné u Veraviewepocs 3D model F40. 
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Rôzne polia zobrazenia 

Exponované oblasti pre  
viacnásobnú diagnostiku 

Veraviewepocs 3D model R100 ponúka 
spolu 6 rôznych oblastí expozície od 
veľkosti 40x40 mm po 100x80 mm pre 
rôzne diagnostické účely. 

Nový sken celého chrupu zachytí hornú 
čeľusť a/alebo dolnú čeľusť v priemere 
ekvivalentnom 100 mm pri voliteľnej 
výške 50 alebo 80 mm. Je schopný 
pokryť celý chrup, znížiť ožiarenie 
pacienta a vzhľadom na mimoriadne 
čistý obraz má ideálne vlastnosti pre 
plánovanie implantátov a pre ústnu 
chirurgiu. Tento prístroj má tiež malé 
a stredne veľké polia, ktoré sú  vhodné 
pre endodonciu, paradontológiu ako aj 
pre všeobecnú stomatológiu. 

Veraviewepocs 3D model F40 ponúka 
polia zobrazenia 40x80 mm a 40x40 
mm, ktoré sú takisto vhodné pre rôzne 
aplikácie. 

R100 FOV celého chrupu Ø 80 FOV Ø 40 FOV 

Polia zobrazenia 

   Ø 100 x 80 mm*    Ø 100 x 50 mm* Ø 80 x 80 mm   Ø 80 x 50 mm      Ø 40 x 80 mm    Ø 40 x 40 mm 

Len Veraviewepocs 3D R100 Veraviewepocs 3D R100 
a Veraviewepocs 3D F40 

*3D Reuleauxove FOV celého chrupu 

Ø 100 mm 
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Obrázky s vysokým rozlíšením 

so zníženou dávkou žiarenia 

Zníženie dávky žiarenia 
Vďaka pokročilej technológii sa v režime zníženia dávky 
optimalizuje intenzita röntgenového žiarenia, čím sa znižuje 
expozícia mäkkých tkanív. Dávka je znížená na 60% 
v porovnaní so štandardným režimom.* Vďaka maximálnej 
efektívnosti sa mäkké tkanivá, ako ďasná, dutiny a koža 
zobrazia ostrejšie ako kedykoľvek predtým a s menším počtom 
artefaktov.** 

Rozlíšenie a jas 
Veraviewepocs ponúka obrázky s vysokým rozlíšením, 
s voxelom veľkosti 125 µm. To poskytuje jasné obrázky 
periodontálnych vačkov, periodontálneho väziva a alveo-
lárnej kosti. Je to osobitne dôležité pri liečbe implantátmi, 
od plánovania až po pooperačné sledovanie. 

Priestorové rozlíšenie 
MTF: Modulačná prenosová funkcia 
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Napätie: 60 kV 
Prúd: 1.0 mA 
MTF pri 2 Lp/mm > 10 % 

Priestorové rozlíšenie [Lp/mm] 

Veľmi vysoké rozlíšenie pre všetky oblasti 
zobrazenia  
Rozlíšenie Veraviewepocs je vyššie ako 2 Lp/mm (MTF 
10%). Vysoko detailné obrázky majú veľkosť voxelu 0.125 
mm a hrúbka rezu a interval rezov môže byť nastavený 
medzi 0.125 a 12.375 mm. Zväčšená oblasť zobrazenia 
80x80 mm má rovnako vysoké rozlíšenie a rovnakú 
veľkosť voxelu ako menšie pole zobrazenia. 

Obrázok s vysokým rozlíšením 40 x 80 mm zhotovený v režime zníženia dávky 

* Pre exponované pole 40x80 mm. ** V porovnaní so štandardným expozičným režimom. 
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Jednoduché 3D nastavenie polohy 

Flexibilita 

Veraviewepocs ponúka flexibilné 
metódy nastavenia polohy. Oblasť 
záujmu sa môže nastaviť pomocou 
panoramatickej snímky, 2-smernej 
prehľadnej snímky, alebo pomocou 
5 polohovacích laserových lúčov. 

