
Aadva™ IOS 100 P

Intuitivní digitální pracovní postupy pro vaše
každodenní výzvy

Intraorální 
skener od GC 

- Aadva™ IOS 100 P 

s technologií umêlé 
inteligence
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IOS 100 Portable

Snadné skenování díky protizamlžovací funkci skeneru a také 
bezsprejové a bezpráškové technologii

Ohõev proti zamlžování

IOS 100P má pûsobivê malý a lehký nástavec

Lehký nástavec

IOS 100 P je kompaktní systém, který zahrnuje pouze nástavec,
držák a laptop

Põenosný

USB, místní sí† a Aadva Exchange

Snadný põenos souborû

Bezproblémové a spolehlivé výsledky po každém 
skenování

Nevyžaduje kalibraci

Otevõené formáty souborû STL a PLY nabízí 
plnou kompatibilitu s jakýmkoli vaším softwarem 
Ëi hardwarem

Otevõený systém

Získejte plnou kontrolu nad procesem skenování

Visual and Audio Feedback 

Aadva IOS 100 P - zamêõen na vaše každodenní praktické  potõeby díky jeho modulárním, intuitivním õešením vašich põípadû
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Braces bridge

IOS 100P má pûsobivê malý a lehký nástavec

Aadva IOS 100 P - zamêõen na vaše každodenní praktické  potõeby díky jeho modulárním, intuitivním õešením vašich põípadû

 Na míru upravený pracovní postup pro kontrolu 
vašeho ortodontického põípadu

 PDF soubory napomáhající plánování ošetõení

 Možnost registrace centrálního vztahu (CR) i centrální 
okluze (CO) Ëelistí

 Integrovaná tvorba modelû (americký výõez), 
optimalizováno pro 3D tisk

 Integrované možnosti komunikace s tõetími stranami (VDDS)

 Skenování kompatibilní s rûznými rovnátkovými systémy

 Patentovaný systém skenování otiskû

 Na míru upravený pracovní postup 
pro korunky a mûstky 

 Automatická okrajová linie pro preparace

 Skenování konstrukce na jednom implantátu

 Jednoduchý objednávkový formuláõ se všemi 
nezbytnými informacemi pro vaši laboratoõ

 Automatický import souborû do Exocad

Modul Ortho Modul Prostho

Hlavní funkce skenování 
 Technologie umêlé inteligence filtruje mêkké a pohyblivé tkánê a zajiš†uje modulární, intuitivní õešení 

põípadû a zajiš†uje plynulé skenování

 Skenujte, na chvíli põestañte, zkontrolujte svoji práci a znovu skenujte, kdykoli budete chtít 

 Automatické zarovnání skusu

 Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
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GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic
V Olπinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
https://europe.gc.dental/cs-CZ

Podpora
Podpora zákazníkû GC Europe v oblasti digitální dentální 
technologie je na põední úrovni v celém oboru.

Školení
Vzdêláváme a podporujeme stomatology i zubní techniky 
za pomoci inovativních õešení digitální stomatologie.

Aadva™ Xchange
Všeobecný põístup ke komplexnímu digitálnímu õešení
Platforma na bázi cloudu podporuje komunikaci s výrobou
a servisními týmy GC, jakož i s registrovanými externími
dentálními laboratoõemi.


