
UM CONCENTRADO DE TECNOLOGIA
SENSOR INTRAORAL DIRECTAMENTE POR USB



 
OPTEO
O DISPOSITIVO MÉDICO DE IMAGEM 
MAIS ADEQUADO 
A SUA PRÁTICA QUOTIDIANA

Optimização do tempo de visualização das suas radiografias: a aquisição em alta resolução é instantânea
(nenhum tempo atribuído à revelação ou à digitalização)

> Rapidez de diagnóstico  

Integração das imagens adquiridas nas pastas informáticas dos seus doentes

> Relação doente/ médico optimizada

Tratamento das radiografias através das ferramentas e filtros de imagem digitais.
Trabalho em rede - partilha das informações e do material

> Solução móvel e portátil

Segurança dos doentes e impacto ambiental tidos em conta

>  Redução das doses de radiação, utilização de materiais não-tóxicos 
>  Não requer qualquer utilização de produtos químicos, reciclagem facilitada 

graças à minimização da electrónica

UM CONCENTRADO DE TECNOLOGIA QUEÂORNA A IMAGEM INTRA-ORAL SIMPLES

Endodontia Periodontia Diagnóstico de cáriesCirurgia protética
e implantaria



Alta definição 
e precisão
A ligação directa por USB assegura 

a  instantaneidade de aquisição da 

radiografia. 

A alta resolução (>20pl/mmI associada 

a 14 bits de escalas de cinzento, perfeita 

nitidez, luminosidade e contraste de 

imagem ideais oferecem uma excelente 

legibilidade das radiografias. A ampla 

superfície activa do sensor oferece um  

formato de radiografia óptimo. O seu 

diagnóstico é preciso, rápido, certo.

Não traumático 
e ergonómico
Os seus ângulos arredondados e os lados 

biselados fazem do Opteo a resposta 

perfeita às exigências de manipulação e 

de conforto do doente e do médico. Por 

outro lado, a espessura do sensor e o 

diâmetro do cabo foram diminuídos. 

A flexibilidade do cabo e a saída numa 

posição alta facilitam o posicionamento 

na boca: o risco de rompimento do cabo é 

mínimo, o conforto na boca é ideal.

Opteo é o único sensor 100%

integrado no QuickVision, o que lhe 

permite registar as radiografias 

directamente no esquema 

dentário do seu paciente.

Simples e automático
Foi eliminada a caixa, possível fonte de incó-

modo. A ligação directa por USB do Opteo 

torna a utilização (mono ou multi posto) 

simples e intuitiva. 

O cabo de 3 metros permite ligá-lo ao seu 

computador, independentemente da confi-

guração do consultório. O sistema único de 

activação automática do sensor diminui as 

manipulações necessárias para realizar uma   

radiografia: a obtenção de uma imagem de 

qualidade a partir da emissão dos raios X 

está, assim, garantida.



Reliable & robust
The Opteo sensor marries very high  

image resolution with increased 

equipment reliability. It includes a CMOS 

chip, fibre optics, scintillator and a shock 

absorption system. 

The gold-plated USB connector ensures 

rapid transmission of the signals and 

excellent corrosion resistance. The 

cycle life of your system is also greatly 

enhanced. 

SN 12340051

Electronics

CMOS sensor

Scintillator

Antischock 
system

Fully adapted to all your clinical 
practices
The Opteo is available in two sizes:  

Size 1 (T1) and size 2 (T2) in order to suit all your 

practices (retroalveolar,  posterior, bitewing etc.).

It can be used in endodontics, parodontics, prosthetic 

surgery and implants, as well as for cavity diagnosis. 

Moreover, it is completely watertight, 

giving you complete flexibility in  

your choice of disinfection method:  

immersion, spraying etc. 

Optical fiber
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 Atraumatic  
   & ergonomic

  Simple & automatic

         High-definition & precision

           Fully adapted to all  
     your clinical practices

             Reliable & robust

Sensor CMOS 

Dimensões externas do sensor
(comprimento x largura x altura)

39 x 25 x 5 mm (T1) 
43 x 31 x 5 mm (T2)

Superfície sensível
30 x 20 mm (600 mm2) - (T1) 
34 x 26 mm (900 mm2) - (T2)

Superfície sensível em píxeis
1500 x 1000 píxeis (T1)
1700 x 1300 píxeis (T2)

Resolução do sensor 25 pl/mm (T1 e T2)

Comprimento do cabo 3 m

Ligação
Norma USB: 
USB 2.0 High-Speed (480Mbit/s) e USB 3.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY
UMA GAMA COMPLETA PARA RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES

SCANNER DE PLACAS
INTRAORAIS

EXPORTAÇÃO PARA
IMPRESSORA 3D

CÂMARA INTRAORAL
DIGITAL USB

SENSORES
DIRETOS USB

UNIDADES 2D/3D

UNIDADES CEFALOMÉTRICAS

GERADOR INTRAORAL AF

GUIA
CIRÚRGICO

  FACE SCAN
IMPORTAÇÃO .PLY

REALIZAÇÃO DE MOLDES
IMPORTAÇÃO .STL


