
VÁLASSZA AZ ÚJ I-MAX 
PANORÁMARÖNTGENT: 
A legkisebb, legkönnyebb 
és legátfogóbb panoráma 
röntgen a piacon.

• Legújabb  design
• Kivételes képminőség
• Gyors és egyszerű telepítés
• Mindez elérhető áron!



LÉPJEN BE EGY ÚJ 
KORSZAKBA AZ I-MAX-EL!

Maximális minőség, minimális helyigény! 

Az intra-orális röntgenekhez hasonlóan illeszkedik a falra és 
csatlakozik a hálózathoz anélkül, hogy külön számítógépre lenne

szüksége. A súlya mindössze 62 Kg, egy csomagban érkezik az 
Ön rendelőjébe, ahol egy technikus is képes beszerelni azt, az 
exkluzív „Easy Installation” rendszerünknek köszönhetően.

VÁLASSZA A MINŐSÉGET ELÉRHETŐ ÁRON!

ONE VAGY OPTEO:  
VÁLASSZA AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ 
USB-S SZENZORT!

A legvékonyabb érzékelők a piacon.
•  Ergonomikus érzékelők: két méretben elérhető
• Intelligens és innovatív: A2 S automatikus aktiválás rendszer *
• Egyszerű telepítés 
• Kiváló ár-érték arány

* Csak az Opteo szenzor esetén.

OWANDY CR : 
A SIKERTÖRTÉNET FOLYTATÓDIK!

Egy évvel a bevezetése után a Owandy CR intraorális szkenner 
folytatja erősödését a piacon.

Próbálja ki és nem akar majd többet nélküle dolgozni!
•  Kompakt design: ez a legkisebb lemez szkenner a 

piacon! 
•  Alkalmas minden típusú klinikai gyakorlatban, 

kompatibilis az összes lemez mérettel: 0, 1, 2 és 3. 
•  Intuitív és teljesen automatizált eszköz: 
    Intuitív és teljesen automatizált eszköz.

    Olyan orvosként, akinek soha sem volt előtte panormáma röntgene, nagyon elégedett vagyok ezzel a 
beruházással!

Az I-Max a letisztult vonalaival tökéletesen illeszkedik a modern rendelőmbe. Amellett, hogy elegáns, rendkívül egyszerű a használata, és 
könnyű beállítani a különböző páciensekhez. A betegek pozicionálása rendkívül egyszerű, mivel a beállítás közben a kezelővel szembe 
néznek. Ennek az az előnye, hogy csökkenti a szorongást –főleg kisgyermekeknél- mivel nem jelentkezik bezártság érzet. Kellemes 
meglepetés a képek minősége, mivel nagyon pontos diagnosztikára is használhatóak! A szoftverek és a készülék kezelése rendkívül intuitív 
és felhasználóbarát. A kezelés betanulása gyors és könnyű! Minden nap elégedetten használom a készüléket a helytakarékos mérete, a 
páciens elhelyezkedése és tökéletes szoftver miatt. A kiváló képminőség segíti a pontos diagnosztikát, ami fokozza a betegeimmel való 
jó kapcsolatot a terápiáim során.”

Dr CORROY
Reims (51) - Franciaország



I-MAX TOUCH 3D :  
A PONTOS ÉS BIZTONSÁGOS 
IMPLANTÁCIÓHOZ

• 3 képalkotó eljárás egyetlen készülékben: panoráma, Cone 
Beam CT és / vagy kefalometria 
•  Kicsi voxel a kiváló minőségű képekhez: 93µm.
• Alacsony  sugárdózis.
• Nagy felbontású Cone Beam szenzor.
• 3 különböző FOV: 9,3 x 8,3 cm / 9,3 x 5,3 cm / 9,3 x 4,3 cm.
A kisebb FOV-k kiválóak az implantológiai esetekben, valamint a 
gyökérkezelésekhez.
• Az egyik legjobb szoftver a piacon!

OWANDY RX : 
VEZETÉK NÉLKÜLI NAGYFREKVENCIÁS 
INTRAORÁLIS RÖNTGEN !

•  Pontos és megbízható: a legkisebb fókuszpont a piacon - csupán 
0,4 mm-es! 

•  3,7 "LCD képernyő: az Owandy RX rendkívül intuitív felhasználói 
felülettel rendelkezik.

•  Könnyen telepíthető: a fali konzol kompatibilis a legelterjedtebb 
csavar méretekkel

•  A vezeték nélküli exponáló gomb segítségével a felhasználó 
távolról végezheti az expozíciót. Nincs több munkaterületen 
áthúzott vezeték! Teljesen szabad mozgást biztosít!

A SZOFTVER: 
QUICKVISION 3D

Használja ki a QuickVision 3D szoftver lehetőségeit (Mac vagy 
PC-s verzió) a többsíkú szeletelő rekonstrukcióknál (nagyon 
fontos endodonciás esetek vizsgálatakor).

Az új SimPlant® szoftver a legjobb megoldás az implantológiában. 
Ön szimulálja és rendszerezheti a kezelési terveket, valamint a 
sebészeti útmutatókat. Az utóbbi kompatibilis az összes típusú 
implantátum rendszerrel..

Dr JOUANJEAN 
Loches (37) - Franciaország

    Amióta az I-Max Touch 3D készüléket használjuk a szájsebészetünkön, azóta lényegesen javultak a kezelési 
terveink.

3D-s képalkotás szempontjából lényeges információk (endodoncia, parodontológia, implantológia, stb.) Ez vezetett minket arra, hogy az 
I-Max Touch 3D-t választottuk, a felhasználó-barát és a zökkenőmentes használatú integrált Julie szoftverrel. A képminőség is kiváló, 
különösen a legutóbbi frissítés óta.. A készülék QuickVision 3D szoftverével segítségével mindössze néhány kattintással megkapjuk a 
képeket. 

A szoftver tartalmaz szűrőket a pontosabb képekért és arra is használható, hogy implantátum tervezést végezzen, a tervezési 
szakasztól a sebészeti sablonokig!

További információért, 
kérjük vegye fel a 
kapcsolatot hivatalos 
értékesítési partnerünkkel:

Pharmabog Kft

sales@pharmabog.hu

+36-309488151



Owandy Radiology

2, rue des Vieilles Vignes

77183 Croissy-Beaubourg

FRANCE

Tel. : +33 (0)1 64 11 18 18

Fax : +33 (0)1 64 11 18 10

info@owandy.com

www.owandy.com

SOFTWARE 

DIGITAL SENSORS 

2D – 3D PANORAMICS 

INTRA-ORAL RADIOLOGY 

CAMERAS

Opteo és One Owandy szenzor + Owandy RX 
röntgen
2.300.000,-Ft (2.800.000,-Ft helyett)

Panoráma röntgen.
5.900.000,-Ft (7.132.000,-Ft helyett)

3D Cone Beam CT
16.600.000,-Ft (22.000.000,-Ft helyett)

OWANDY RADIOLOGY – TAVASZI AJÁNLATOK: 

Owandy CR intraorális 
szkenner és Owandy RX
3.160.000,-Ft 
(3.800.000,-Ft helyett)

További információért, kérjük vegye 
fel a kapcsolatot hivatalos értékesítési 

partnerünkkel:

Pharmabog Kft

sales@pharmabog.hu

+36-309488151


