
Tão inteligente, 
Tão simples.
CS 9600



SISTEMA MULTIFUNCIONAL
 A radiologia multifuncional combina a tecnologia panorâmica 2D e a radiologia 
CBCT com a digitalização facial 3D1 e a digitalização de modelos 3D1 para criar 
uma poderosa unidade atualizável para a radiologia cefalométrica.1 

A inovação impulsiona a precisão

A sua rotina diária é desafiadora, mas agora existe uma maneira mais simples 
de capturar as imagens necessárias para fazer diagnósticos e planos de 
tratamento mais rápidos.

O revolucionário CS 9600 oferece um novo nível de qualidade de imagem, facilidade 
de uso e funções de diagnóstico precisas. O sistema inclui ferramentas inteligentes e 
tecnologias de fluxo de trabalho automatizadas para garantir uma posição confiável do 
paciente e a qualidade da imagem reproduzível, independentemente das habilidades do 
operador. E no futuro, o sistema poderá ser ampliado juntamente com sua consulta, 
graças a campos de visão atualizáveis, opções radiológicas versáteis e software de valor 
agregado.



O CS 9600

Desenhado para exames sem 
erros em uma única captura
O CS 9600, a unidade CBCT mais avançada de sua categoria, apresenta vários avanços 
para que você e sua equipe obtenham uma alta qualidade de imagens reproduzíveis com 
o mínimo de experiência no uso do sistema. Seu fluxo de trabalho intuitivo e tecnologias 
de ponta oferecem um novo nível de automação e simplicidade à radiologia dentária e 
maxilofacial.

A unidade incorpora várias inovações revolucionárias, como o Live Positioning 
Assistant, câmeras de vídeo e a tecnologia SmartAuto que garantem um posicionamento 
do paciente sistematicamente correto, ajudando seu equipamento a capturar 
digitalizações precisas na primeira tentativa. 

Posicionamento estável

O paciente pode permanecer 
em pé ou sentado usando o 
assento removível1 que possibilita 
a estabilidade do paciente e 
minimiza o risco de movimento.

1 Opcional



Tecnologias inteligentes

O SmartAuto Pan1 e o SmartAuto 
3D1 analisam a morfologia do 
paciente para calcular 
automaticamente as configurações 
e a trajetória da exposição 
corretos, ou para definir com 
precisão o campo de visão.

Live Positioning Assistant

Os pacientes são posicionados 
acessorados por câmeras, 
enquanto as visualizações em 
tempo real do paciente são 
exibidas na tela sensível ao 
toque para um posicionamento 
fácil e preciso.

Smartpad de fácil uso

O SmartPad intuitivo e a clara  guia 
da interface permitem orientar o 
usuário durante o exame e 
simplificar todo o procedimento, 
desde a configuração do exame 
até o controle de qualidade da 
imagem.

CS MAR

O CS MAR1 reduz drasticamente 
os artefatos de metal e ainda 
permite explorar imagens 
dinamicamente com ou sem um 
filtro MAR para diagnósticos mais 
confiáveis.

CS Face Scan

Capture fotos faciais 3D reais com 
a opção CS Face Scan e 
sobreponha automaticamente a 
digitalização superficial com 
imagens CBCT e modelos 3D.

Mais potência, menos 
artefatos e menor dose

A cadeia radiológica de alta 
potência de 120 Kv1 ajuda a reduzir 
os artefatos e melhora os 
contrastes, além de reduzir a dose 
efetiva para os exames CBCT.



Uma gama completa de programas panorâmicos cobre 
todas as suas necessidades de rotina, incluindo, entre 
outras, opções de aleta de mordida extraoral, FMS 
extraoral e baixa dose.

Planeje os implantes com confiança, graças ao nosso 
avançado software de planejamento de implantes, com 
coroas virtuais personalizadas e à biblioteca completa 
de implantes.

Analise as vias aéreas superiores com medições 
automáticas e visualizações de cores em 3D para 
visualizar facilmente as restrições e alterações das vias 
aéreas.

Capture a imagem 3D real do rosto do paciente 
e combine-a com a imagem CBCT.

As imagens de alta resolução (até 75 μm) são perfeitamente 
adaptadas às indicações da endodontia e agora podem 
ser capturadas nos modos maxilar individual e duplo e 
de campo de visão focado.

Panorâmico Endodontia

Cirugia oral e maxilofacial

O CS 9600, que oferece até 14 campos de visão, incluindo 
a radiologia do crânio completo e a ATM, ideal para a 
cirurgia maxilofacial e ortognática.

Exploração facial 3D

Implantes

Análise das vias aéreas



Entre em contato conosco através de nosso e-mail info-br@csdental.com 
ou acesse o nosso site carestreamdental.com/pt-br/
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Três versões atualizáveis
O design flexível do CS 9600 permite atualizar para um campo de visão maior sem 
a necessidade de substituir a unidade quando desejar explorar novas áreas.

8 cm x 5 cm, 10 cm x 5 cm,
12 cm x 5 cm
12 cm x 5 cm

4 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm, 
6 cm x 6 cm

5 cm x 8 cm

8 cm x 8 cm
10 cm x 10 cm

12 cm x 10 cm 16 cm x 6 cm

16 cm x 10 cm 16 cm x 12 cm 16 cm x 17 cm

CS 9600 12X10 EDITION
Campo de visão: Desde 

4 cm x 4 cm até 12 cm x 10 cm

Ideal para implantes, 
cirurgia oral, endodontia 

e odontologia geral.

CS 9600 16X10 EDITION
Campo de visão: Desde 

4 cm x 4 cm até 16 cm x 10 cm

Ideal para casos de implantes 
complexos, periodontia, cirurgia 
oral e a maioria dos cirurgiões 

orais e maxilofaciais.

CS 9600 16X17 EDITION
Campo de visão: Desde 

4 cm x 4 cm até 16 cm x 17 cm

Para todas as 
necessidades, incluindo 
a cirurgia maxilofacial 

e ortognática.

Até 14 campos de visão




