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OP 3D™ 
Nagradzane innowacje w obrazowaniu 
pantomograficznym, cefalometrycznym i 3D.

Dental Excellence  
– dentystyczna doskonałość 

Wyposażenie gabinetów 
Unity i lampy stomatologiczne, fotele stomatologiczne,

systemy komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne

oraz  dodatkowe ur ządzenia KaVo. 

Instrumenty
Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki 

oraz drobne urządzenia do wszystkich zastosowań, 

w tym diagnostyki,  profilaktyki, stomatologii zachowawczej, 

chirurgii, endodoncji oraz konserwacji instrumentów.

Obrazowanie
RTG wewnątrzustne, czujniki i skanery płytek, rozwiązania  typu 

All-in-one: pantomografia, cefalometria i CBCT oraz  zaawansowane 

tomografy 3D do wszystkich typów wskazań w stomatologii. 

Produkty, funkcje i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu nie są dostępne we wszystkich krajach. Wszystkie specyfikacje były prawidłowe 

w momencie publikacji. Firma KaVo Dental GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność koloru lub formy z ilustracjami, pomyłki lub błędy 

w druku oraz zastrzega prawo do wprowadzania zmian w broszurach w dowolnym momencie. Powielanie, także w części, jest dozwolone w yłącznie 

za zgodą firmy KaVo Dental GmbH. 

ORTHOPANTOMOGRAPH™, OP™, OP 3D™, SMARTVIEW™, CliniView™, Low Dose Technology™, ORTHOfocus™, ORTHOselect™,  

ORTHOceph™ and QUICKcompose™  to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe KaVo Kerr Group Finland w USA i/lub innych krajach. KaVo™ 

to zastrzeżony znak towarow y lub znak towarow y firmy Kaltenbach & Voigt GmbH w USA i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą 

do ich właścicieli.

Palodex Group OY | Nahkelantie 160 | FI-04300 Tuusula | Finland

www.kavokerr.com

KaVo Polska sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27 |  00-867 Warszawa | Polska
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OP 3D Vision

OP 3D Pro

OP 3D

Witaj w świecie doskonałego
obrazowania:
KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D

Od ponad 50 lat  ORTHOPANTOMOGRAPH™ oznacza najwyższy 

standard niezawodności i klinicznie wiarygodne obrazowanie 

obszaru twarzoczaszki. Nowe urządzenie OP 3D to pierwszy 

aparat z serii ORTHPANTOMOGRAPH™, w którym stosowany 

zazwyczaj w lampach ołów zastąpiono przyjazną dla środowiska 

alternatywą, zapewniającą równie skuteczne tłumienie 

promieniowania. Wprowadzono też  funkcję oszczędzania 

energii, która ogranicza pobór mocy przez system i pozwala 

zmniejszyć koszty energii elektrycznej w praktyce.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ –  

przyjazny środowisku

Pantomografia

• Pantomograficzny skan 2D dostępny w ciągu 9 sekund

• ORTHOfocus™ do automatycznego rozpoznawania najlepszej warstwy obrazów 

pantomograficznych 2D

• programy do zdjęć pantomograficznych zaspokajające codzienne potrzeby praktyki 

stomatologicznej

Cefalometria

• Innowacyjny, opatentowany moduł cefalometryczny ORTHOceph™ Plus, wykonujący zdjęcia 

cefalometryczne w krótkim czasie, z możliwością dopasowania wielkości pola obrazowania 

dla zachowania minimalnej dawki promieniowania

3D

• 4 rozdzielczości obrazu 3D  (niska dawka (LDT), standard, wysoka rozdzielczość, tryb endo) 

w połączeniu z technologią MAR - redukcji artefaktów z metalowych elementów

• 4 rozmiary pola obrazowania z możliwością swobodnego ustawienia: 5 x Ø 5 cm, 6 x Ø 9 cm, 

9 x Ø 11 cm, 9 x Ø14 cm (opcja)  - SMARTVIEW™ 2.0 umożliwia swobodne pozycjonowanie 

skanu oraz regulację wysokości w zakresie od 5 do 9 cm co 5 mm, co daje w sumie 

36 możliwych konfiguracji pola obrazowania. 

Ogólne korzyści 

• Funkcja QUICKcompose™ umożliwia szybkie, automatyczne przeglądanie obrazu 

po zakończeniu skanowania

• zoptymalizowane procedury wykonywania zdjęć

• możliwość konfiguracji urządzenia do zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych i 3D

• konstrukcja niezawierająca ołowiu
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Dzięki pojawieniu się OP 3D wybór pierwszego tomografu 

3D stał się prosty. To wszechstronne urządzenie 

oferuje łatwe w obsłudze funkcje dla wszystkich 

typów obrazowania w stomatologii. Dostępny w wielu 

konfiguracjach aparat OP 3D posiada zróżnicowane  

programy i intuicyjny panel sterowania, dzięki czemu 

doskonale sprawdzi się zarówno w ogólnej praktyce, 

jak i w gabinecie ortodontycznym, czy specjalizującym się 

w chirurgii szczękowo-twarzowej.



