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Hyperion X5.
Diagnosticare simplă 3D/2D
Primul sistem suspendat 3D/2D, cel mai mic din lume.
Design inovativ, flexibilitate și utilizare simplă.
Toată experiența noastră pentru cea mai bună soluție.
Hyperion X5, singurul sistem complex de
imagistică suspendat, ușor de instalat și
utilizat, poate fi montat pe orice perete
pregătit să susțină un sistem intraoral. Prin
utilizare rapidă și simplă în orice etapă a
examinării, acest sistem asigură imagini 2D
și 3D de înaltă rezoluție cu emisie mai
redusă și în timp mai scurt pentru un
diagnostic corect și o mai bună comunicare
cu pacientul.

O nouă experiență în imagistica
3D/2D.

Sistem 2D Focus-Free

SUSPENDAT

Ușor și compact ca și
un RX retroalveolar,
oferind o gamă
extinsă de posibilități.
Aveți nevoie doar de
un perete.

Sistem 3D MultiFOV

10x10
3D HD-QuickSCAN

MRT

(Patentat)

Examinare PANORAMICĂ cu
un singur clic folosind MRT
(Tehnologia de Recunoaștere
Morfologică) și cel mai bun
sistem de focalizare.

Rezoluție ultra-înaltă la examinări CBCT
(80μm) cu posibilitatea de a face o singură
scanare pentru ambele arcade (FOV 10x10)
sau scanarea unor porțiuni limitate (MultiFOV)
pentru a reduce expunerea numai la zona de
interes.
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Construit în jurul nevoilor
dumneavoastră.
Hyperion X5 este un sistem de imagistică avansat, rapid și
simplu prin care se reduce doza de radiație și se
maximizează calitatea imaginii.
Imagini flexibile și cuprinzătaore - indispensabile la ora
actuală – vor revoluționa modul dumneavoastră de
lucru.
Utilizarea optimă a spațiului, timpului și ale
procedurilor de diagnostic sunt acum posibile
datorită tehnologiei inovative Hyperion X5.
Diagnostic 3D sau 2D complet, precis și rapid,
toate cu un singur dispozitiv, gata pentru utilizare
imediată. Comunicarea cu pacientul va fi
îmbunătățită prin ilustrarea tratamentului pe
imaginile obținute direct în cabinet. Utilizarea de
materiale de calitate înaltă și simplificarea
dispozitivului asigură maximizarea fiabilității

Îmbunătățiți-vă ziua.

VERSIUNEA CU MONTAJ PE
PARDOSEALĂ

Instalarea pe pardoseală este
la fel de simplă și imediată.

Compact & Ușor
Plug&Play
Fără configurări
Ușor de folosit
Diagnostic în timp real
Buget redus
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Diagnostic versatil.
Sistemul 3D/2D oferă cel mai bun răspuns nevoilor
dumneavostră de diagnostic. Flexibil, eficient, rapid.
Tehnologie de vârf 3D pentru reconstrucții de înaltă
definiție și scanări rapide 2D cu MultiPAN. Rezultate
maxime cu minimum de doză și timp.
Hyperion X5 oferă o gamă de funcții, cum ar fi
MultiPAN care permite utilizatorilor să aleagă din
cinci imagini, obținute printr-o singură scanare, a
celei mai potrivite imagini pentru zona de interes.
Prin colimare inteligentă, scanare ultra-rapidă și
timp de emisie scăzut asigură expunerea
pacientului la doze reduse de radiație.

Tehnologia 3D Cone Beam generează date de
naltă definiție (80 μm) printr-o singură scanare.
Caracteristica MultiFOV permite adaptarea
dozei de radiație și a câmpului de reconstruit la
gabaritul pacientului și a nevoilor specifice de
diagnostic, de la un minimum de 6x6 cm la un
maximum de 10x10cm. Precizie înaltă și doze
de radiație reduse.

Potrivit tuturor nevoilor de diagnostic
Colimare inteligentă
Tehnologie MultiFOV 3D Cone Beam

Sistem MultiPAN
Până la 22 programe 2D
Un singur senzor 3D/2D

Flexibilitate maximă.

De la 2D la 3D, acoperă toate
nevoile potențiale de
diagnostic. De la adulți la
copii numai în câțiva pași.
Adaptează câmpul de
reconstrucție și dozele la
cerințele actuale de
diagnostic. Colimare
MultiFOV inteligentă,
de la întreaga dentiție
(10x10cm) la numai o
mică parte (6x6cm).
Alegeți în funcție de
nevoile de diagnostic,
între HD (80μm) sau
protocoale cu doză
scăzută QuickSCAN
(160μm).

