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Rychlá kalibrace
Před započetím měření stačí 
stisknout špičku na nulový bod.
Sonda se potvrdí krátkým signálem
a začne pracovat...

Sterilní jednorázová koncovka
Bezbolestné a kalibrované měření
s přesným tlakem 20 g

Systém individuálního měření
Software může být individuálně
nastaven na požadované schéma
měření (počet měření / množství
body měření atd.)

Ergonomická a bezdrátová
Práce s pa-on je jako práce
tradiční sondou

Jednoduché použití
Sonda samostatně provádí měření.
Přímo mezi měřeními můžete
získat další informace, například
míru krvácení...

Připravena pro aktuální měření
Po umístění do dokovací 
stanice hlásí sonda nedávno 
získané výsledky a nabíjí baterii

Displej / Feedback
Měření signalizují akustické 
a optické prvky. Data jsou 
automaticky převedena do
softwaru a zobrazena

>> Automatické a kontrolované měření
Díky pa-on® probíhá měření parodontál-
ního statusu automaticky a zaznamenáno  
softwarem. Důležitou výhodou je, že k mě-
ření není potřeba přítomnost asistenta pro 
dokumentaci výsledků.

>> Standarní proces měření
Jednoduché nastavení pro všechna běžně 
používaná schémata měření, např. počet 
měřících bodů na zub, recese, index krvá-
cení apod. Není nutné měnit proces měře-
ní pro každý případ zvlášť. Režimy měření 
lze individuálně uložit pro každou speciali-
zaci. Získaná data jsou automaticky pře-
nášena z dokovací stanice do softwaru.

>> Kompletní integrace
Sonda je zcela integrovatelná se softwa-
rem zubní ordinace. Výsledky měření jsou
přímo přeneseny do softwaru Byzz Paro® 
nebo servisního softwaru zubní ordinace. 
Odpadá nutnost manuálního zadávání 
výsledků a diagnóza se okamžitě zobrazí
na periodontálním diagramu.

>> Standardizované měření
Hygienický jednorázový hrot je kalibrován 
tak, aby měření hloubky parodontálního 
chobotu vždy probíhalo při tlaku 20 g. Díky 
tomu jsou měření přesná, standardizova-
ná a lze je uložit také pro jiná zařízení. 
Pro pacienta je měření zcela bezbolestné.

Přesné, rychlé a komplexní 
měření parodontálního statusu

Software Byzz Paro®


