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DRUHÁ GENERACE DENTÁLNÍCH DIGITÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

3D ZOBRAZENÍ 
 

Digitální 3D zobrazení používané v implantologii, čelistní chirurgii, ortodontickém 
plánování a dalších oblastech stomatologie bylo ještě před několika lety výsadou 
výpočetní tomografie (CT). Jeho výhoda spočívá v tom, že zobrazí anatomii pacienta 
velmi přesně a nezkresleně, přičemž výběr oblasti zájmu není třeba volit před expozicí 
jako u standardního filmového nebo digitálního zobrazování, ale 
zcela libovolně až po expozici, během stanovení diagnózy.  

V poslední době se ve stomatologii začíná stále více uplatňovat  výpočetní tomografie 
pomocí kuželovitého svazku (cone beam CT). Tato nová metoda zobrazování má 
v porovnání s tradiční výpočetní tomografií mnohem lepší rozlišení a rovněž mnohem 
nižší radiační zátěž pacienta. (Dávka je řádově stejná jako u 10 panoramatických snímků 
nebo u celého statusu na intraorálním rentgenu.) 

Princip zobrazování je takový, že se během skenování rentgenka a detektor signálu otáčejí 
okolo hlavy pacienta, přičemž rentgen provede v krátkém sledu velké množství skenů hlavy 
pod různými úhly. Počítač pomocí vhodného algoritmu ukládá získané údaje do 
objemových pixelů (voxelů) a vytváří 3D model objektu, který lze potom prohlížet na 
monitoru jako trojrozměrný z libovolného úhlu, nebo lze zvolit  libovolný počet 
dvourozměrných řezů ve všech třech rovinách pod libovolnými úhly, abychom získali 
potřebné diagnostické informace.  

 
 

má naprogramovaný SCARA3 pohyb a generátor rtg pulzů, který je 
přesně synchronizován se záznamem skenů. Senzor (flat panel) 
s nízkým šumem a vysokým rozlišením snímá 30 skenů za sekundu. 
Pacient je snímkován vsedě.  
K rentgenu je dodáván vysoce výkonný server, který je určen pouze 
k rekonstrukci 3D obrazu. Rekonstruovaný obraz umožňuje velmi 
přesná měření v celém objemu dat. Velikost izotropního objemového 
pixelu má rozměry pouhých 0,15 × 0,15 × 0,15 mm.  
Požadavky na pracovní stanici: Windows XP, 2 GHz procesor, 2 GB 
RAM. Požadavky na databázový server:  2 GHz, 2 GB RAM, 250 GB 
HDD (RAID), CD R/W nebo DVD/RW, zálohovací zařízení. Poždavky 

na diagnostickou pracovní stanici: Windows XP, 2 GHz procesor, 2 GB RAM, kvalitní 
barevný monitor (1280 × 1024).  
Jedna 3D studie vyžaduje okolo 250 MB volného místa na disku, pokud je ukládána 
v 16 bitovém formátu.  

Dodávka Planmeca ProMax 3D obsahuje základní licenci 
pro 3D server a jednu 3D licenci pro pracovní stanici. 
V závislosti na instalaci jsou potom pro diagnostické 
pracovní stanice dostupné různé moduly softwaru Planmeca 
Romexis: panoramatický rekonstrukční software, software 
pro příčné řezy, implantologický software, Planmeca 
Romexis DICOM s funkcemi DICOM Dir (pro ukládání 
snímků na CD nebo DVD ve formátu DICOM), DICOM 
Storage (pro přenos a ukládání snímků v nemocniční síti), 
DICOM Print (pro tisk snímků na DICOM tiskárnách).    

Panoramatický rentgen 
Planmeca ProMax 3D 


