CS Adapt - nowy standard
pantomografii i cefalometrii
JEDYNY NA ŚWIECIE MECHANIZM
WIZUALIZACJI PANO-CEPH
DOPASOWANY INDYWIDALNIE DO CIEBIE

Od dziś to Ty decydujesz
Dostosuj obrazy diagnostyczne
do Twojego modelu pracy
Twój Gabinet jest wyjątkowy – pacjenci cenią Twoje indywidualne podejście do
leczenia i trafne diagnozy. Dlaczego więc Twój aparat ma dostarczać takie same
obrazy jak wszystkim? Przecież nie pracujesz dokładnie tak samo, jak inni lekarze.
Z myślą o Tobie stworzyliśmy CS Adapt – program dostosowujący obrazy
diagnostyczne do Twoich indywidualnych preferencji.
CS Adapt to kolejna, najnowsza funkcjonalność platformy programowej Dental
Imaging Software, która pozwoli Ci zdecydować, jak ma wyglądać zdjęcie do
dalszej analizy. CS Adapt to szeroka gama filtrów umożliwiających obróbkę
„surowych” zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych.
Oprócz możliwości wyboru wyglądu zdjęcia, algorytmy zastosowane
w programie CS Adapt gwarantują podwyższenie jakości obrazu w pełnym
spektrum obrazowania Carestream Dental. Bez względu na rodzaj zdjęcia, które
zamierzasz poddać analizie (panoramiczne lub boczne cefalo), CS Adapt zawsze
zapewni Ci komfort i większą pewność pracy, z jednoczesnym mniejszym
ryzykiem błędu w diagnozie.

Biblioteka filtrów CS ADAPT
Filtry Panoramiczne:
CS ADAPT STANDARD

CS ADAPT KONTRAST

Obrazowanie, dostępne w obecnym
oprogramowaniu

Optymalizuje kontrast dla lepszego
zobrazowania gęstości kości

CS ADAPT T-MAT

CS ADAPT DYNAMIC

Obraz wyglądający jak z kliszy analogowej

Filtr o największym kontraście

CS ADAPT SHARP

CS ADAPT SMOOTH

Wysoki kontrast dla lepszego uwidocznienia
zębiny i zębodołu

Obrazowanie tkanek miękkich ze średnim
kontrastem

CS Adapt - nowy standard analizy
obrazów diagnostycznych
Adapt Kontrast

Adapt T-Mat

BEZ CS Adapt

Aktualizacja twojego
oprogramowania Carestream
Dental o CS Adapt oferuje:
Sześć zdefiniowanych
panoramicznych filtrów
przetwarzania obrazu
Cztery filtry
cefalometryczne
Możliwość definicji
własnych ustawień filtrów

Adapt T-Mat

Adapt Sharp

Z UŻYCIEM CS Adapt

Intuicyjną bibliotekę – łatwe
przeglądanie i wybór filtrów
Doskonałą jakość obrazu
Brak artefaktów i ciemnych
obszarów na zdjęciach
Taką samą jakość badań
dla wszystkich urządzeń

Biblioteka filtrów CS ADAPT
Filtry cefalometryczne:
CS ADAPT STANDARD

CS ADAPT SHARP

Obrazowanie, które masz dostępne w
obecnym oprogramowaniu

Obraz z wyższą ostrością i kontrastem

CS ADAPT T-MAT

ADAPT SMOOTH

Obraz wyglądający jak z kliszy analogowej

Ostry obraz ze średnim kontrastem

Korzyści od pierwszego wejrzenia
Diagnozuj szybciej i dokładniej:
• dopasowuj wizualizacje do twoich indywidualnych
potrzeb diagnostycznych
• błyskawicznie wybierz najbardziej odpowiadający filtr
• uzyskaj perfekcyjny obraz szybciej niż kiedykolwiek

Redukuj ryzyko niepewnej diagnozy:
• zwiększ widoczność detali
• zyskaj pewność przez porównywanie analogicznych obrazów
z różnymi filtrami
• usuń przebarwienia zdjęcia

Pracuj tak, jak lubisz:
• wykorzystaj szeroką gamę automatycznych filtrów
przetwarzania obrazu
• zdefiniuj i zapisz filtry dokładnie według własnych preferencji
• poznaj intuicyjne oprogramowanie i możliwość nałożenia filtra
w czasie rzeczywistym

Zawsze możesz liczyć na dobre rezultaty:
• 	Dzięki nowym algorytmom zawsze otrzymasz doskonałe obrazy
niezależnie od wykorzystywanego urządzenia
• 	CS Adapt jest dostosowany do pracy z pantomografami
i tomografami serii: CS 8100, CS 8100 3D, CS 9000 oraz CS 9300
• 	Taka sama idealna jakość przy obrazach panoramicznych
i cefalometrycznych

Wyznaczaj z nami nowe standardy!

CS 9000
CS 9300

CS 8100 3D

CS 8100

MODUŁ CS ADAPT JEST DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH PANTOMOGRAFÓW
I TOMOGRAFOW Z BIEŻĄCEJ OFERTY CARESTREAM DENTAL

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Zamów bezpłatną prezentację w Twoim Gabinecie: 501 242 101, 71 781 84 62, 22 188 11 89
lub odwiedź naszą stronę internetową:
Optident jest Wyłącznym Dystrybutorem Carestream Dental w Polsce.
Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12, tel. 71 781 84 62, 501 242 101

ZAPRASZAMY DO SALONÓW WYSTAWOWYCH OPTIDENT:
WARSZAWA – MOKOTÓW, ul. Biały Kamień 5

WROCŁAW – KRZYKI, ul. Jeździecka 12

