
Aadva™ IOS 100 P

Intuicyjne procedury cyfrowe dostosowane do Twoich
codziennych wyzwaË

Skaner 
wewnåtrzustny z GC 

- Aadva™ IOS 100 P 

oparty na technologii AI
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IOS 100 Portable

Funkcja zapobiegajåca zaparowaniu w stacji dokujåcej oraz
technologia bez proszku i sprayu umoæliwiajå łatwe skanowanie

System zapobiegajåcy zaparowaniu

IOS 100 P zachwyca swojå małå i lekkå koËcówkå skanujåcå

Lekka koËcówka

IOS 100 P to system kompaktowy - tylko koËcówka skanujåca,
stacja dokujåca i laptop

Przenoπny

USB, sieÊ lokalna oraz Aadva Xchange

Łatwy transfer plików

Bezbłëdne i niezawodne wyniki przy kaædym skanowaniu

Nie wymaga kalibracji

Otwarte pliki STL i PLY umoæliwiajå pełnå kompatybilnoπÊ 
ze sprzëtem i oprogramowaniem innych firm

System otwarty

Masz pełnå kontrolë nad procesem skanowania

Wizualne i dzwiëkowe informacje zwrotne

Aadva IOS 100 P - odpowiada potrzebom Twojej codziennej praktyki dziëki modułowym, intuicyjnym rozwiåzaniom do zarzådzania przypadkami klinicznymi
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Braces bridge

Aadva IOS 100 P - odpowiada potrzebom Twojej codziennej praktyki dziëki modułowym, intuicyjnym rozwiåzaniom do zarzådzania przypadkami klinicznymi

 Indywidualna procedura dla monitorowania 
Twoich przypadków ortodontycznych

 Dedykowane pliki PDF ułatwiajåce planowanie leczenia

 MoæliwoπÊ zapisu pozycji zgryzu zarówno w relacji 
centralnej (CR) jak i centralnej okluzji (CO)

 Zintegrowane tworzenie modeli ortodontycznych, 
pustych (American-cut) dla optymalnego druku 3D

 Zintegrowane opcje komunikacji z zewnëtrznymi 
dostawcami (VDDS)

 Pliki skanów kompatybilne z róænymi systemami aligner

 Opatentowana procedura skanowania wycisku

 Indywidualna procedura dostosowana 
do Twoich koron i mostów 

 Automatyczne wykrywanie granicy preparacji

 Skanowanie pojedynczego implantu

 Prosty formularz zamówienia z informacjami 
niezbëdnymi dla laboratorium

 Automatyczny import plików do exocad

Moduł Ortodontyczny Moduł Protetyczny

Główne funkcje skanowania 
 Technologia AI wykrywa miëkkie i ruchome tkanki zapewniajåc płynny proces skanowania

 Skanuj, wstrzymuj, sprawdzaj i ponownie skanuj, kiedy chcesz

 Automatyczna rejestracja zgryzu

 Prosty i intuicyjny interfejs uæytkownika
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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. +32.16.40.02.14

info.gce@gc.dental

https://europe.gc.dental

GC EUROPE Spółka Akcyjna

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Królowej Jadwigi 325B

PL - 30-234 Kraków

Tel. +48.12.425.14.74

Fax. +48.12.312.52.08

info.poland@gc.dental

https://europe.gc.dental/pl-PL

Wsparcie
Usługi GC Europe w zakresie cyfrowych technologii
stomatologicznych så zorientowane na klienta
i wiodåce w tej dziedzinie.

Szkolenia
Prowadzimy szkolenia i udostëpniamy lekarzom
dentystom i technikom dentystycznym innowacyjne
rozwiåzania z zakresu stomatologii cyfrowej.

Aadva™ Xchange
Kompleksowe podejπcie do zarzådzania cyfrowymi przypadkami.
Oparta na chmurze platforma ułatwia komunikacjë z działem
produkcji GC i zespołem serwisowym, a takæe ze wszystkimi
zarejestrowanymi zewnëtrznymi laboratoriami dentystycznymi.


