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Planmeca ProX

• Nowy wewnąutrzustny aparat 
rentgenowski

• Optymalny obraz dla różnych potrzeb 

diagnostycznych: zmienne kV i mA

• Łatwy i szybki w użyciu: 

programowanie szybkich ustawień, 

praktyczna konstrukcja

• Cyfrowy interfejs z Planmeca 

ProSensor to perfekcyjna 

kompatybilność z Planmeca Romexis

• Wszechstronne możliwości instalacji



Optymalne obrazowanie

dla wszystkich potrzeb diagnostycznych

• ognisko lampy 0.4mm

- minimalna nieostrość

• długi tubus (w opcji)

- mała nieostrość

• spełnione wymagania dla 
uzyskiwania dobrej jakości 
zdjęć



Optymalne obrazowanie

dla wszystkich potrzeb diagnostycznych



Optymalne obrazowanie

dla wszystkich potrzeb diagnostycznych

Możliwość regulacji poziomu prądu 
anodowego (2-8 mA) pozwala na
wykorzystanie wszystkich zalet
nowoczesnych systemów cyfrowego
przetwarzania obrazu i wysokiej 
szybkości obrazowania



Redukcja promieniowania

• Korzyści płynące ze stałego potencjału   
(DC) dla jakości obrazu z rvg

• Redukcja dawki promieniowania o 25% w 
porównaniu do konwencjonalnych 
generatorów AC

• Bardzo dobry i jednolity kontrast obrazu

• Bezwzględna odtwarzalność zdjęć
• Większa niezawodność i dłuższy czas 
życia lampy rentgenowskiej

• Promieniowanie jonizujące nie podlega 
zmianom, które są powodowane przez 
spadki napięcia sieciowego



Łatwy i szybki w użyciu

• Niesymetryczny kształt

• Powierzchnie tubusa
i głowicy lampy w jednej linii

- bezbłędne ustawianie dzięki 
płaskiej powierzchni

- przy zdjęciach od strony 

podbródka, powierzchnia lampy

przy piersi pacjenta



Łatwy i szybki w użyciu

•Proste i precyzyjne przestawianie

•Ustawianie bez konieczności korygowania

� Solidna konstrukcja

� Brak drgań

� łatwe, szybkie i dokładne 
pozycjonowanie



Łatwy i szybki w użyciu

66 programowanych ustawień
• wybór nośnika zdjęć: błona, czujnik cyfrowy, 

płyta fosforowa 

• regulacja zaczernienia

• wybór dorosły/dziecko

• wybór odcinka zębów

• zdjęcia zgryzu

• zdjęcia skroniowo-żuchwowe / 
endodontyczne

• Szybkie ustawienia ZAWSZE umożliwiają
prawidłową ekspozycję, w każdym 
indywidualnym przypadku



Łatwy i szybki w użyciu

• Ręczny panel sterowania

•Ścienny panel sterowania



Cyfrowy interfejs z Planmeca ProSensor

• Zintegrowana wtyczka 

magnetyczna z czujnikiem do  

rvg Planmeca ProSensor

• Kabel łączenia Planmeca 

ProSensor  - PC jest 

przeprowadzony wewnątrz 

ramienia aparatu, gwarantując 

miejsce pracy, bez zbędnych 
kabli 

• Parametry obrazowania (kV, mA, 

czas ekspozycji) są zapisywane 

w programie razem ze zdjęciami 

pacjenta



Możliwości montażu

• Standardowy montowany do ściany

• Montowany na kolumnie z podłogi

• Montowany na unicie 

stomatologicznym

• Montowany do sufitu (również z lampą
pola pracy)
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