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DIAGNOcam 
kamera diagnostyczna do wykrywania próchnicy
 
 

 

KaVo DIAGNOcam – Próchnica

 
DIAGNOcam to urządzenie służące do diagnostyki próchnicy, wykorzystujące 
nowoczesną technologię DIFOTI 
przez tkanki zęba do zobrazowania na ekranie monitora zmian patologicznych w 
szkliwie i zębinie. Umożliwia wykrycie pró
stycznych oraz wokół wypełnień, jak również patologicznych pęknięć szkliwa. 
Pozwala na zapisanie obrazu diagnostycznego tkanek zęba w dokumentacji 
elektronicznej pacjenta. 
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KaVo DIAGNOcam 

kamera diagnostyczna do wykrywania próchnicy 

Próchnica jeszcze nigdy nie była tak widoczna. 

to urządzenie służące do diagnostyki próchnicy, wykorzystujące 
nowoczesną technologię DIFOTI – modulowane światło laserowe przechodzące 
przez tkanki zęba do zobrazowania na ekranie monitora zmian patologicznych w 
szkliwie i zębinie. Umożliwia wykrycie próchnicy na powierzchniach zgryzowych i 

oraz wokół wypełnień, jak również patologicznych pęknięć szkliwa. 
Pozwala na zapisanie obrazu diagnostycznego tkanek zęba w dokumentacji 

, wyrażone są w EURO zawierają podatek VAT: 8% dla urządzenia, 23% dla akcesoriów.
e na PLN w dniu zakupu wg aktualnego kursu celnego. 
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jeszcze nigdy nie była tak widoczna.  

to urządzenie służące do diagnostyki próchnicy, wykorzystujące 
modulowane światło laserowe przechodzące 

przez tkanki zęba do zobrazowania na ekranie monitora zmian patologicznych w 
zchniach zgryzowych i 

oraz wokół wypełnień, jak również patologicznych pęknięć szkliwa. 
Pozwala na zapisanie obrazu diagnostycznego tkanek zęba w dokumentacji 

 

: 8% dla urządzenia, 23% dla akcesoriów. 
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