Panoramatický prehľadný 
obrázok 
Pred zhotovením 3D obrazu sa 
urobí panoramatická snímka 
s vysokým rozlíšením pre určenie 
oblasti záujmu na PC monitore. C-
rameno sa presunie automaticky 
do optimálnej polohy pre vytvore-
nie 3D obrázkov vzhľadom na 
zvolený stred oblasti záujmu 
u pacienta. 

Dvojsmerná prehľadná 
snímka 
Po počiatočnom nastavení polohy 
pomocou troch laserových lúčov 
môže byť zhotovený dvojsmerný 
prehľadný röntgenový snímok pre 
potvrdenie presnosti polohy. Ak 
nie je poloha presná, nastavte 
správnu polohu vyšetrovanej 
oblasti umiestnením kurzoru do 
stredu oblasti záujmu. 

Priame nastavenie polohy 
s 5 laserovými lúčmi  
5 polohovacích laserových lúčov 
slúži na nastavenie polohy a za-
rovnanie oblasti záujmu. Najskôr 
nastavte počiatočnú polohu po-
mocou 3 laserových lúčov. Potom 
pomocou 2 ďalších lúčov zarov-
najte oblasť záujmu. C-rameno 
röntgenového prístroja sa auto-
maticky presunie do správnej 
polohy.   

Jednoduchým dvojitým kliknutím 
na krížik sa zobrazí ekvivalentný 
CT obraz. 

Klinický prípad - príklad 
Z vyššie uvedeného panoramatického obrázku 
vyplýva, že je tam apikálna lézia na distálnom 
koreni zuba č. 26. Ďalšie vyšetrenie s 3D obrazom 
však ukazuje, že lézia je na bukálnej strane 
extrémne zakriveného stredného koreňa. 
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3D obrázky pre plánovanie implantátov 

Proces plánovania 
Úspešné umiestnenie implantátov 
začína náročným a detailným pro-
cesom plánovania. Potrebná je 
pritom identifikácia štruktúr ako sú 
ústna dutina, dolný alveolárny nerv 
a jasné zobrazenie štruktúry kosti. 
 
 
Veraviewepocs 3D R100 je ideálny 
pre plánovanie implantátov so zo-
brazením celého chrupu, výbornou 
prehľadnou snímkou a s nízkym 
ožiarením u pacienta. 
       
 

 

 

Software 
i-Dixel 2.0 software ponúka po-
kročilé funkcie pre plánovanie 
implantátov plus kompatibilitu 
s obľúbenými programami tretích 
strán. 
 

CMPR spracovanie obrazu 
Vytvorí obrázky priečnych rezov 
dentálneho oblúka.  
 

Označenie mandibulárneho 
kanálika 
Zvýraznite mandibulárny kanálik 
pre jeho ľahšie sledovanie, me-
ranie vzdialenosti k implantátu 
a pre stanovenie jeho bukálnej 
a lingválnej pozície. 
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Vylepšené funkcie software 

Potvrdenie polohy 
implantátu pomocou 
obrázku stvárneného 
objemu 
Je možné vytvoriť obrázok 
stvárneného objemu celej 
čeľuste s vysokým rozlíše-
ním. Pomocou tohto stvár-
nenia objemu je jednodu-
ché vysvetliť pacientovi 
každý krok pri plánovaní 
implantátu a počas liečby. 
 

Knižnica implantátov 
Je možné použiť knižnicu 
implantátov pre realistickú 
prezentáciu pacientovi.  

Prepojenie na program 
simulácie postupu 
implantácie 
Konvertovaním obrázkov 
do formátu DICOM možno 
uskutočniť simuláciu pos-
tupu implantácie pomocou 
programu tretej strany. 

Príprava prezentácie 
Údaje pre zariadenia určené na 
implantáciu, vrátane výsledkov 
merania dĺžky a priemeru, je 
možné použiť pre zobrazenie 
na 3D obraze a prezentovať ich 
pacientovi a pod. 
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Klinické prípady 

Implantológia 
Pacient, ktorého vidíte, bol na rutinnej kontrole po umiestnení implantátu zuba č. 16. Implantát bol umiestnený pred 9 rokmi. 
Koronálne, sagitálne a axiálne zobrazenie potvrdili dobrú kvalitu kosti okolo implantátu a absenciu akejkoľvek patologickej 
zmeny súvisiacej s liečbou. Podrobné detaily kosti, osobitne v koronálnom zobrazení, dávajú lekárovi a pacientovi pocit istoty 
o aktuálne zdravom stave implentátu. 

