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ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΚΟΝΑ  
To X-Mind Trium είναι εξοπλισμένο 
με έναν αλγόριθμο ανάκτησης και 
ανακατασκευής ο οποίος διασφαλίζει 
μία ενιαία και υψηλής ποιότητας 
εικόνα σε όλους τους άξονες. 



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η Acteon Imaging Suite 
προσφέρει προηγμένες 
λειτουργίες και μία έξυπνη 
δυνατότητα πλοήγησης με                  
το ποντίκι  

ΥΨΗΛΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ
3D ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ    



• ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 360°  για την υψηλότερη 

ποιότητα ανάκτησης εικόνας  

• 75 μm μέγεθος Voxel για ακριβή λεπτομέρεια 

• 4 F.O.V.(πεδία θέας) για να επιλέξετε την περιοχή σάρωσης και για 

να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση στους ασθενείς σας.

 • ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΙΔΩΛΩΝ  για καλύτερη 

διαφοροποίηση των ιστών (οστό/ δόντι/ μέταλλο) και με την δυνατότητα ανακατασκευής της εικόνας 

οποιαδήποτε στιγμή με διαφορετικά επίπεδα φιλτραρίσματος.

Με STAR Χωρίς  STAR

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ 
ΤΟ TRIUM

ΘΕΛΩ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  F.O.V.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
Χάρη στην παλμική λειτουργία ανάκτησης δεδομένων, στην ευρεία γκάμα  F.O.V. και στην υψηλή 
ευαισθησία του σένσορα CMOS, ο ασθενής λαμβάνει την ελάχιστη δόση για την βέλτιστη ποιότητα εικόνας

• Πεδίο θέας 40 x40 mm με μεγαλύτερη ανάλυση στα 75 μm κατά την διάρκεια ενδοδοντικής θεραπείας 
ή τοπικών περιοδοντικών βλαβών.
• Πεδίο θέας στα 60 x60 mm ή 80 x80 mm για την βέλτιστη τοποθέτηση εμφυτεύματος ή για γενικά  
περιοδοντικά προβλήματα.
• Πεδίο θέας στα 110 x 80 mm για μια πλήρη επισκόπηση με μία λήψη, της οδοντοστοιχίας, του 
φατνιακού πόρου της κάτω γνάθου και των ιγμορείων  

ø 40x40 mm ø 60x60 mm

ø 80x80 mm ø 110x80 mm



Kοιτώντας πέρα από την απλή αποκατάσταση εκλιπόντων δοντιών, η γενικότερη 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής και οι απαιτήσεις των ασθενών για ένα αισθητικό 
αποτέλεσμα, διευκολύνουν την ανάπτυξη διαδικασιών εμφύτευσης.

Ενώ επωφελούνται από τις πιο σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης, οι ασθενείς 
μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Implant planning

ΘΕΛΩ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ
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• Το X -Mind Trium είναι ένα εργαλείο - κλειδί για τον σχεδιασμό της θεραπείας και για επανέλεγχο

• Απεικονίζοντας υψηλής ακρίβειας 3D εικόνες  της ανατομίας του ασθενούς με μία λήψη, το X-Mind 
Trium παρέχει πλήρη εικόνα του οδοντικού τόξου του ασθενή.

• Το X -Mind Trium επιτρέπει την ακριβή  εκτίμηση της πυκνότητας του οστού καθώς επίσης και την 
θέση ανατομικών δομών για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

• Επιπλέον, η 3D απεικόνιση επιτρέπει τον καθορισμό  του μεγέθους και του σχήματος των 
εμφυτευμάτων σε σχέση με την μορφολογία του ασθενούς.

Nerve Tracking

 ΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
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ΘΕΛΩ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝ 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ
Πλοηγηθείτε μέσα από τους ρινικούς αεραγωγούς ή το κανάλι 
του νεύρου όπως με ένα ενδοσκόπιο. Θα εκπλαγείτε από την 
ευκρίνεια που προσφέρεται από αυτήν την μη επεμβατική 
μέθοδο



 ΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
Πλοηγηθείτε μέσα από τους ρινικούς αεραγωγούς ή το κανάλι 
του νεύρου της κάτω γνάθου όπως με ένα ενδοσκόπιο. Θα 
εκπλαγείτε από την ευκρίνεια που  προσφέρεται από αυτήν 
την μη επεμβατική μέθοδο



ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΩ ΤΗΝ      
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΥ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ- 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΒΙOΫΛΙΚΟΥ
Το 3D App λογισμικό της Acteon διαθέτει μία ποικιλία εργαλείων μέτρησης όπως απόσταση, 
επιφάνεια και γωνία. Το πιο εξελιγμένο εργαλείο είναι αυτό του υπολογισμού του όγκου, το οποίο 
υπολογίζει τον όγκο του βιοϋλικού που απαιτείται για μία επέμβαση ανύψωσης ιγμορείου.



 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Το πρόγραμμα της Acteon μπορεί να εισάγει και να εξάγει δεδομένα εικόνων τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί από λήψεις του x-Mind Trium, από οπτικούς σαρωτές ή από βάση δεδομένων για 
εμφυτεύματα σε μορφή stl έτσι ώστε να έχετε μία πλήρως κατανοητή εικόνα.



ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 
AΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΟΠΛΕΥΡΗ 
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η δέσμη ακτίνων Χ είναι κάθετη στην γνάθο για 
μία ανώτερης ποιότητας ισόπλευρη απεικόνιση 
αλλά και την μείωση της αλληλοεπικάλυψης των 
στεφανών.

ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ
Με ανοιχτό και κλειστό στόμα αντίστοιχαμ ίστοιχα



 ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΠΛΑΓΙΑ 
ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ        

ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ-                                  
ΟΠΙΣΘΙΑ

ΟΠΙΣΘΟΜΥΛΙΚΗ
Γρήγορη οπισθομυλική ακτινογραφία σε μία 
λήψη.

ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ
Μετωπικές και πλάγιες λήψεις του ιγμορείου 
και της ευρύτερης ρινικής περιοχής.

Χάρη στην πατενταρισμένη 
τεχνική λήψης και 
παραλληλισμού, η τοποθέτηση 
του ασθενούς είναι ευκολότερη 
στο X-Mind Trium.

Εγκαταστήστε τον βραχίονα του 
κεφαλομετρικού σε όποια πλευρά 
σας βολεύει ανάλογα με την 
εργονομία του χώρου σας.



ΘΕΛΩ  ΜΙΑ ΛΥΣΗ 3 ΣΕ 1

X-Mind Trium Pan X-Mind Trium Pan 3D

3D

Pan

Ceph

•  Το X -Mind Trium διαθέτει μία ευρεία γκάμα επιλογών και αναβαθμίσεων. 

• Το X-Mind Trium θα προσαρμοστεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις του ιατρείου σας προσθέτοντας 3D 
απεικόνιση ή ψηφιακή κεφαλομετρία όταν αποφασίσετε ότι είναι απαραίτητα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΩΡΑ,                         
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 



X-Mind Trium Pan Ceph X-Mind Trium Pan Ceph 3D

 : Available option

aureliep
Texte surligné 



ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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PANORAMIC CBCT CEPHALOMETRIC

X-RAY SOURCE

Tube type High frequency DC generator

Total fi ltration 2.8 mmAl @ 85 kV 7.0 mmAl @ 90 kV 2.8 mmAl @ 85 kV

Mode of operation Continuous  Pulsed Continuous

Tube voltage 60 - 85 kVp 80 - 90 kVp 60 - 85 kVp

Anodic current 4 - 10 mA 4 - 12 mA 4 - 10 mA

Focal spot 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm

DETECTOR

Type CMOS Flat Panel CMOS CMOS

FOV and format 260 x 148 mm ø 40 x 40 mm, ø 60 x 60 mm, ø 80 x 80 mm, 
ø 110 x 80 mm (nose) 240 x 220 mm

Pixel size Pixel : 100 μm Voxel : 75 μm Pixel : 100 μm

ACQUISITION

Technique Single scan 360° Single scan Single scan

Exposure time 16.8 s 4 - 12 s 18 s

Scanning time 16.8 s - 25 s 12 - 30 s 23 s

Programs
Standard, child,

Improved OrthogonalityPanoramic,
bitewings, maxillary sinus, TMJ

Semi-arch, arch, full arch, sinus, ear Frontal PA, Frontal AP, Lateral LL, option : Carpus

Reconstruction time 3 s 29 s 4 s

IMAGE FORMAT

JPEG, BMP, PNG, TIFF DICOM 3.0, STL JPEG, BMP, PNG, TIFF

MECHANICAL DATA

Max footprint dimensions L 150 x W 110 cm L 150 x W 172 cm

Height Max: 235 cm

Weight 170 kg (PAN) 185 kg (PAN-CBCT) 215 kg (PAN-CEPH)

IEC

Class and Type Class I, Type B

WORKSTATION (included with CBCT)

CPU Intel Xeon 2 GHz

Hard disk 1 TB

Graphic Processor NVIDIA (CUDA environnement GPU family)

RAM 8 GB

NIC Network card Dedicated Gb Ethernet for X-Mind trium conn

Operating system Windows 7 Pro 64 bits

Via Roma 45 21057 • Olgiate Olona (VA)• Italia • Tel. 0331.376760 • Fax. 0331.376763
E-mail: info.italia@acteongroup.com • www.acteongroup.com

X-Mind Trium®, 3 in 1 extra oral  imaging device (3D CBCT, Panoramic and  Cephalometric).
This medical device is classified  IIb according to the current applicable European Directive. It is CE marked. Notified 
Body : DNV – CE 0434. It is a class II device according to CFR Title 21 subchapter H. This medical devices dedicated 
to dental cares is restricted to health staff ; it is not reimbursed by health insurance organizations. This device was 
developed and manufactured according to the EN ISO 13485 quality control certification system and according to CFR 
Title 21subchapter H part 820 Quality system regulation. Read carefully the user manual. Manufacturer : de Götzen 
(Italy).  Date of creation : January 2016.