Programy dopasowane do potrzeb klinicznych

Dostępne są protokoły standardowe, pediatryczne i panoramiczne 

z segmentacją, boczne projekcje stawu skroniowo-żuchwowego 

i zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe, co zaspokaja potrzeby w zakresie 

obrazowania panoramicznego w obleganym gabinecie. Dzięki funkcji 

ORTHOfocus optymalna warstwa zdjęcia panoramicznego uzyskiwana 

jest automatycznie, niezależnie od dokładności ustawienia pacjenta.

Rezultat: zawsze stała jakość obrazu.

Funkcja ORTHOfocus™: zdjęcia panoramiczne
z automatycznie wybraną warstwą obrazu.

Standardowy program obrazowania panoramicznego zapewnia wyraźne przedstawienie anatomii twarzoczaszki, w tym 

stawów skroniowo-żuchwowych – już w ciągu 9 sekund.

Uzyskiwane obrazy mają dużą wartość diagnostyczną z powodu mniejszej liczby artefaktów związanych z ruchem, 

a ponadto pacjent otrzymuje mniejszą dawkę promieniowania.

Program do stawów skroniowo 

-żuchwowych dostarcza boczny 

widok stawów przy zamkniętych 

lub otwartych ustach.

Program skrzydłowo - zgryzowy 

stanowi szybką i wygodną 

alternatywę dla zdjęć 

wewnątrzustnych.

Program pediatryczny obrazowania 

pantomograficznego charakteryzuje 

się zoptymalizowanym obszarem oraz 

wysokością badania.

KaVo  |  54  |  KaVo 



Budowa modułu ORTHOceph™ Plus

• Opatentowany moduł gwarantuje, że po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego 

aparat KaVo OP 3D z definicji znajduje się na właściwej wysokości do wykonania 

zdjęcia cefalometrycznego. Pozycjonowanie zostało uproszczone, dzięki czemu 

zdjęcia wykonuje się szybko i łatwo.

Innowacje w cefalometrii - 
do wszystkich wskazań klinicznych

* statyw do nadgarstka dostępny jako opcja
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Innowacyjny, opatentowany moduł  ORTHOceph™ Plus zastosowany 

w aparacie KaVo OP 3D oznacza zupełnie nowy poziom obrazowania 

cefalometrycznego. OP 3D oferuje wszystkie potrzebne protokoły, 

w tym projekcję boczną i projekcję boczną pediatryczną z możliwością 

dostosowania szerokości pola obrazowania, projekcję tylno-przednią oraz 

zdjęcia nadgarstka*, przy zachowaniu minimalnej dawki i krótkiego czasu 

skanowania. Intuicyjny, graficzny panel sterowania oraz automatyczne 

czujniki ruchu zapewniają płynną i wygodną pracę. Projekcja boczna dostarcza wielu 

szczegółów anatomicznych, ze szczególnie 

dobrze widoczną granicą tkanek miękkich.

Projekcja boczna pediatryczna 

o zmniejszonej wysokości i minimalnej 

dawce dla wymagających szczególnej 

ochrony dziecięcych pacjentów.
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Zdjęcie nadgarstka pozwalające 

określić wiek kostny pacjenta

Projekcje boczne dla dorosłych i dzieci 

z opcją dopasowania szerokości pola 

obrazowania w zakresie od 16 cm do 26 cm

Projekcja tylno-przednia dostarcza 

wyjątkowo szczegółowe obrazy dzięki 

zastosowaniu specjalnego, wyjątkowo 

silnego źródła promieniowania.
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Cztery zdefiniowane objętości 3D oraz możliwość 
dowolnej modyfikacji pola obrazowania

KaVo OP 3D oferuje cztery pola obrazowania, których parametry 

wynikają z rzeczywistych potrzeb diagnostycznych. Dodatkowo można 

modyfikować ich wysokość. Pole obrazowania 5 x ø 5 cm z trybem endo 

jest optymalne do zdjęć celowanych i diagnostyki pojedynczych zębów. 

Pole obrazowania 6 x ø 9 cm daje możliwość skanowania żuchwy lub 

szczęki, zaś pole 9 x ø  11 cm umożliwia obrazowanie obu naraz. Największe 

pole obrazowania 9 x ø  14 cm umożliwia przeprowadzenie badań stawów 

skroniowo-żuchwowych.

