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REVELAŢIA 



Revelaţia 

Conceptul SOPROCARE a fost creat pentru a asista specialistul în domeniul dentar în timpul profilaxiei şi  
al tratamentului parodontal în cabinetul stomatologic. 

Camera video utilizează o tehnologie fluorescentă unică (Brevet1 SOPRO - 2003) pentru a ilumina ţesutul 
dentar şi a face vizibile cariile în modul CARIO, dar şi placa dentară nouă şi veche în modul PERIO. 

În plus, SOPROCARE este primul produs de pe piaţă care face vizibilă inflamaţia gingivală. 

În modul DAYLIGHT (LUMINĂ NATURALĂ), SOPROCARE poate fi utilizat şi în calitate de cameră video, oferind 
toate instrumentele necesare pentru a efectua o examinare orală completă şi eficientă din punct de vedere 
al timpului. 

Specialistul în domeniul dentar poate realiza acum tratamentul profilactic complet cu un singur dispozitiv. 
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Educaţie     Prevenţie



Tehnologii fotonice
de ultimă oră
Beneficiile autofluorescenţei 
SOPROCARE iluminează ţesutul dentar cu o lungime de undă a luminii specifică, cuprinsă între 440 şi 680 nm. 

Ţesutul expus absoarbe energia şi o reflectă sub formă fluorescentă. 

Imaginile obţinute prin analiza fluorescentă sunt suprapuse peste imaginile anatomice, creând o reprezentare uşor de interpretat  
şi vizibilă a condiţiei ţesutului care în mod normal, ar fi invizibilă sub lumină albă. 

Beneficiile amplificării cromatice selective 
Utilizând proprietăţile de absorbţie ale „luminii albastre“, amplificarea cromatică selectivă diferenţiază culoarea ţesutului. 

Nuanţele subtile de roşu indică inflamaţia gingivală şi sunt acum clar evidenţiate de SOPROCARE. 

Toate imaginile sunt definitive, calitative şi uşor de interpretat - doar urmăriţi culorile! 
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    Încredere          Sănătate



Mod PERIO
 Evidenţiere cu reprezentare dentară precisă şi fiabilă 

Lungimea de undă emisă de luminile LED ale SOPROCARE evidențiază, pentru specialistul  în domeniul dentar, ţesuturile 
diferite reprezentate cromatic. 

Inflamaţia gingivală poate varia de la nuanţe de roz până la violet închis. 
Placa nouă este evidenţiată prin caracteristicile albe şi granulate ale acesteia, iar placa veche este evidenţiată în umbre  
de galben şi portocaliu. 

 Abordare nouă a comunicării cu pacientul  

SOPROCARE este o cameră utilizată zilnic ca instrument de comunicare în practica dentară. Modul PERIO face acest lucru  
şi mai eficient şi indispensabil prin iluminarea plăcii noi, a plăcii vechi şi a inflamaţiei gingivale. 

Identificarea timpurie a acestor condiţii va duce la intervenţie rapidă şi tratament minim invaziv, educând în acelaşi timp 
pacienţii şi justificând planul de tratament. 

Placă invizibilă şi inflamaţie în modul 
DAYLIGHT (LUMINĂ NATURALĂ) 

Placă şi inflamaţie în modul PERIO 

Inflamaţie severă 

Inflamaţie uşoară 
Placă nouă 

Placă veche 

Reprezentarea cromatică care este o caracterizare a ţesuturilor 
în modul PERIO 



 Îmbunătăţirea planului de tratament  

SOPROCARE oferă planuri de tratament reale şi eficiente, prin salvarea imaginilor direct în fişa  
pacientului. Acest lucru permite specialistului în domeniul dentar să compare cu uşurinţă imaginile  
din vizitele anterioare ale pacientului şi oferă capacitatea de a controla progresul leziunii. 

SOPROCARE nu este doar un instrument de diagnosticare pentru specialistul  
în domeniul dentar, dar şi un instrument de educare pentru pacient.

 Stomatologie preventivă

Modul PERIO face vizibile patologiile şi, mult mai important, permite specialistului  
în domeniul dentar să monitorizeze orice anomalie în curs de dezvoltare. 

SOPROCARE ghidează specialistul în domeniul dentar printr-o abordare mult mai  
contemporană a tratamentului minim invaziv şi preventiv, menţinând sănătatea  
pacientului şi longevitatea dentiţiei naturale a acestuia. 