Sistemul avansat de
procesare a a imaginilor
2D permite utilizatorului
să extragă șI să analizeze
5 imagini panoramice
diferite la o singură
scanare.
Utilă în particular pentru
analizarea unor paciențI
cu anatomie complexă șI
/sau pentru corectarea
post captură a poziționării
pacientului.

3D

2D
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Vizualizare de excepție.
Capturați fiecare detaliu cu tehnologia 3D și expandați modul de vizionare în a
treia dimensiune. Cu 3D puteți evalua toate punctele de interes pentru diagnostic
în contextul lor anatomic mult mai eficient decât cu imagini panoramice
tradiționale. Asigurați-vă eficiența maximă de lucru cu Hyperion X5.

PANORAMICA ADULT/COPIL
Programele de expunere panoramică sunt
calibrate pe gabaritul pacientului pentru a
adapta doza de radiație corespunzător.
Utilizatorii pot alege suprafața de interes pentru
o analiză completă sau parțială.

QuickPAN sau expunere standard
Analiză completă ori parțială
DENTIȚIE COMPLETĂ (ADULT) ÎN 3D
Investigații de mare precizie ale ambelor arcade dentare (incluzând
rădăcinile celui de-al treilea molar) și a caracteristicilor anatomice
înconjurătoare, util pentru diagnostic corect și planificare imbunătățită a
tratamentului. Altfel decât în 2D, 3D permite identificarea poziționării
reale.
FOV 10x10cm cu detalii fine de 80 μm

DENTIȚIE ȘI BITEWING
Studiul dentiției cu proiecții interproximale
optimizate pentru control periodontal
îmbunătățit. Colimarea pe coroane pentru
pacienții cu intoleranță la bitewing-ul intraoral
este mai confortabil și mai puțin intruziv.

Ortogonalitate crescută
ANALIZĂ LOCALĂ (DOZĂ REDUSĂ) ÎN 3D
Diagnoza numai a zonei de interes, mult mai în profunzime decât în
examinările 2D, pentru evaluările endodontice HD; studiul relației dintre
dinții afectați; verificările post-operatorii cu scanare rapidă și doze
echivalente cu cele ale unei examinări 2D.
MultiFOV – HD și QuickScan
DENTIȚIE COMPLETĂ (COPIL) ÎN 3D
O doză mică pentru examinare completă volumetrică a dentiției și a
sinusurilor maxilare a copiilor. Colimația redusă evită orice expunere a
organelor sensibile, asigurând în același timp investigația completă și
aprofundată.
Expunere limitată – Doză redusă

Colimare adaptată
JONCȚIUNI TEMPOROMANDIBULARE
Evaluarea simplificată a situației
temporomandibulare datorită imaginilor laterolaterale sau antero-posterioare, cu 4 raze X
într-o singură scanare.

Gură deschisă sau închisă
Sagital și Coronal
SINUSURI MAXILARE
Caracterizat printr-un strat special de
imagine în care sinusurile sunt clar vizibile.
Frontal
Lateral
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Întotdeauna aproape.
Performanță maximă cu o singură atingere. Hyperion
X5 vă simplifică munca permițând scanări extrem de
rapide rezultând imagini în timp real cu doză minimă
de radiații. Ușor pentru dumneavoastră, confortabil
pentru pacient.
Hyperion X5 oferă un acces facil și o
vizualizare largă, 3 ghiduri laser, oglindă
frontală, până la 5 puncte de contact cu capul
și mânere solide din metal pentru
pozitionarea usoară și stabilă a pacientului.
Parametrii de expunere 3D/2D adaptați la
pacient cu tehnologia MRT. Imagini optime
2D Focus-Free și aliniere 3D asistată cu
funcția Scout View. Control de la distanță prin
intermediul panoului virtual și aplicații
dedicate pentru controlul ultra-simplu al
examinării.

Flux de lucru intuitiv.
2D Focus-Free
Poziționare stabilă, făcută ușor cu 3
ghidaje laser
MRT (Tehnologie de Recunoaștere
Morfologică)

Aliniere 3D asistată cu Scout View

Control la distanță – Panou virtual
Acces facil (inclusiv pentru
pacienți în scaunul cu rotile)
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iRYS, un instrument simplu.
Un singur software pentru scanările 2D și 3D. Tot ceea ce vă
este necesar pentru a diagnostica, a comunica cu pacientul și a
propune cel mai bun plan de tratament. Imagini optimizate cu
filtre automate. Toate acestea sunt iRYS.
iRYS este un software de imagistică simplu și
prietenos cu funcții avansate. Filtrele 2D PiE și 3D