Endodoncia 
Uvedený pacient so zrednutou kosťou okolo zuba č. 26 podstúpil v minulosti endodontickú liečbu. Klasické 2D zobrazenie bolo 
nepresvedčivé a tak bolo zhotovené CT vyšetrenie kužeľovým zväzkom žiarenia pomocou 3D R100. Sagitálne aj koronálne 
zobrazenie ukazujú, že endodontická liečba bola neúspešná a boli zistené apikálne lézie na prednom aj na zadnom koreni. 
 
Sagitálne zobrazenie zreteľne potvrdzuje perforáciu Schneiderianovej membrány, zatiaľ čo na koronálnom zobrazení možno 
identifikovať odontogénnu maxilárnu sinusitídu a zhrubnutie sliznice. Poškodenie membrány by mohlo byť prehliadnuté, ak by 
bola diagnóza stanovená a liečba naplánovaná pomocou snímky, na ktorej by nebol tak zreteľne viditeľný tento problém. 
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Ústna chirurgia 
Uvedený pacient pociťoval bolesť v ľavej časti hornej čeľuste. Bolo vykonané CT vyšetrenie pomocou 3D R100 a bolo 
zistené, že zub č. 28 bol impaktovaný a spôsoboval problémy u zuba č. 27. Axiálna snímka demonštruje rozsiahly úbytok 
kosti v apikálnej oblasti zuba č. 27, ktorý je spôsobený nedostatkom potrebného priestoru v chrupe pre prerezanie sa zuba č. 
28. 
 
Koronálna snímka ukazuje deštrukciu kosti pozdĺž celého rozvetvenia zuba č. 27. Sagitálny obrázok ukazuje nielen stratu 
kosti okolo celej špičky zuba č. 27, ale ukazuje aj poškodenie dolnej časti nosnej dutiny a zhrubnutie sliznice.  

Klinické snímky boli zhotovené na stomatologickej klinike Kitasenju v Japonsku. 
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Panoramatická snímka 

Po nastavení receptora obrazu 

AF Automatické nastavenie 
polohy 
Táto funkcia umožňuje ľahké 
nastavenie polohy pacienta. 
Svetelný senzor automaticky 
nastaví polohu prístroja bez 
toho, aby sa pacient musel 
hýbať. Svetelný senzor odmeria 
vzdialenosť k zubom pacienta 
a potom sa rameno automaticky 
presunie do optimálnej polohy. 
Pomocou tejto metódy je možné 
zhotoviť snímky vysokého stup-
ňa reprodukovateľnosti.  

 Zdroj svetla 

DDAE (Priama digitálna 
expozičná automatika) 
DDAE funkcia kontroluje RTG 
žiarenie v reálnom čase vo 
vyšetrovanej oblasti a posky-
tuje široký dynamický rozsah 
pre mimoriadne ostré a jasné 
snímky. 

AIE (Automatické 
vylepšenie obrazu) 
Funkcie programu pre spra-
covanie obrazu využívajú lo-
garitmický prepočet pre nas-
tavenie celkovej hustoty a pre 
zvýraznenie tienených detai-
lov a vytvárajú tak lepší vý-
sledný obraz. 

Štandardná panoramatická 
snímka 
Pohyb X-Y a otáčanie ramena 
sú koordinované počítačovým 
riadiacim systémom tak, aby 
bola  zhotovená projekcia s opti-
málnym nastavením receptora 
obrazu.  
 

Ortogonálna panoramatická 
snímka 
Pri tejto projekcii sa mení uhol 
dopadu röntgenového žiarenia 
za účelom redukcie prekrývania 
sa jednotlivých zubov. 
 

