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סורק אינטרה אוראלי קל, מהיר ומדויק, לקבלת תמונה 
תלת-מימדית, צבעונית, ברזולוציה גבוהה של חלל הפה

התוצאה הטובה ביותר

במחיר המשתלם ביותר!
מהיר 	
קל  	
מדויק 	
תוכנה ידידותית 	
סורק את כל הפה ללא מגבלה של מס' שתלים 	
מציג צבעים אמיתיים 	
ביטול מיסוך באופן פעיל 	
מנטרל "רעשי רקע" - לשון, אצבע וכו' 	
פונקציית סריקת מתכות - מבנים, כיפות רפוי, כתרים 	
מתאים לכל סריקה אינטרה-אוראלית לכל מטרה 	
סריקה של הלסת ללא שחזורים זמניים 	
סריקת מנשך ללא שיניים 	
עבודה נוחה מול המעבדה בענן, חינם 	
עדכוני תוכנה חינם לכל החיים! מתבצע אוטומטית 	
אחריות ל-3 שנים על הרכיבים האלקטרוניים של הסורק )לא כולל  	

שבר/נזק משימוש לא סביר(

 DLP המותג המוביל בטכנולוגיית 
)Digital Light Processing - עיבוד אור דיגיטלי(

מיטוב נתונים חכם בטכנולוגיית AI - בינה מלאכותית

קובץ הסריקה בפורמט פתוח - STL או OBJ עם טקסטורה

סורק אינטרה אוראלי 
מבית ענקית הטכנולוגיה

תכונות הסורק
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אפליקציית הסריקה - IntraOralScan מציגה 
תמונה תלת-מימדית צבעונית וברזולוציה גבוהה 

 של שיניים ורקמות רכות.

IntraOralScan מסוגלת לייצא את נתוני הסריקה 
 CAD/CAM למערכות OBJ או STL בפורמט

 למטרות טיפול שונות.

מתאימה לסריקת שן אחת, שיניים מרובות, 
וקשתות שיניים שלמות.

 ,EXOCAD תומך במערכת הקואורדינטות של
אך מאפשר גם להגדיר תקן קואורדינטות חדש 

לנוחיותך.

מאפשר לסמן באופן ידני את השיניים החשובות 
על התרשים המוצג על המסך, לצורך החלת החלת 

משימות נוספות לאחר תהליך הסריקה.

מאפשר לסמן באופן ידני את השיניים החשובות 
על התרשים המוצג על המסך, לצורך החלת החלת 

משימות נוספות לאחר תהליך הסריקה.

הסורק מאתר Undercuts ואת קו שולי החניכיים 
באופן אוטומטי.

הסורק מחשב את המרחק בין קשתות השיניים 
לקבלת מנשך מדויק.

תוכנת IntraOralScan ידידותית 

התאמת קואורדינטות

סימון השיניים

מהיר, קל ומדוייק

איתור Undercuts וקו החניכיים

מ"מרישום מנשך שדה הסריקה 11.78×11.78

DLP structured light שיטת סריקה

STL קובץ
קובץ OBJ עם טקסטורה )Output( פלט

USB 3.0 חיבור

325 גרם משקל

400 fps קצב הצילום - מסגרות/שניה

267×37×52 מ"מ מידות הסורק

5Vdc / 2A חשמל

נתונים טכניים

זרימת העבודה

בעזרת שימוש בבינה מלאכותית, המערכת מזהה 
פרטים שאינם חלק מהרקמות הנסרקות, כגון: 

לשון, לחי, אצבע וכדומה, ומבצעת אופטימיזציה 
אוטומטית של תוצאת הסריקה.

 IMU סורק חכם וקל לשימוש, מבוסס טכנולוגיית
.)Inertial Measurement Unit( 

מסוגל לעקוב אחר תנועת הסורק ולזהות את מיקומו 
בזמן אמת. 

ניתן להתחיל לסרוק על ידי נדנוד עדין של הסורק 
פעמיים ובחירה מהתפריט. 

טכנולוגיית IMU לזיהוי מיקום

ניטרול הפרעות חכם

צילום רנטגן
CT סד כירורגי: צילום

אורתו': צילום פנורמי / צפלומטרי

שיקום אורתו'

סד כירורגי

כרסומת מדפסת 
3D

CADסורק אינטרה אוראלי שליחה
למעבדה 

בענן

SCAN
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התוצאה הטובה ביותר

במחיר המשתלם ביותר!
מהיר

קל 
מדויק

תוכנה ידידותית
סורק את כל הפה ללא מגבלה של מס' שתלים

מציג צבעים אמיתיים
ביטול מיסוך באופן פעיל

מנטרל "רעשי רקע" - לשון, אצבע וכו'
פונקציית סריקת מתכות - מבנים, כיפות רפוי, כתרים

מתאים לכל סריקה אינטרה-אוראלית לכל מטרה
סריקה של הלסת ללא שחזורים זמניים

סריקת מנשך ללא שיניים
עבודה נוחה מול המעבדה בענן, חינם

עדכוני תוכנה חינם לכל החיים! מתבצע אוטומטית
אחריות ל-3 שנים על הרכיבים האלקטרוניים של הסורק )לא כולל 

שבר/נזק משימוש לא סביר(

DLP המותג המוביל בטכנולוגיית 
)Digital Light Processing - עיבוד אור דיגיטלי(

מיטוב נתונים חכם בטכנולוגיית AI - בינה מלאכותית

קובץ הסריקה בפורמט פתוח - STL או OBJ עם טקסטורה

סורק אינטרה אוראלי 
מבית ענקית הטכנולוגיה

תכונות הסורק
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