
DENTADURES DE PES

Els elefants tenen 2 molars superiors i 2 
inferiors, que tenen un ample de 30 a 48 
cm. i pesen al voltant de 4 kg. 
Passats uns deu anys, després de 
moldre i picar centenars de quilos de 
vegetació, les dents desgastades del 
paquiderm cauen perquè apareguin 
unes de noves, en un procés que tot 
elefant viu al voltant de sis vegades al 
llarg de la seva vida.
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Tots els tractaments odontològics requereixen un 
bon diagnòstic i per fer-ho és necessària l'última 
tecnologia disponible al mercat.

A la nostra clínica busquem sempre l'excel·lència i, 
tot i el període de forta crisi econòmica en què ens 
trobem, nosaltres hem decidit seguir fent una inversió 
per la qualitat i per fer les coses ben fetes.

En aquesta línia, de forma recent hem incorporat a 
les consultes de Barcelona (Diputació i Consell de 
Cent) i la clínica de Corbera de Llobregat, un dels 
aparells de revelat de radiografies intraorals més 
sofisticat del mercat.

A més dels avantatges que tenen aquests aparells en el 
diagnòstic de patologies orals, reduirem els residus 
tòxics de la clínica,ja que es podran eliminar tots els 
líquids de revelar.

I per descomptat, el que més ens interessava en adqui-
rir aquesta nova tecnologia: reduir a una tercera part 
la radiació a la qual és sotmès el pacient.

VISTASCAN MINI VIEW

El nou lector de placa VistaScan Mini View assegura 
a l'usuari una digitalització de les plaques radiogrà-
fiques summament intuïtiva, efectiva i ràpida. 

A això contribueix, entre altres coses, la seva gran 
pantalla tàctil amb una còmoda superfície externa per a 
l'usuari. La seva compacitat i la funció WLAN integrada 
fan que l'aparell sigui únic i molt flexible.
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EL RASPALLAT PERFECTE 

El raspall dental ens permet netejar la 
cara superior i les 2 laterals de la dent. 
En un bon raspallat hem de tenir en 
compte dos punts crítics: la part 
superior dels molars o cara de masti-
cació, que en no ser llisa reté més 
restes d'aliments i el solc gingival, 
l'espai que hi ha entre dent i geniva, 
on es sol acumular major quantitat 
de bacteris.
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Això és l'essencial:

Molt alta qualitat de les imatges

Pantalla tàctil de gran resolució

ScanManager per a un flux de treball en la consulta 
òptim

Per a tots els formats intraorals

Seguretat gràcies a una memòria interna

Connexió amb PC a través de WLAN/LAN

Funcionament stand-alone possible

VISTASCAN MINI PLUS

Des de la introducció del revelat radiogràfic con-
vencional a l'odontologia, Dürr Dental ha estat 
determinant en el diagnòstic radiològic realitzat a 
les clíniques. 

El radiografiat digital de Dürr Dental ens permet 
als odontòlegs obtenir unes imatges d'alta resolu-
ció aptes per a qualsevol necessitat diagnòstica. 
Els més de 40 anys d'experiència acumulada en el 
desenvolupament de tecnologia radiogràfica els 
permeten oferir sempre solucions innovadores adap-
tades a la clínica.

Amb el lector de plaques VistaScan Mini els 
odontòlegs podem fer un diagnòstic amb plaques 
radiogràfiques encara més ràpid. Aquest aparell 
compacte és extraordinàriament fàcil de fer anar 
i només necessita una superfície molt reduïda, 
pel que pot col·locar-se en la mateixa sala de 
tractament.

QUALITAT D'IMATGE MÀXIMA

Permet radiografiar i escanejar directament des 
de la butaca, oferint tota la flexibilitat pel que fa a 
formats d'imatge. Les plaques radiogràfiques es 
llegeixen en pocs segons amb una qualitat 
extraordinària. Canviar a la placa mai havia estat 
tan fàcil com ara. 

Poca radiació per al pacient.

Gran exactitud a l'hora de diagnosticar patologia 
oral (càries, inclusions dentàries, etc.).

D'aquesta nova tecnologia es poden beneficiar totes 
les especialitats ja que és molt útil en odontopedia-
tria, ortodòncia, implantologia, endodòncia, prosto-
dòncia, odontologia conservadora, etc.

NOVA TECNOLOGIA EN RADIOLOGIA INTRAORAL (continuació)
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NOVEMBRE: MES DE LES NETEGES DENTALS

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04
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oferta només aplicable fins el 30 de novembre de 2014
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en neteges dentals*
10% de descompte


