Wysokiej jakości mikroskop do stosowania w chirurgii stomatologicznej

LEICA M320
W STOMATOLOGII
Dla Ciebie, dla pacjenta
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TWOJE CELE TO NASZ PRIORYTET

Aby osiągnąć cel, jakim jest przeprowadzanie udanych zabiegów stomatologicznych, potrzebujesz narzędzia, które zwiększa możliwości wzroku i
gwarantuje pracę w komfortowych warunkach. Dlatego stworzyliśmy mikroskop Leica M320, zapewniający doskonałe parametry optyczne oraz
oferujący wysoki poziom ergonomii. Dodatkowo mikroskop jest opcjonalnie wyposażony w nowoczesną kamerę High Definition (Full HD). Kamera
pomaga budować zaufanie pacjenta i tworzyć długofalową relację, dzięki możliwości dzielenia się z pacjentem informacjami i tworzeniu szczegółowej
historii leczenia. Możesz także dzielić się swoimi sukcesami z zespołem i społecznością stomatologów, udostępniając im obraz na żywo lub nagrania w
jakości Full HD.

LEICA M320 W STOMATOLOGII – DLA CIEBIE, DLA TWOJEGO PACJENTA

3

WZORNICTWO DOSTOSOWANE DO SPECJALIZACJI
Wysokiej jakości optyka, duże powiększenie, oświetlenie LED o temperaturze światła dziennego oraz ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że
mikroskop Leica M320 odpowiada na potrzeby szerokiej grupy specjalistów.
Endodoncja
Bezcieniowe oświetlenie nawet głębokich ubytków w celu:
•	
łatwej lokalizacji dodatkowych kanałów zęba
•	
dokładnej wizualizacji skomplikowanych struktur miazgi
•	
łatwego radzenia sobie z niedrożnością lub perforacją kanału zęba
•	
kontrolowanego wypełniania kanału
W połączeniu z lusterkami mikrochirurgicznymi uwidocznić można nawet głębokie ubytki
w trzonowcach.
Stomatologia zachowawcza
Funkcje mikroskopu M320 są pomocne przy:
•	
precyzyjnym umieszczaniu materiałów odtwórczych i dokładnym wykańczaniu pracy
•	
wcześniejszej diagnostyce ubytków próchnicznych
•	
łatwym odróżnianiu tkanki zdrowej i próchniczej pod dziąsłem
•	
identyfikacji pęknięć zębiny, szkliwa i wypełnień
Wbudowany pomarańczowy filtr zapobiega polimeryzacji materiałów kompozytowych
w czasie leczenia.
Protetyka i stomatologia estetyczna
Funkcje mikroskopu M320 są pomocne przy:
•	
bardzo precyzyjnym przygotowaniu zębów do wykonania mostów i koron
• omijaniu okolicznych tkanek, takich jak dziąsła i błona śluzowa
•	
sprawdzaniu wycisków przygotowanych w celach protetycznych
•	dokładnej ocenie pasowania i mocowania koron oraz mostów

Periodontologia i implantologia
Funkcje mikroskopu M320 są pomocne przy:
• precyzyjnym badaniu operowanego miejsca
•	
łatwej kontroli płatów
• łatwej kontroli tkanek miękkich i kości
•	
dokładnym szyciu tkanek miękkich, co oznacza niewielki uraz dla tkanek
• łatwiejszym wykorzystaniu technik mikrochirurgicznych stosowanych do pierwotnego zamknięcia
rany, co może poprawiać efekty kliniczne
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WIDZISZ DOKŁADNIE TO, CO POTRZEBUJESZ ZOBACZYĆ
Głównym zadaniem mikroskopu stomatologicznego jest umożliwienie dokładnego oglądu drobnych struktur anatomicznych, także w głębokich
lub wąskich ubytkach, co zapewnia lekarzowi dużą precyzję i skuteczność działania. Umożliwia to osiągnięcie optymalnych rezultatów, co
sprawia, że pacjenci są zadowoleni i chętnie wracają do gabinetu. Wysokiej jakości optyka i oświetlenie LED mikroskopu Leica M320 pomagają
osiągnąć optymalne rezultaty, dostarczając czystego, obrazu o wyraźnych, wiernych kolorach i dużej głębi.

