Freqty technology er et Hi-Tech selskap innen digitale avtrykk. ArtiScan P2
er mindre enn alle andre pulverfrie skannere basert på video type
3D - teknologi. Freqty tech samarbeider tett med ledende miljøer innen
medisinteknisk utstyr som for eksempel University of Electronic Science and
Technology of China og Chiese Academy of sciences. Målet er å være
markedsledende leverandør av 3D skannere, og samtidig tilby en fordelaktig pris uten å kompromisse med kvalitet.
Artinorway Gruppen anbefaler ArtiScan P2 som en skanner med
sylskarpe avtrykk og enkel i bruk. Artinorway Gruppen har stor erfaring
med digital protetikk og vet hvor viktigt kvaliteten på den skannede filen er
for sluttresultatet. Kvaliteten på skann fra ArtiScan P2 gjør det enkelt for
oss å holde et høyt nivå på våre produkter.
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Smartere og enklere skanning
ved hjelp av den nyeste
teknologi. Tunge, kinn, lepper
og fingre forsvinner automatisk.

Digital avtrykkstaking starter med
ArtiScan P2 intraoral skanner
Mål
216x40x36 mm

Dybdeskarphet
17 mm

Brennvidde
17x15 mm

Nøyaktighet
10 µm
Filformat
STL, PLY, PTY

ArtiScan P2 har ingen lisenskostnader
ArtiScan P2 har åpne filer
ArtiScan P2 har markedets laveste pris

ArtiScan P2 - En skanner
med alle funksjoner du
trenger på klinikken

3 ulike skanning tipper
Autoklaverbare

Komplett skanning
<2 minutter

Vekt
246 gram

ArtiScan P2 har alle de funksjoner du trenger på klinikken for å dekke
den daglige driften. ArtiScan P2 finnes i to ulike modeller, en laptop og
en Moblilty versjon.
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Vår avanserte teknologi
- din beste assistent

SPESIFIKASJONER

APPLIKASJONER

Effektiv behandlingsopplevelse

Restaureringer

Reprodusere virkeligheten med foto realistiske
bilder ned til minste detalj. Sylskarpe HD farger
visualiserer og forenkler din kommunikasjon med
pasient og laboratorium. Opplev en ny virkelighet.

Nøyaktig og tydelig preparasjonsgrense gir et optimalt
startpunkt. Foto realistiske HD fargebilder hjelper
brukeren å skille mellom gingiva og tenner. Bruk
pre-scan for å vise laboratoriet hvordan pasienten så
ut før behandling.

Nøyaktig preparasjonsgrense

Et besøk, perfekt restaurering!

Tydelig og enkelt å identifisere preparasjonsgrensen. Marker preparasjonsgrensen direkte på
3D modellen, dette forbedrer suksessgraden
på laboratoriet.

Implantat
Rask skanning med stort synsfelt, enkelt å skanne
emergency profile og scanbodie. Optimal behandlings
opplevelse for brukeren og pasienten.

Praktisk bitt og plasskontroll
Farge reproduksjon for kontroll av okklusjon og
plass til protetisk behandling. Unngå plassmangel
med dette kraftfulle verktøyet.

Kjeveortopedi
Høy nøyaktighet på full kjeveskanning. Gjenopprett
tennenes optimale plassering med skinnebehandling.
Pasientens tannstatus vises visuelt for en optimal
opplevelse. Mindre tidsbruk og færre feilkilder gir en
kortere behandlingstid.

Kontroll på vanskelige områder
Låsefunksjon hjelper deg med å lage den perfekte
skanningen, og gir god kontroll på gingiva og
blødning rundt preparasjonsgrensen. Reproduser
emergency profil ved implantat behandling på
en forutsigbar måte.

FUNKSJONER

Bekymringsfri hverdag
Bruker du lang tid på et godt avtrykk i dag?
Bruker du tid og penger på kostbart avtrykksmateriale?
Ønsker du kontroll på din avtrykkstaking?
Ønsker du å gi pasienten en god opplevelse?
ArtiScan P2 åpner en ny verden for deg!

AI Teknologi, mye smartere og enklere
skanning ved hjelp av nyeste
teknologi. Tunge, kinn, lepper
og fingre forsvinner automatisk.

Tydelige preparasjonsgrenser,
foto realistisk 3D full HD bilder. Høy nøyaktighet, 10 µm.

3 forskjellige tipper gjør det
enklere å skanne der det er
plassmangel.

Høy hastighet på skanning,
enkel å lære og bruke.

Liten og nett skanner, ergonomisk
og lett, kun 246 gram. Perfekt for
de med små hender.

Ingen skjulte kostnader, gratis
lisens og gratis oppdateringer