Panoramatická snímka 
s redukciou tieňov 
Pri tejto projekcii sa mení uhol 
dopadu röntgenového žiarenia 
za účelom redukcie tieňa dolnej 
čeľuste.  

 

Počítač 

CMOS 
Senzor 

 PSD 
Senzor 

AF Technológia automatického nastavenia polohy DDAE mechanizmus 

RTG žiarič 
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Prispôsobenie receptora obrazu po expozícii 

Nastavenie receptora 
obrazu 
Receptor obrazu pre pano-
ramatické snímky môže byť 
nastavený po vykonaní ex-
pozície za účelom zlepšenia 
jasu a ostrosti obrazu. Oh-
nisko môže byť prispôso-
bené bodom v rôznej hĺbke 
ako aj na povrchu. Vyberte 
ľubovoľný bod na obrázku 
pre prispôsobenie ohniska 
a potom použite koliesko 
myši pre vykonanie optimál-
neho nastavenia. 

Pred nastavením receptora obrazu Pre nastavenie receptora obrazu 
slúži náhľad obrázku zobrazený 
v zelenom rámiku  

Po nastavení receptora obrazu 

Voľby nastavenia 
receptora obrazu 
Receptor obrazu môže byť 
nastavený pomocou rôznych 
metód, aby sa dosiahol opti-
málny výsledný obraz. 

Nastavený receptor obrazu 

Jeden bod nastavenia – jed-
noduché nastavenie recep-
tora obrazu prispôsobením 
posterior–anterior smeru. 

Nastavený receptor obrazu 

Dva body nastavenia  – 
poloha receptora obrazu 
v apikálnej oblasti sa môže 
nastaviť samostatne pre 
dolnú aj pre hornú čeľusť. 
Poloha receptora obrazu 
v oklúznej rovine je fixná.  

Nastavený receptor obrazu 

Tri body nastavenia  – 

Poloha receptora obrazu 
môže byť nastavená ne-
závisle pre apikálnu oblasť 
hornej a dolnej čeľuste 
a pre oklúznu rovinu.  
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Snímka lebky 

Vysoká rýchlosť 
Systém Veraviewepocs ponúka vysokú 
rýchlosť, ktorá si vyžaduje len 4,9 s pre 
zhotovenie cefalometrického skenu. Táto 
rýchlosť pomáha zabezpečiť obrázky 
vysokej kvality v ľubovoľnom čase. Pre 
detských pacientov je osobitne pros-
pešná redukcia času skenovania pri 
opakovanej snímke, kedy je virtuálne 
eliminovaný pohyb pacienta. 
 

Nízka dávka žiarenia 
Veľkosť ožiarenia je výrazne znížená len 
na desatinu v porovnaní s klasickými 
röntgenovými prístrojmi.* 
 

Obrázky vysokej kvality so širokým 

dynamickým rozsahom 
Môžete získať oveľa viac informácií 
o tvrdých a mäkkých tkanivách len po-
mocou jednej snímky. 
 

Rôzne spracovanie obrazu 
Rôzne techniky spracovania obrazu 
generujú optimálne hodnoty odtieňov 
šedej prostredníctvom rôznej rýchlosti 
skenovania tvrdých a mäkkých tkanív. 
Pomocou tejto techniky je celkový čas 
skenovania len 4,1 s. Bez použitia tejto 
techniky je čas skenovania 4,9 s.  
 

Čas spracovania obrazu 
Spracovanie obrazu môže byť ukončené 
do 20 sekúnd.   

Parciálne obrázky lebky 
Ak to nie je pre vyšetrenie 
potrebné, röntgenové žiare-
nie môže byť znížené vylú-
čením z vyšetrenia oblasti 
za zvukovodom. Vzniknú tri 
parciálne obrazy. 

* V porovnaní so snímkou na film u Veraviewepocs. 

