Nová generace intraorálního skeneru

Digitální otiskování
Virtuo Vivo™ s přesným barevným a bezpráškovým otiskováním
celé čelisti vám pomůže vstoupit do digitální doby.

Chairside design
& výroba
Odešlete naskenovaná data do programu
určeného k vytvoření návrhu náhrady -

∤ Naskenujte pacienta.
∤ Vysvětlete pacientovi léčbu.

do Dental Wings DWOS Chairside nebo
jiného obdobného programu.

∤ Odešlet sken přes
DWOS Connect
nebo do
DWOS Chairside.

vytvořenou
∤ Odešlete
náhradu do

výrobního centra
nebo na vaše výrobní
zařízení.
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Virtuo Vivo™ Intraorání skener

Nová laptop
verze!

Spolupráce s
laboratoří
Otevřené STL soubory můžete odeslat
přímo do výroby přes Dental Wings DWOS
Connect.

∤ Naskenujte pacienta s

Virtuo Vivo™.

∤ Odešlete data přes DWOS Connect,
sdílený adresář nebo email.

Získejte precizní data s
minimálním počtem návštěv
pacienta.
Virtuo Vivo™ Intraorální skener
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Real color scanning
& increased field
and depth of view.
Surgical Planning
& Production
Send digital impression data directly
from Virtuo Vivo™ to Dental Wings
coDiagnostiX for seamless planning
and design of surgical guides.
coDiagnostiX implant plannnig
software offers a groundbreaking
guided surgery workflow that
integrates both surgical design
and fabrication.
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Virtuo Vivo™ Intraoral Scanner

∤∤ Scan patient with
Virtuo Vivo™.

∤∤Import file to

coDiagnostiX to
determine the
optimal implant
position, and
to design the
surgical guide.

∤∤Produce the guide

with the Dental Wings
D10 + 3D printer.

Orthodontics
Virtuo Vivo™ provides a direct
connection with ClearCorrect™
clear aligner provider for
orthodontic treatment. Clear
aligners are removable, comfortable,
effective and nearly invisible, and an
increasing number of patients are
opting for this solution.

∤∤Scan patient with Virtuo Vivo

™

.

∤∤Discuss treatment with
your patient.

∤∤Connect to ClearConnect

™

clear aligner provider.

Virtuo Vivo™ Intraoral Scanner
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Vyměňte tradiční otisky za přesná
digitální data.
S Virtuo Vivo™, je dentální otiskování rychlé a snadné.

Pohodlnější zacházení s
malou a lehkou sondou.
Jedna z nejlehčích a nejmenších sond na trhu - 213 g. Práce s
lehkou sondou je rychlejší a pohodlnější pro pacienta i lékaře.

Sonda má oddělitelný vrchní díl, který lze sterilizovat v autoklávu.

Digitální výsledky v
reálném čase
Světelný proužek na sondě a zvuková kontrola vám
signalizuje zda skenování probíhá úspěšně. Okamžitě po
skenování můžete provést kontrolu kvality dat a data
odeslat k designu a výrobě.
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Virtuo Vivo™ Intraorální skener

Unsurpassed Scanning
Access in Real Color
Multiscan Imaging™ captures data from all
angles simultaneously. 3D scanning technology,
packs the power of five miniaturized 3D
scanners into one of the smallest hand-held
intraoral scanners available. Teeth and soft
tissue are scanned from multiple orientations
simultaneously, capturing difficult-to-see areas
with minimal effort.

Gesture & Voice Control
Integrated motion technology allows touch-free
manipulation of the screen imagery while
wearing gloves. Using voice-control* prevents
cross-contamination while performing the scan,
and you don’t ever move your hands away from
your patient or handpiece.

Patient-focused Design
Unpleasant and time-consuming conventional
tray impressions are eliminated, allowing
more time to discuss results and treatment
options with your patient in real time, and
to accelerate treatment.

*Available with the cart version only.

Virtuo Vivo™ Intraoral Scanner
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DWOS Connect
Propojení specialistů ve stomatologii.
Několika kliknutími můžete sdílet informace s kolegy a jinými speciatisty v oboru. Sdílené soubory mohou
obsahovat popis případu, skeny, návrhy protetiky, faktury, obrázky a další informace. K datům lze přistupovat přes
libovolné webové rozhraní.

“Díky Virtuo Vivo se významě vylepšily mé
™

možnosti v plánování a realizaci protetiky pro
pacienty.”
Dr. Vincenzo Santomauro
Studio Dentistico Dr. Santomauro
Battipaglia, Italy
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Virtuo Vivo™ Intraoral Scanner

Virtuo Vivo™ Intraoral Scanner
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Přesné a jednoduché
otiskování pro pohodlí
pacienta.
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Virtuo Vivo™ Intraoral Scanner

Dental Wings can help you every step
of the way on your digital journey.

Aktualizace software
Pravidelné aktualizace programu přináší nová vylepšení a
průběžné zlepšování schopností skeneru.

Virtuo Vivo™ Intraoral Scanner
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