Situaţia iniţială în modul 
DAYLIGHT (LUMINĂ NATURALĂ) 

Situaţia iniţială în modul PERIO 

Situaţia după tratament în modul 
PERIO 

La două săptămâni după tratament 
în modul PERIO 



Modul CARIO 
 Fluorescenţă pentru toţi  

Cariile de smalţ şi dentină sunt evidenţiate clar prin culoarea roşu aprins în modul CARIO. Ţesutul înconjurător este afişat  
în alb şi negru, favorizând astfel focalizarea doar pe leziunea cariată. 

 Implicaţi pacientul în mod real  

O leziune cariată este afişată clar în culoarea roşie, acest lucru permiţând specialistului în domeniul dentar să comunice în 
mod eficient planurile de tratament şi procedurile clinice pacientului, îmbunătăţind astfel rata de acceptare a cazurilor şi 
productivitatea cabinetului.  

 

 Îmbunătăţirea practicii  

Prin îmbunătăţirea procedurii de diagnosticare şi optimizarea examinării, cabinetul devine mai productiv şi mai eficient. 

 

Leziune cariată invizibilă în modul 
DAYLIGHT (LUMINĂ NATURALĂ) 

Leziune cariată linguală în modul 
CARIO 

Leziune cariată vizibilă în modul CARIO 

Leziune cariată ocluzală în modul 
CARIO 

Leziune cariată în timpul tratamentului 
în modul CARIO 

Umbră subiacentă a dentinei 
Prima modificare vizuală a smalţului 

Distrugere localizată a smalţului 

Cavitate distinctă cu dentină vizibilă 

Reprezentarea cromatică care este o caracterizare a ţesuturilor  
în modul CARIO 



Modul CARIO Modul DAYLIGHT  
(LUMINĂ NATURALĂ)  
 Bucuraţi-vă de calitatea SOPRO a imaginii  

Bucuraţi-vă de calitatea superioară a imaginii pe care o aşteptaţi de la SOPRO, liderul internaţional al camerelor video 
intra-orale.  

 Pătrundeţi în canale cu ajutorul Macrovision (Viziune macro)  

Macrovision (Viziune macro) oferă o mărire de până la 100 de ori, dezvăluind detalii care nu sunt vizibile cu ochiul liber. 
Acest lucru permite monitorizarea îndeaproape a micro-fracturilor şi a evoluţiei acestora. 
 

 
 Unghi vizual precis  

Un inel de focalizare presetat elimină inconvenientul autofocalizării şi  
oferă imagini precise fără întârzieri, indiferent de obiect sau de distanţă. 
Cu un singur clic, treceţi uşor de la focalizarea de adâncime Extra-orală,  
Intra-orală, Dinte şi, în sfârșit, Macrovision (Viziune macro). Aceste  
adâncimi presetate de focalizare ajută la consultarea, tratarea şi  
monitorizarea pacientului. 

Amalgam spart în modul DAYLIGHT 
(LUMINĂ NATURALĂ) 

Carii la marginea plombei de amalgam în modul 
DAYLIGHT (LUMINĂ NATURALĂ) 

Implant în modul DAYLIGHT 
(LUMINĂ NATURALĂ) 

3 moduri pentru 3 nevoi 
Pantone : 130 C
C : 0 M : 30 J : 100 N : 0



    Încredere          Sănătate
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Specificaţii 
SOPROCARE
• Sensibilitate ridicată 1/4” CCD 
• Rezoluţie:(752x582) PAL; (768x494) NTSC 
• Iluminare: 7 LED-uri (4 albe; 3 albastre) 
• Reglaje: 4 poziţii presetate (Extra-oral, Intra-oral, Dinte, Macro) 
• Stop cadru cu SoproTouch sau pedală (opţional) 
• Unghi vizual: 70’ 
• Lungime cablu: 2,5 m 
•  Dimensiunea piesei manuale în mm:  

L. 200 x L. 30 x Î. 24 
• Dimensiunea piesei utile: l. 13 mm x Î. 8 mm 
• Greutate: 78g 

Stație de andocare M-Video 
• Memorie pentru una sau patru imagini 
• Sursă de alimentare: 115 V ~ 60 Hz şi 230 V ~ 50 Hz 
• Consum de energie: 9 VA 
• O ieşire video PAL sau NTSC 
• O ieşire video PAL sau NTSC S 
•  Dimensiunea staţiei de andocare în mm:  