13 



Špecifikácia 

Obchodný názov: 
Model: 
Typ: 

Veraviewepocs 3D 

X550 

Veraviewepocs 3D R100 Pan 

Veraviewepocs 3D R100 Pan/Ceph 

Veraviewepocs 3D F40 Pan 

Veraviewepocs 3D F40 Pan/Ceph 

EX-1: AC 120V 60 Hz, 
EX-2: 220/230/240 V 50/60 Hz 

 
2.0 kVA 

Panoramatická snímka 

Expozičný čas: Približne 7 s pre vysokú rýchlosť zobrazenia  
(štandardný režim) 
Približne 15 s pre vysoko kvalitný obrázok 

(štandardný režim, len pre 3D R100) 

Štandardná panoramatická snímka  (štandardná 
projekcia, ortogonálna a s redukciou tieňov)  
Zväčšenie: 1.3 x alebo 1.6 x 

Detská panoramatická snímka (štandardná 
projekcia, ortogonálna a s redukciou tieňov)  
Zväčšenie: 1.3 x alebo 1.6 x 

Panoramatická snímka nosných dutín 
Zväčšenie: 1.5 x 

TMK – vyšetrenie (4 snímky)  
Zväčšenie: 1.3 x 

60-90kV (v závislosti od typu expozície) 
1-10mA (v závislosti od typu expozície) 
0.5 mm 

Snímka lebky (voliteľné) 
Oblasť zobrazenia: 

Spracovanie obrazu: 

Napájanie: 

Príkon: 

Rozmery 

Hlavná jednotka: 
S cefalometrickým ramenom: 

Hmotnosť: 

1020 x 1330 x 2355 mm 

2000 x 1330 x 2355 mm 

Približne 190 kg 

Približne. 260 kg s cefalometrickým ramenom 

RTG generátor 
Napätie: 
Prúd: 
Efektívne ohnisko: 

3D zobrazenie 

Expozičný čas: 
3D R100 oblasť zobrazenia: 

3D Reuleauxove FOV: 
3D F40 oblasť zobrazenia: 

Posterior-anterior a laterálna projekcia 

Približne 9.4 s 

Ø 40 mm x 40 mm, Ø 40 mm x 80 mm 

Ø 80 mm x 50 mm, Ø 80 mm x 80 mm 

Ø 100 mm x 50 mm, Ø 100 mm x 80 mm 

Ø 40 mm x 40 mm, Ø 40 mm x 80 mm 

 Cefalometria je voliteľné príslušenstvo. 

 Veraviewepocs 3D musí byť pripevnený k podlahe a na stenu. 

 Vždy dajte pacientovi osobné ochranné prostriedky na ochranu pred   
röntgenovým žiarením 

Rozmery prístroja a požiadavky na prevádzkový priestor 

Panoramatický prístroj: 960 mm 

2,355 mm 

max. 1,330 mm 40 mm 
max. 1,775 mm 

115 mm 
min.1,055 mm 

max. 1,020 mm 

730 mm 1,500 mm 

Panoramatický / 
Cefalometrický prístroj: 1,490 mm 510 mm 

2,355 mm 

845 mm 

1,500 mm 

max. 1,330 mm 

max. 1,380 mm 

EX-1: 96 mm 
EX-2: 70 mm 

max. 1,775 mm 
min. 1,125 mm 

1,500 mm 

max. 1,020 mm 

max. 1,380 mm 

2,300 mm 14 



 

Diagnostické zobrazovacie zariadenia 

 

Prístroje na terapiu 

 

Nástroje 

 

Laserové zariadenia 

 

Laboratórne prístroje 

 

Vzdelávacie a školiace systémy 

 

Príslušenstvo 

Developed and Manufactured by: 
J. Morita Mfg. Corporation 

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan 
Tel: +81-75-611-2141, Fax: +81-75-622-4595 

www.jmorita-mfg.com 

Morita Global Website 
www.morita.com 

J. Morita Corporation 
33-18, 3-Chome, Tarumi-cho Suita City, Osaka, 564-8650 Japan 

Tel: +81-6-6380-1521, Fax: +81-6-6380-0585 

EMTE-Company s.r.o. 
Teslova 16  

821 02 Bratislava 
 

tel./fax: 02/ 444 54 680 
mobil 1: 0905 659 567 
mobil 2: 0907 177 958 

e-mail: emte@emtecompany.sk 

www.emtecompany.sk 
 


