Röntgen
combinatie
voordeel

Bij Arseus Dental bieden we niet zomaar apparatuur aan,
wij bieden in iedere situatie maatwerk advies. Dit geldt ook
voor het traject m.b.t. het KEW-dossier. Zo heeft u altijd de
beste oplossing voor uw praktijk, tegen de beste prijs!

KaVo Scan eXam One

Simpele bediening zonder het aanraken van knoppen, men hoeft
slechts de beeldplaat in te voeren en het systeem doet automatisch
de rest. Het proces wordt ondersteunt door duidelijke intuïtieve
aanwijzingen.
•	De beeldplaten laten zich net zo eenvoudig positioneren als de
klassieke röntgenfoto’s.
•

Het uitleesproces is snel en geheel automatisch.

•

Na het uitlezen worden de beeldplaten automatisch gewist.

•	Er zijn geen extra adapters benodigd om de beeldplaten te
laden of te wissen.

KaVo Focus

Het KaVo Focus intra-orale röntgentoestel is uiterst stabiel, maar
toch ongelooflijk licht en gebruiksvriendelijk. Het apparaat kan
zelfs met maar één hand moeiteloos in de juiste positie worden
gezet. De nauwkeurige technologie van de generator garandeert
continu een veilige blootstelling en uiterst scherpe beeldkwaliteit.
•

Uitzonderlijke stabiliteit.

•

Soepele bediening.

•

Langdurige prestaties met scherpe beeldkwaliteit.

•

Extreem lange reikwijdte van de eerste klas onderdelen.

ARSEUS DENTAL VOOR MAATWERK,
ADVIES ÉN DE BESTE PRIJS!

KaVo Focus en KaVo Scan eXam One
De perfecte combinatie, nu met uniek voordeel!
KaVo Focus
Focus-armlengte: Door 3 armen zeer flexibel en lange reikwijdte. Wanneer inactief
kan de Focus plat tegen de muur bewogen worden, zonder onnodige ruimte in te
nemen.

Focus Cones: Met een keuze uit verschillende conus-vormen voor de beste
röntgentoepassing.

Focus Panel: Bediening is simpel met het intuïtieve bedienpaneel met
voorgeprogrammeerde stralingsdoseringen voor alle gebruikelijke opnames, zowel
voor volwassenen als kinderen.

KaVo Scan eXam one
Scan exam One Set: Eén complete set
voor geavanceerde digitaal röntgen met
comfortabele beeldplaten.

Scan exam one hand: Makkelijke invoer van de beeldplaten aan de voorzijde van
het apparaat. Hierdoor is de Scan eXam One compact en neemt weinig ruimte in op
het werkblad.

Afbeelding rontgenopname/combi meerdere opnames: De perfecte alles-in-één
oplossing voor intra-orale opnames. Excellente beeldkwaliteit voor een brede
selectie diagnostische toepassingen.
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Wijzigingen van tekst, modellen en specificaties of fouten voorbehouden. Arseus Dental kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit ge- of misbruik van de
inhoud van deze uitgave. Voor aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de VGT - gedeponeerd bij de kamer van koophandel
te Utrecht onder nummer 40410718 - op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.