Wyraźne, wierne kolory

Kryształowo czysty obraz

•	Dwie diody o temperaturze światła dziennego dostarczają wyraźnych,

•	Wysoka rozdzielczość i duża głębia zapewniają imponującą szczegółowość obrazu

żywych kolorów umożliwiających łatwe odróżnienie szczegółów
anatomicznych
•	Długa żywotność źródła światła (ok. 60.000 godzin) zapewnia minimalne
koszty użytkowania
•	Źródło światła zintegrowane w przystawce optyki, bez zewnętrznych

•	Wysokiej jakości apochromatyczna optyka w połączeniu z oświetleniem LED
zapewniają dobrą widoczność nawet w przypadku głębokich ubytków
•	Pełna gama obiektywów, w tym obiektyw Leica M320 MultiFoc, pozwalają na
dopasowanie odległości roboczej
•	Duże pole widzenia od 5,3 mm do 206 mm

światłowodów, zapewnia długotrwałą intensywność oświetlenia

Praca we własnym tempie

Płynna praca

•	Zintegrowany filtr pomarańczowy (530 nm) zapobiega przedwczesnemu

•	5-stopniowa zmiana powiększenia umożliwia prostą, szybką korektę

utwardzaniu kompozytów

powiększenia, dzięki czemu nie trzeba przerywać pracy
•	Stopnie powiększenia 6.4, 10, 16, 25, 40x
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TERAZ TWÓJ PACJENT MOŻE MIEĆ JESZCZE WIĘKSZE ZAUFANIE
Niektórzy pacjenci zaczynają się denerwować na fotelu dentystycznym, co często wynika z niewiedzy, na czym będzie polegać zabieg.
W takim przypadku pomóc może zintegrowana kamera full HD i monitor. Korzystając z obrazu na żywo lub nagrania, możesz omówić z
pacjentem poszczególne etapy zabiegu, pomagając mu przełamać lęk przed nieznanym. Dzięki zapisywaniu filmów i obrazów w archiwum
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PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Dzięki zintegrowanej kamerze wideo full HD, monitorowi i złączu USB Twój zespół może w czasie rzeczywistym śledzić każdy szczegół
zabiegu, przechodząc szkolenie na żywo. Filmy i obrazy w wysokiej rozdzielczości można łatwo przenieść na komputer PC za pośrednictwem
kabla USB, a następnie można dzielić się nimi online, za pomocą e-maila lub prezentować na seminariach. W ten sposób nie tylko możesz
przekazywać swoje doświadczenie szerszemu gronu, ale również pracować nad poprawą swojej reputacji zawodowej.

Integracja i modułowość

Łatwe przechowywanie

•	Bezprzewodowa, w pełni zintegrowana brazów
kamera full HD oferuje obrazy w
rozdzielczości 10 MP i filmy w
rozdzielczości dochodzącej do 1080 p,

•	Zapisywanie obrazów i filmów na
karcie pamięci SD
•	Łatwe przenoszenie do kartoteki

które zapewniają wyraźny przekaz

pacjenta za pośrednictwem karty

szczegółów anatomicznych i wierne

SD lub kabla USB

kolory
•	Modułowa konstrukcja umożliwia
łatwą rozbudowę sprzętu

Elastyczne korzystanie i
przeglądanie
•	Łatwa obsługa za pośrednictwem
pilota lub bezpośrednio na
mikroskopie
•	Przesyłanie obrazu na żywo na
monitor zewnętrzny, na którym
może on być obserwowany przez
asystenta i pacjenta
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POPRAW KOMFORT I WYDAJNOŚĆ SWOJEJ PRACY
Bóle mięśniowo-szkieletowe wywołane pochyloną pozycją pracy oraz nagłymi, powtarzającymi się ruchami, mogą mieć poważny wpływ na
Twoje życie zawodowe i osobiste. Mikroskop Leica M320 został zaprojektowany w taki sposób, abyś mógł uniknąć podobnych dolegliwości. Jak?
Zaprojektowaliśmy podstawę w taki sposób, by można nią było łatwo manewrować. Szerokie spektrum konfiguracji i akcesoriów pozwala
dostosować mikroskop do indywidualnych wymagań i preferencji pracy. Możesz pracować w pozycji wyprostowanej, koncentrując się wyłącznie
na wykorzystywaniu swoich umiejętności.

Pochylona pozycja robocza bez mikroskopu

Pionowa,neutralna pozycja podczas pracy z mikroskopem Leica M320

Z APE WNI J S OBIE KOMF ORT
Aby siedzieć wygodnie, wybierz obiektyw, tubus binokularowy i ergonomiczne akcesoria, które jak najlepiej odpowiadają Twojej budowie ciała,
specjalizacji i preferencjom roboczym.