L. 145 x L. 130 x Î. 35 
• Greutatea staţiei de andocare: 245g  

Stație de andocare MU-Video 
• Memorie pentru una sau patru imagini 
• Sursă de alimentare: 24 V ~ ; 50 Hz - 60 Hz 
• Consum de energie: 10 VA 
• O ieşire video PAL sau NTSC 
• O ieşire video PAL sau NTSC S 
•  Dimensiunea staţiei de andocare în mm:  

L. 100 x L. 72 x Î. 36 
• Greutatea staţiei de andocare: 190g  

Configuraţie minimă Windows® 
Sistem de operare: Windows® XP Pro SP3 
Procesor: Intel® Pentium IV – 1.3 GHz 
RAM: 512 MB 
Hard disk: 250 GB 
Porturi USB: 2 porturi USB2.0 de viteză ridicată 
Placă grafică: 32 MB memorie nepartajată 
compatibil cu DirectX 9. 
Chipset USB: Intel sau NEC® / RENESAS® 
Rezoluţie ecran: 1024 x 768 

Stație de andocare M-USB2  
• Memorie pentru una sau patru imagini 
•  Sursă de alimentare: 115 V ~ 60 Hz  

şi 230 V ~ 50 Hz 
• Consum de energie: 9 VA 
• O ieşire video PAL sau NTSC 
• O ieşire video PAL sau NTSC S 
• O ieşire USB 2.0 digitală 
•  Dimensiunea staţiei de andocare în mm:  

L. 145 x L. 130 x Î. 35 
• Greutatea staţiei de andocare: 245g  

Stație de andocare MU-USB2  
• Memorie pentru una sau patru imagini 
• Sursă de alimentare: 24 V ~ ; 50 Hz - 60 Hz 
• Consum de energie: 10 VA 
• O ieşire video PAL sau NTSC 
• O ieşire video PAL sau NTSC S 
• O ieşire USB 2.0 digitală 
•  Dimensiunea staţiei de andocare în mm:  

L. 100 x L. 72 x Î. 36 
• Greutatea staţiei de andocare: 190g  

Configuraţie recomandată Windows® 
Sistem de operare: Windows® 7 Pro SP1 
Procesor: Intel® Core 2 
RAM: 2 GB 
Hard disk: 320 GB sau mai mult 
Porturi USB: 4 porturi USB2.0 de viteză ridicată 
Placă grafică: Chipset Nvidia® sau ATI® / 512 MB 
memorie nepartajată compatibilă cu DirectX 9. 
Chipset USB: Intel sau NEC® / RENESAS® 
Rezoluţie ecran: 1280 x 1024 sau mai mare 

Stație de andocare USB2 
• O ieşire USB 2.0 digitală 
•  Dimensiunea staţiei de andocare în mm:  

L. 100 x L. 46 x Î. 20 
• Greutatea staţiei de andocare: 165g  

Stație de andocare U-USB2 
• Sursă de alimentare: 24 V ~ ; 50 Hz – 60 Hz 
• Consum de energie: 15 VA 
• O ieşire USB 2.0 digitală 
•  Dimensiunea staţiei de andocare în mm:  

L. 50 x L. 75 x Î. 36 
• Greutatea staţiei de andocare: 76 g 

Configuraţie minimă MAC® 
Calculator: MAC® Book Pro 13.3’’ sau iMac® 21,5’’ 
Sistem de operare: MAC® OS X 10.6 Snow Leopard 
Procesor: Intel® Core 2 
RAM: 2 GB 

Configuraţie recomandată MAC® 
Calculator: iMac® 27’’ 
Sistem de operare: MAC® OS X 10.7 Lion 
Procesor: Intel® Core i7 
RAM: 4 GB  

Descoperiţi universul imagistic Acteon la adresa www.acteongroup.com 
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SOPRO • O companie a Grupului ACTEON • ZAC Athélia IV • Avenue des Genévriers • 13705 LA CIOTAT cedex • FRANŢA 
Tel + 33 (0) 442 980 101 • Fax + 33 (0) 442 717 690  

E-mail : info@sopro.acteongroup.com • www.acteongroup.com 

Brevet ¹: Ref. Brevet FR2858205 (A1), US2006227216 (A1), US7613505 (B2), Metodă şi dispozitiv pentru detectarea şi caracterizarea ţesuturilor biologice. 
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