Diagnostyka punktowa: 

• Planowanie pojedynczych implantów

• Ekstrakcja zębów mądrości

• Zęby zatrzymane

• Rozdzielczość endodontyczna umożliwia  

    bardzo precyzyjne uwidocznienie  

    anatomii kanałów oraz struktur przyzębia

5x ø 5 cm

Obejmuje całą szczękę lub żuchwę: 

•  Planowanie wielu implantów w jednym 

łuku zębowym

• Szablony chirurgiczne i bezpośrednie  

    połączenie z nawigacją 3D w chirurgii*

6x ø 9 cm
Ilustracja całego obszaru 

twarzoczaszki: 

• Ilustracja zatoki szczękowej

• Diagnostyka stawów 

    skroniowo-żuchwowych

9x ø 14 cm

Obejmuje całe uzębienie, w tym 

żuchwę i szczękę oraz część zatoki 

szczękowej:  

•  Planowanie wielu implantów w obu 

łukach zębowych

• Szablony chirurgiczne i bezpośrednie  

    połączenie z nawigacją 3D w chirurgii*

• Analiza zatok u dzieci

9x ø 11 cm

Skan w trybie niskiej dawki (LDT) przeznaczony jest 

do badań kontrolnych, w sytuacjach, kiedy dawka, 

jaką otrzymuje pacjent musi zostać zminimalizowana 

lub jeśli do diagnozy wystarczy niższa rozdzielczość.

Tryb niskiej dawki (LDT)

Tryb endodontyczny (dostępny dla pola obrazowania 

5 x ø 5 cm)  umożliwia skanowanie przy rozmiarze 

woksela 80 μm i jest przeznaczony specjalnie 

do endodoncji. 

Rozdzielczość endodontyczna

Algorytm redukcji artefaktów MAR

Aby zapewnić optymalną jakość obrazu, wykorzystywany jest algorytm redukcji artefaktów wywoływanych przez metal (MAR).  

Algorytm MAR jest uruchamiany w przypadku wszystkich rozmiarów pola obrazowania OP 3D i zoptymalizowany, aby ułatwić 

badania w pełnym zakresie – od endodoncji, przez implantologię, aż do obrazowania całego obszaru twarzoczaszki.

Skanowanie w wysokiej rozdzielczości umożliwia 

uzyskanie wyjątkowo ostrych zdjęć dla bardziej 

szczegółowego rozpoznania.

Wysoka rozdzielczość

Skan w standardowej rozdzielczości przy optymalnej 

dawce dla pacjenta można stosować 

do diagnostyki ogólnej.

Rozdzielczość standardowa

* dostępne w oprogramowaniu do planowania 3D 
   lub w DTX Studio



9 cm

5 cm

14 cm (optional)
11 cm

5 cm
9 cm

SMARTVIEW™ 2.0 i QUICKcompose™: 
szybkie i dopasowane funkcje gwarantujące 
najlepsze obrazy
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W KaVo OP 3D ilość pól obrazowania jest niemal nieograniczona. Funkcja 

SMARTVIEW™ 2.0 daje możliwość wyboru średnicy i lokalizacji pola

obrazowania, a także dostosowania jego wysokości w zakresie od 5 do 9 cm, 

w odstępach co 5 mm, na podstawie obrazów  poglądowych scout.

Funkcja QUICKcompose™:szybkie przeglądanie obrazu. 

Opcja QUICKcompose, dostępna dla badań panoramicznych, 

cefalometrycznych i 3D, oferuje natychmiastowy podgląd 

zapisanego obrazu, umożliwiając jego szybką ocenę. 

Zdjęcie pojawia się na interfejsie użytkownika automatycznie 

po zakończeniu skanowania.

SMARTVIEW™ 2.0: nowy poziom kontroli 

Interfejs użytkownika SMARTVIEW™ 2.0 wykorzystuje 

dwuwymiarowe obrazy scout do wyboru optymalnej 

wielkości i lokalizacji pola obrazowania w zależności

od potrzeb diagnostycznych.
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* przy korzystaniu z DTX Studio
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Stworzony do działania

Każda funkcja tomografu OP 3D została zaprojektowana z myślą 

o usprawnieniu pracy w gabinecie. Przygotowanie aparatu do badania 

jest szybkie dzięki intuicyjnemu systemowi pozycjonowania pacjenta 

i graficznemu interfejsowi użytkownika. Protokoły obrazowania są 

tak zdefiniowane, aby ich obsługa była prosta i wydajna.

ORTHOselect™ 

ułatwia i usprawnia pracę

Dzięki ORTHOselect w intuicyjny sposób wybierzemy 

wymagane pole obrazowania. Możliwe jest wskazanie 

pojedynczych zębów, całej szczęki, żuchwy lub stawów 

skroniowo- -żuchwowych. Optymalne pole obrazowa-

nia jest dopasowywane automatycznie na podstawie 

tego wyboru. 