Tubus binokularowy o kącie 45°

ErgoWedge

Tubus binokularowy z ruchem 180°

ErgonOptic Dent

• Idealny do prostych zabiegów

•  Poprawione pozycjonowanie i zalety

•  Dopasowuje się do różnych potrzeb

•  Zwiększa zasięg mikroskopu

•  Zwiększona ergonomia i elastyczność pracy

•  Pozwala na pochylanie przystawki optyki pod

ergonomiczne

żądanym kątem, z zachowaniem ergonomicznej
pozycji
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"Dzięki obiektywowi MultiFoc w moim mikroskopie
Leica M320 mogę łatwo i szybko przełączać się między
różnymi poziomami powiększenia w czasie badania i
leczenia, co pozwala na znacznie większą elastyczność
niż przy lupach."
Thorsten Wegner, dentysta, Niemcy

PEŁ NA OS T R OŚ Ć
Opcjonalny obiektyw Leica M320 MultiFoc o regulowanej ogniskowej od
200 mm do 300 mm umożliwia zmianę odległości roboczej za pomocą pokrętła
regulacyjnego. Dzięki ograniczeniu czasu i wysiłku poświęconego na ustawienie
ostrości, utrzymujesz wydajność pracy i koncentrację, a także zachowujesz
ergonomiczną pozycję.
•	Przerwa w pracy trwa dosłownie chwilę, dzięki czemu zachowujesz
wydajność i koncentrację
•	Ruch jest zredukowany do minimum, dzięki czemu utrzymujesz
komfortową pozycję
•	Dla Twojej wygody pokrętło regulacyjne może znajdować się po lewej lub
prawej stronie, a także na środku

Ł AT WOŚ Ć OBS ŁUGI
Mikroskop Leica M320 jest wydajny a jednocześnie łatwy w manewrowaniu, co
zmniejsza potencjalny wysiłek związany z nagłymi ruchami. Szybkie i dokładne
pozycjonowanie oraz bardzo szybka stabilizacja ograniczają przerwy w pracy,
dzięki czemu możesz zachować wysoką wydajność.

•	Zintegrowane kable pozwalają na lepsze manewrowanie i długą żywotność
•	Wytrzymałe, a jednocześnie proste w obsłudze elementy regulacyjne
pozwalają na dokładne pozycjonowanie
•	Łożyska minimalizujące wibracje zapewniają szybką stabilizację
•	ErgonOptic Dent pozwala na bezproblemowe obracanie binokularów 180° do
żądanej pozycji
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UPEWNIJ SIĘ, ŻE SPRZĘT ODPOWIADA TWOIM POTRZEBOM

Mikroskop Leica M320 został zaprojektowany z myślą o Twojej praktyce dentystycznej. Różnorodność akcesoriów oraz prosta,
pozbawiona niepotrzebnych kabli konstrukcja, umożliwiają dopasowanie sprzętu do Twoich preferencji i wymagań w zakresie środowiska
i higieny pracy. Nowoczesna konstrukcja poprawia również wizerunek Twojego gabinetu, co przyczynia się do zwiększenia zaufania
pacjenta i wyróżnia Cię na tle konkurencji.

SPEŁ NIENIE W YM AG AŃ W Z AK R E SIE HIG IEN Y
W środowisku chirurgicznym konieczne jest przestrzeganie najwyższych standardów higieny. Powierzchnia mikroskopu Leica M320 jest łatwa
w czyszczeniu i chroniona przez trwałą powłokę przeciwbakteryjną, która zmniejsza ilość zanieczyszczeń na mikroskopie.

Powłoka Leica AgProtect zawierająca nanosrebro (Ag) zmniejsza liczbę

Mikroskop jest praktycznie bezprzegubowy, a przewody są schowane

patogenów na powierzchni mikroskopu

wewnątrz, dzięki czemu urządzenie jest łatwe w czyszczeniu

Uchwyty można zdjąć i wysterylizować
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SPEŁ NIENIE WSZ YS T K IC H W YM AG AŃ S TOM ATO LO G A
Niezależnie od zaplanowanego zabiegu, specjalności i stylu pracy, mikroskop Leica M320 stanowi uniwersalne rozwiązanie
typu "wszystko w jednym".
•	Dostępny z uniwersalną podstawą podłogową, uchwytem ściennym lub sufitowym
•	Możliwość integracji ze sprzętem dentystycznym wiodących producentów
•	Gładka konstrukcja
Dane techniczne Leica M 320
Adjustable
to your ceiling height
2