Multi-Desktop 3D/2D

SMART furnizează imagini mai clare. Prin imagini

2D PiE (Panoramic Image Enhancer)

panoramice multi-strat, se vor vizualiza structurile

3D SMART

anatomice prin redare realistă 3D, evaluarea calității
osului și a structurilor anatomice din jur, simulare
implante cu biblioteci încărcate în prealabil. Axa de

(Streak Metal Artifacts Reduction Technology)

Simulare implant

inserție poate fi modificată în mod direct pe
imaginea panoramică dimensiunile implantului și /
sau tratamentul adecvat pot fi alese pe baza
dimensiunii reale a osului. Managementul multidesktop permite ca imaginile să fie răsfoite rapid și
partajate cu pacientii pentru a fi angajați în planul
de tratament.

Performanțe sporite.

MULTI-DESKTOP 3D/2D

2D PiE

Un singur software pentru gestionarea
imaginilor 2D și 3D. Sistemul Multi-Desktop
permite vizualizarea imaginilor 2D sau 3D cu
reconstrucție realistică și analiză
multiplanară. Tot ceea ce vă trebuie pentru
diagnostic de înaltă calitate și o comunicare
rapidă cu pacientul.

Noul filtru 2D PiE (Panoramic Image
Enhancer) mărește randamentul imaginilor
panoramice. Acesta se poate aplica
automatic, sau selectiv pentru vizualizarea
optimă a diferitelor regiuni anatomice. De la
imagini panoramice și până la dentiție fiecare
detaliu va fi pus în evidență.

3D SMART

Implantele/restaurările cu amalgam pot
genera umbre și dungi în imaginile
volumetrice. Filtrul inteligent 3D SMART
(Streack Metal Artifacts Reduction
Technology) elimină eficient artifactele tipice
interacțiunii cu metalele din imaginile 3D.

SIMULARE IMPLANT

Se pot selecționa și adăuga implante dintr-o
bibliotecă preîncărcată sau se poate simula
un implant personalizat cu multă ușurință.
Funcții avansate permit o evaluare a calității
osului (scala MISCH) în interiorul implantelor
și în structurile anatomice înconjurătoare.
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Vizualizare oriunde.
Stocați, organizați și partajați imagini cu toate
computerele și tabletele cu conectare la rețeaua
locală din clinică, prin aplicații mobile dedicate și
puternica platformă iRYS ce poate interacționa și cu
sisteme terțe.
Imaginile achiziționate și procesate cu Irys
sunt compatibile cu alte software-uri de
gestionare cabinet sau de procesare /
depozitare de imagini; ele pot fi, de asemenea,
imprimate pe scara 1: 1 în rapoarte pe una sau
mai multe pagini sau exportate pe disc sau
memorie USB cu un software de vizualizare
inclus. Compatibilitatea cu rețelele DICOM
este garantată și certificată IHE. Se poate
completa cu puternicul software de planificare
implant PNI. Proiectați proteze și șabloane
chirurgicale și conectați-vă la sisteme CAD
prin interfața STL.

Eliberați-vă mintea.

REMOTE CONNECTION

Conectare la rețeaua locală
Compatibilitate cu alte software-uri

Imprimare 1:1 cu raport
CD/DVD cu vizualizator 2D/3D
Suport DICOM 3.0, TWAIN și VDDS

STL interfață pentru CAD (NIP)
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Caracteristici tehnice.
IMAGINI

2D

3D/2D

Tip

Panoramică adult/copil*, QuickPAN, MultiPAN, “Bitewing”*
dentiție, PA și LL (dreapta și stânga), sinusuri maxilare,
Articulații Temporomandibulare (2xLL+2xPA), gură deschisă
sau închisă.

Studiul complet ale ambelor arcade dentare într-o singură
scanare, pentru adult sau copil (cu colimare redusă).
Examinare localizată asupra unei zone de interes.

Examinare copil

Da

Rezoluție maximă

versiunea 2D
GENERATOR RADIAȚIE
Tip generator

Potențial constant (DC)

Potențial anod

60 kV – 85 kV (1kV step)

Da

Curent anodic

4 mA - 15mA

de la 5 la 7 lp/mm

Voxel 80 µm (grosimea minimă a unei secțiuni)

Pata focală

0.5 mm (IEC 60336)

Câmp de vizualizare maxim(mm)

280 (lungime); 150 (înălțime)

102 (diametru); 96 (înălțime)

Controlul expunerii

Automatic. Tehnologie MRT (Morphology Recognition Technology)

Cămp redus (cm)

6 x 12.5* (Copil), 6 x 9* (Dentiție bitewing)

