סורק לפלטה פוספורית עד 60

תשלומים באוסדה .קטן עליך.
מחפש תהליך עבודה פשוט ונוח?
רוצה לחסוך בזמן וכסף?
הנך מוזמן לעשות היכרות עם הסורקים שלנו.
תגלה איכות תמונה מעולה ,מסך מגע מרהיב,
יעילות ונוחות למשתמש ולמטופל.
ועכשיו ,גם בתשלומים נוחים!

S ca nX® Du o
סורק פלטת פוספור תוצרת Air-Techniques
 היחיד בעל שני ערוצי סריקה נפרדים
 קומפקטי מאד ותופס פחות מ 29-ס"מ
מעבד את כל סוגי הפלאטות הפוספוריות לצילום אינטרה אוראלי ,מגודל  0עד 4
 היחיד מסוגו בעל הרזולוציה הגבוהה בעולם ומציג מעל  20זוגות קווים למ“מ

Fi r eC R
סורק פלטת פוספור תוצרת 3DISC
טכנולוגיה מתקדמת מבית  3DISCהיוקרתית
מכשיר קומפקטי ,המאובזר בצג מגע
חיבור למחשב ,לרשת ,או לקורא RFID
חלקה הפעיל של הפלטה פוספורית אינו נוגע במכשיר בזמן סריקה
אופטימיזציה אוטומטית של צילומים לתיקון טעויות של המפעיל
ניצול מיטבי של פוטונים בשילוב של תכנות מבריק
ניגודיות גבוהה המושגת אוטומטית גם במצבי צילום גבוליים
תואם לכל מכשירי הרנטגן הקיימים במרפאה )(AC/DC

”אני משתמש בסורקים של פלטת פוספור
תוצרת  Air Techniquesבמרפאה בתל אביב
ובקיבוץ קבוצת יבנה.
המכשירים עושים את עבודתם נאמנה בשתי
המרפאות .האפשרות להזין שתי פלטות
במקביל משרתת אותנו בעיקר בצילומי נשך,
אותם אנו סורקים בו זמנית.
פרט לשאלות שהיו לי בהתחלה בנוגע לעבודה
עם התכנה ,לא פניתי לשרות של אוסדה .הכול
עובד חלק .הציוד שלהם אמין מאד“.
ד“ר יהודה סטולוביץ‘ ,תל אביב
ביב

”אני משתמש בסורק פלטות פוספוריות,
 ScanX Duoשרכשתי באוסדה קרוב ל  3שנים.
מכשיר אמין ביותר ,פשוט לשימוש עם תוצאות
צילום איכותיות ביותר.
הבחירה שלי במכשיר הזה הוכחה כהצלחה
לאורך זמן .ממליץ בלב שקט“.
ד“ר פאדי חורי ,קרית מוצקין

לפרטים ולתיאום הדגמה:
) 054-2565357איתן(

”יש לי קשר רב שנים עם חברת אוסדה בשתי
מרפאות שאני מנהלת בצפון הארץ .בשתי
המרפאות הכנסנו ציוד לצילומי רנטגן דיגיטאלי
שקנינו מאוסדה .באחת אנו משתמשים
בסנסור ובשנייה בסורק פלטת פוספור.
מאז שהכנסנו את הציוד ,צילומי הרנטגן שלנו
מאד מסודרים וקלים לאיתור .האבחון בעזרת
המחשב הרבה יותר טוב בהשוואה לפילם.
אני מאד מרוצה מהרכישה ומהשירות
המקצועי של עובדי אוסדה .ממליצה בחום“.
ד“ר ענת פאפורה ,קרית ים