MIKROSKOP

Możliwośćregulacji
regulacjiwwzależności
zależnościododwysokości
wysokościsufitu
sufitu
M ożliwość

Powiększenie

Ręczna, apochromatyczna zmiana powiększenia w 5 stopniach

24 mm

Obiektywy

Stała ogniskowa od f=100 mm do f=400 mm,

400
mm

Podstawa stereo

Obiektywy ogniskujące f=200, 250, 300 mm
Obiektyw MultiFoc o regulowanej odległości roboczej 200 mm do 300 mm

min. 860mm

max. 1660 mm

1260 mm

1425 mm

400
mm

max. 3400 mm

6.4/10/16/25/40×

Uchwyt sufitowy Leica C12

Okular

10×21B, 12.5×17B, 8.33×22B, 10×21B z siatką

Funkcje resetu

Włącznik progowy dla światła

Źródło światła

Bezpośrednie, trwałe oświetlenie 2 LED zintegrowane w przystawce optyki,
o średniej żywotności 60.000 h

Filtr UV

Oświetlenie LED bez UV i podczerwieni

400 400
mm mm

Regulacja intensywności
oświetlenia

Kamera wideo i foto Leica M320 Zintegrowana (opcjonalna) kamera wideo full HD o rozdzielczości wideo 1080p, 1080i
HD
lub 720p oraz rozdzielczości zdjęć 2, 5 lub 10 megapikseli; kamera posiada również
funkcję odtwarzania filmów i zdjęć oraz przeglądania miniaturek, zapisywania filmów
(MPEG-4) i zdjęć (jpg) na karcie pamięci SD (system wyposażony jest w kartę pamięci
4GB SD), przesył za pośrednictwem USB, sygnał wideo dostępny w HDMI, sterowanie
wideo/foto poprzez pilota IR i dwa przyciski na korpusie kamery, wszystkie ustawienia
kamery ustawiane są w menu ekranowym

920 mm

260 mm

max. 1778 mm

Pilot zdalnego sterowania

Pilot w podczerwieni dla kamery wideo i fotograficznej full HD Leica M320

Zintegrowany adapter wideo
Leica M320 IVA

Zintegrowany (opcjonalny) adapter wideo do podłączania zewnętrznych kamer z
kołnierzem C, ogniskowa optyki: f=55 mm

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA
814 mm – 1645 mm

1180 mm – 2060 mm

Uchwyt ścienny Leica W12

550 mm

Przy użyciu pokrętła na przystawce optyki

AKCESORIA WIDEO

min. 860 mm

max. 1660 mm

1260 mm

1800 mm

Wbudowany filtr pomarańczowy OG530

Mikroskop chirurgiczny Leica M320 może być stosowany w zamkniętych pomieszczeniach i
na płaskich powierzchniach o nierówności maks. 0,3°; lub na stabilnych ścianach lub sufitach, które spełniają
specyfikacje firmy Leica Microsystems (patrz podręcznik instalacji).
OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA

Podstawa podłogowa Leica F12

150 mm 150 mm
min. 910 mm

1060 mm

max. 1210 mm

Płyta podłogowa Leica FP12

Dyrektywa Rady 93/42/EEC dotycząca urządzeń medycznych (MDD) wraz z poprawkami. Klasyfikacja: Klasa I,
zgodnie z Aneksem IX, zasadą 1 i zasadą 12 dyrektywy. Medyczny sprzęt elektryczny, Część 1: Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa IEC 60601-1; EN 60601-1; UL60601-1; CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90. Kompatybilność
elektromagnetyczna IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
Dział Medical Division, należący do Leica Microsystems (Schweiz) AG, posiada certyfikat systemu zarządzania, który
spełnia międzynarodowe normy ISO 9001 / ISO 13485 oraz ISO 14001 w zakresie zarządzania jakością, zapewnienia
jakości i ochrony środowiska

10 M3 200 1pl/B • Copyright © by Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, 2015 • Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian • LEICA i logo Leica stanowią zarejestrowany znak handlowy
firmy Leica Microsystems IR GmbH.

KaVo Polska Sp. z o.o. · Siedziba spółki · ul. Pomorska 251 · 92-213 Łódź
T +48 42 675 75 36 · F +48 42 675 75 35
Biuro – Warszawa · Al. Jana Pawła II 27 · 00-867 Warszawa
T +48 22 395 54 60 · F +48 22 395 54 61 · Mobl. +48 607 640 826

www.kavo.pl

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