10x10 - 10x7 - 10x6 - 8x10 - 8x7 - 8x6 - 6x7 - 6x6

Puterea maximă continuă absorbită

42W (1:20 la 85kV/10mA)

Dimensiune maximă a imaginilor

7.5 MB

720 MB

Filtrare inerentă

> 2.5 mm Al eq. (la 85 kV)

DETECTOR

Mărire

PAN: 1.2 - 1.3

1:1

Timp minim de afișare a imaginii

Timp real

15 s

Filtre avansate

PiE (Panoramic image Enancher)

SMART (Streak Metal Artifact Reduction Technology)

CMOS (CSI)

Gama dinamică

14 bit (16383 niveluri de gri)

ALIMENTARE ELECTRICĂ

*Colimare verticală numai pe versiunea 3D/2D

Tensiune | Frecvență

115 - 240 Vac, ± 10% monofazic | 50/60 Hz ± 2 Hz

872 mm (l) x 1101 mm (L)

Curent maxim absorbit

20A la 115V; 12A la 240V

1 930x690x960 + 2 1460x350x350

1 930x690x960 + 2 1860x355x350

Curent absorbit în repaus - standby

Maximum 0.5 A (240V);1A (115V)

Versiunea 2D : 70 kg

Versiunea 3D/2D: 84 kg

Note

Adaptare automată pentru tensiune și frecvență

Versiunea 3D/2D: 76 Kg

Versiunea 3D/2D: 90 Kg

Placă metalică pentru montaj pe perete

Bază de sprijin pentru autosusținere

INSTALARE

VERSIUNEA SUSPENDATĂ

VERSIUNEA PE PARDOSEALĂ

Cerințe minime de spațiu de lucru

872 mm (l) x 972 mm (L)

Dimensiuni colete l) x (L) x (î) în
mm
Greutate

Accesorii

Tip detector

ERGONOMIE

versiunea 3D/2D
GENERATOR de RADIAȚIE

Alinierea pacientului

3 trasee laser pentru ghidaj

GENERATOR RADIAȚIE

Poziționarea pacientului

4 puncte pentru versiunea 2D - 5 puncte pentru versiunea 3D/2D

Tip generator

Potențial constant (DC)

Ajustări

Keypad on machine and/or iPhone/Android Phone

Potențial anod

60 kV – 85 kV (1kV step); 90 kV (Pulsed mode)

Curent anodic

4 mA - 15mA

Pata focală

0.6 mm (IEC 60336)

Controlul expunerii

Automatic. Tehnologie MRT (Morphology Recognition Technology)

Puterea maximă continuă absorbită

42W (1:20 la 85kV/10mA)

Filtrare inerentă

6 mm Al eq. (la 90 kV)

2-speed height drive
Examination selection

Virtual control panel on PC, Windows tablet and/or iPad

Notes

Easy access for patients in wheelchairs

CONECTIVITATE
Conexiuni

LAN / Ethernet

Software

iRYS

Protocoale suportate

DICOM 3.0, TWAIN, VDDS

Standard DICOM

IHE certification (Print; Storage Commitment; WorkList MPPS; Query Retrieve)

DETECTOR
Tip detector

Silicon amorf (CSI)

Gama dinamică

16 bit (65535 niveluri de gri)

ALIMENTARE ELECTRICĂ
Tensiune | Frecvență

115 - 240 Vac, ± 10% monofazic | 50/60 Hz ± 2 Hz

Curent maxim absorbit

20A la 115V; 12A la 240V

Curent absorbit în repaus - standby

Maximum 0.5 A (240V);1A (115V)

Note

Adaptare automată pentru tensiune și frecvență

POWER SUPPLY
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MyRay, potrivit pentru dumneavoastră.
Cea mai mare companie europeană pentru gama completă
de echipamente pentru radiologie stomatologică.
Pentru orice tip de cabinet stomatologic.

+

RXDC HyperSphere
Tehnologie înaltă pentru maximum
de liberatate operațională

RXDC eXTend
Un RX de mare precizie și versatilitate

Hyperion X9

Hyperion X5

iRYS

X-pod

Zen-X

Sistemul complet de imagistică
extraorală 3-în-1 (3D, PAN, CEPH)

Simplu, compact suspendat 3D/2D
ideal pentru orice cabinet.

Cel mai bun software pentru nevoile
dumneavoastră clinice 2D sau 3D.

Diagnostic rapid, comunicație fără fir,
ecran sensibil la atingere

Cel mai rapid mod de a obține
imagini intraorale perfecte

RXAC
Un RX solid și fiabil cu tehnologie AC,
pentru film clasic sau senzor digital

CU 2
Camera video intraorală de înaltă
definiție (HD) cu cea mai rapidă
transmisie din lume.

