Mediadent V6 heeft vele nieuwe ontwikkelingen
Mediadent V6 zorgt voor een efficiënt beheer van digitaal beeldmateriaal dat wordt
gegenereerd door meer dan 120 geteste systemen inclusief de nieuwste sensoren,
fosforplaat scanners, digitale OPT/RSP, CBCT toestellen, intra-orale camera’s enz.

ook in onze nieuwe webshop:

www.dehygienischepraktijk.nl

Ook CBCT 3D software, kan gekoppeld worden aan de patiëntenbeelden van
Mediadent V6 en geopend worden op alle software van derde fabrikanten.
Alle beelden centraal opslaan afkomstig van meerdere vestigingen • Lijst van
laatste beelden en patiënten • Conversie van andere pakketten • Via WiFi
automatische import • in méér dan 12.500 praktijken
• Optioneel: Implantmodule beschikt over een bibliotheek met implantaten
van ca.16-tal merken, zodat u kan zien of bepaalde implantaten passen.
Met D.F.O. tracing programma (Dento Facial Orthopedics) kunt
u RSP-opnamen uittekenen. De module bevat tal van analyses zoals
Ricketts, Steiner, Wits, Sassouni, Mc Gann, Cog, ….
Mediadent V6 en D.F.O. compatible met: Windows XP, Windows Vista en Windows 7.

ook in onze webshop op:
www.dehygienischepraktijk.nl

alfa-hygicare

for your total ‘sanifaction’
Nergens is hygiëne zo belangrijk
als in de medische sector waarbij
ongewenste overdracht van
bacteriën fatale gevolgen kan
hebben.
De specialisten van alfa-HygiCare
hebben complete ‘touch-free’ kranen
(zonder aanraken) ontwikkeld.
The Untouchable heeft
automatische dispensers die zorgen
voor een optimale hoeveelheid
water, zeep en ontsmettingsmiddel.

betaalbare websites

speciaal voor de dentale markt

Ism Appels en Peren
Media realiseren en
beheren wij ook uw
website!
Sinds 1 januari is het wettelijk
verplicht uw tarieven toegankelijk te hebben voor
uw patiënten en dat gaat anno 2012 natuurlijk het
gemakkelijkst met een website. Maar u wilt geen hoge
kosten en niet zelf uw website maken en/of beheren?
Wij hebben het perfecte website-pakket voor u!

Vraag naar specificaties en prijzen.

[MDX 3] de nieuwste generatie
Dental Imaging röntgen CMOS sensoren
Formaat #1, 600 mm2
Formaat #2, 900 mm2
“PLUG en PLAY” en
“EASY TO INSTALL”
Rechtstreekse koppelingen met USB 2.0 aansluiting
voor snelle beeldopbouw, in circa 2 seconden
naar zowel PC als laptop. Twee formaat sensoren
kunnen worden gebruikt op één pc of laptop zonder
afsluiten van software. 3 meter Kevlar kabel
met ingebouwde USB interface. Bij kabelbreuk te
repareren. Twee jaar garantie.

Prijs vanaf € 3.950

Welke voordelen hebben onze pakketten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zelf hoeft u niets te doen aan uw website
wij beheren en onderhouden uw website
met uw eigen teksten en logo’s en/of huisstijl
tarievenlijst met uw eigen codes en eigen
huisstijl als pdf op uw site
laagste setup en full-support prijzen van
Nederland; nergens goedkoper!
eigen .nl-domein (mits beschikbaar)
eigen email-adressen, zowel outlook als
webmail toegankelijk
professionele en veilige hosting
overzichtelijke en effectieve cms-site, uit te
breiden met verschillende ‘modules’
keuze uit verschillende templates of ontwerp
nav uw huisstijl (budget- of business-pakket)
standaard contact-formulier en googlemaps
op uw site.
zoekmachine aanmelding

We kunnen ook het beheer van uw
huidige site voor u overnemen.

alle genoemde prijzen zijn exclusief 19 % b.t.w.

DR – 17 Medische Dentale Beeldschermen
AG Neovo
beeldschermen met een hoge resolutie zijn voor
tandartstoepassingen essentieel. De metalen behuizing zorgen voor
montage mogelijkheden met medische montage steunen van Newstar. De
reinigbare glasfilters: NeoV™ Optisch Glas maken de schermen uitstekend
geschikt voor tandartspraktijken.
Witte metalen modellen, met reinigbare glasfilters zijn beschikbaar in vele
inch formaten: 15”, 17”, 19” en (22” vanaf mei 2012), 32”, 42” en ook in
Multitouch uitvoering 32” en 42”
Door deze ruime selectie kunt u op iedere locatie binnen de tandartspraktijk
een juiste keuze maken.

Behandelkamer combinatie pakket: AG Neovo DR – 17 is een duurzaam 17 inch stevige
metalen beeldscherm. NeoV™ Optisch glas, eenvoudig schoon te maken. Plus Really Cool toetsenbord
ontwikkeld voor infectie preventie en geschikt voor desinfecterende middelen, Fitted Drape voor een glad
oppervlak in de autoclaaf te reinigen en Mighty Mouse 5 met scroll functie en te reinigen met water, zeep
en desinfecteermiddelen.

Prijs van dit combinatie pakket slechts €799,00
ook in onze webshop op:
www.dehygienischepraktijk.nl

NEWSTAR
NEWSTAR Medische LCD/TFT wand- en
plafondsteunen heeft u de beschikking over optimale
flexibiliteit in de medische omgeving. De armen zijn
moeiteloos in hoogte en diepte te verstellen door de
ingebouwde gasveer. Hierdoor creëert u de ideale
werkhouding.
Perfecte combinatie met de
AG Neovo DR–beeldschermen.

TACTYS SLIM
Alle TACTYS glazen toetsenborden zijn met
één handeling snel te desinfecteren.
Leverbaar: T-707, T-807 met touchpad.
Draadloos TW-907 en TW-908 met
touchpad.
Alle TACTYS glazen
toetsenborden zijn van
gehard glas, 4 tot 6 keer
sterker dan gewoon glas.
NIEUW: SLIM 711, het nieuwe glazen
toetsenbord van TACTYS voor alle
tandartspraktijken.
•
•
•
•
•

Ultra dun en compact design (380 x 140 x 15 mm).
Toetsgeluid in 5 stappen instelbaar.
Vijfvoudig instelbare toetsgeluiden,
volumeregeling en gevoeligheid.
Meer toets-comfort door nieuwe technologie.
Snel te desinfecteren.

Nu slechts € 245,00

info@dental-imaging.nl
www.dental-imaging.nl
De Kuiper 14, 5283 MK Boxtel, Holland
Telefoon +31(0)411 – 611090,
Fax +31(0) 411 – 611687

nu ook via onze webshop:
www.dehygienischepraktijk.nl
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