Rozwija się razem z praktyką 

KaVo OP 3D zaprojektowano tak, aby można było 

go rozbudować wraz z rozwojem praktyki. Zarówno 

ramię cefalometryczne, jak i moduł 3D można dodać 

w dowolnym momencie. 

Intuicyjna obsługa, 

droga do przyszłości.

Wszystkimi funkcjami można łatwo, intuicyjnie 

i szybko sterować za pomocą komputera PC lub Mac* 

podłączonego do  sieci lokalnej w gabinecie. 

Jedynie pozycjonowanie pacjenta odbywa się 

bezpośrednio w urządzeniu. 

Wolność wyboru

Aparat KaVo OP 3D jest dostępny w wielu konfiguracjach - 

od podstawowej, oferującej tylko zdjęcia pantomograficzne, 

poprzez opcję z cefalometrią aż po 3D, w konfiguracji typu 

3-w-1 (pantomografia, cefalometria, 3D).

KaVo  |  13



KaVo |  15

2D/panoramiczne

Odbiornik obrazu CMOS

Wielkość piksela (czujnik i obraz) 99 μm 

Napięcie lampy 60–90 kV

Prąd lampy 2–16 mA

Czas skanowania 9 s

Wysokość pola obrazu 147 mm

Programy obrazowe Standardowy, segmentacja, pediatryczny, 

stawy skroniowo-żuchwowe, zdjęcia 

skrzydłowo-zgryzowe

3D/CBCT

Odbiornik obrazu CMOS

Wielkość woksela obrazu 80–400 μm

Napięcie lampy 95 kV

Prąd lampy 2–12.5 mA

Czas skanowania 10–20 s

Wielkości skanu  

(wysokość x Ø) 

5x 5, 6x 9, 9x 11, 9x 14  cm (opcjonalnie)  

Wysokość i położenie objętości można  

opasować w interfejsie SMARTVIEW™ 2.0

Specyfikacja
techniczna

Wymiary

2D/cefalometryczne

Odbiornik obrazu CMOS

Wielkość piksela (czujnik i obraz) 99 μm 

Napięcie lampy 60–95 kV

Prąd lampy 2–14 mA

Czas skanowania 10.5 and 8.1 s

Wysokość pola obrazu 180–223 mm

Szerokość pola obrazu 160–260 mm

Programy obrazowe projekcja tyla i pediatryczna tylna 

z regulacją szerokości pola, tylno-przednia, 

nadgarstek*

Inne

Ognisko lampy 0.5 IEC 336 (IEC 60336/2005)

Wsparcie DICOM** dostępne jako opcja oprogramowania

DTX Studio™ suite - platforma do kompleksowego 
prowadzenia leczenia
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* instalacja DTX Studio™ Clinic będzie możliwa po wprowadzeniu programu na rynek lokalny
** dostępność zależy od aktualnej oferty na lokalnym rynku
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Łatwa dostępność dla wózków inwalidzkich.  

Urządzenia spełnia postanowienia Dyrektywy RoHS 2011/65/UE bez wyjątków opisanych w Załączniku IV.  

Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć na naszej stronie internetowej lub w dziale pomocy technicznej. 

* zdjęcia nadgarstka z opcjonalnym statywem

** DICOM to zastrzeżony znak towarowy amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Elektrycznych dotyczący 

     ich standardowych publikacji na temat cyfrowej wymiany danych medycznych.
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DTX Studio™ Clinic – jeden program 

do obsługi wszystkich danych 

obrazowych

• jeden program do gromadzenia 

i wyświetlania wszystkich danych 

obrazowych z aparatów RTG, 

skanerów i kamer wewnątrzustnych 

KaVo

• automatyczne planowanie kolejności 

wykonywania zadań podnosi 

wydajność praktyki

• płynne przejście do diagnostyki 

i planowania leczenia bez potrzeby 

importowania czy eksportowania danych.

Pracując z KaVo OP 3D możesz korzystać z DTX Studio™ suite*, zintegrowanej 

platformy cyfrowej dla stomatologii, która łączy technologie i procesy - 

od wykonania zdjęcia, poprzez diagnostykę i planowanie, po zabiegi chirurgiczne 

i protetyczne.

 CliniView™ 2D  CliniView™ OrthoTrace™

 OnDemand3D™ 3D  Invivo™ 3D

Alternatywę stanowi oprogramowanie 

CliniView™ z opcjonalnym modułem 

OrthoTrace™** do badań 

cefalometrycznych. 

Do obsługi sknaów 3D możesz również 

wybrać program OnDemand3D™ 

lub Invivo™**


