
  
 
 JAUNUMS 3D DIAGNOSTIKĀ! 

   VISAUGSTĀKĀS KVALITĀTES 3D RENTGENA UZŅĒMUMI AR VISMAZĀKO STAROJUMA DOZU. 
 

2016.gada 16. un 17.martā Rīgā notika Altex darbinieku tikšanās ar NewTom pārstāvi - produktu 

speciālistu un tehnisko konsultantu Simone Squarzoni. Tikšanās notika ar mērķi iepazīstināt Altex 

darbiniekus ar NewTom uzņēmumu, tā piedāvātajiem produktiem, apmācīt par Cone Beam 

(konusveida staru) tomogrāfijas tehnoloģiju, ko šobrīd izmanto visās 3D ortopantomogrāfu sistēmās, 

kā arī vienoties par sadarbības virzieniem.  

 
Kompānija NewTom ir Cone Beam (konusveida staru) tehnoloģijas izmantošanas aizsācējs 

zobārstniecības jomā. NewTom 9000 (pazīstams arī kā Maxiscan) bija pirmā Cone Beam tomogrāfijas 

sistēma pasaulē, kas pirmo reizi tika uzstādīta 1996.gadā. Šī ierīce bija priekštecis visai NewTom 

produktu līnijai un visiem mūsdienu rentgeniem, kam pamatā ir Cone Beam tehnoloģija. 

 
NewTom uzņēmuma vairāk kā 20 gadus ilgā pieredze un panākumi pētniecībā, produkta attīstīšanā, 

ražošanā un izplatīšanā apliecina šī uzņēmuma izcilību un kvalitāti. Uz komandu orientētie NewTom 

darbinieki ir apņēmušies nodrošināt ne tikai labāko produktu pieejamību tirgū, bet arī lielisku pirms un 

pēcpārdošanas atbalstu, jo laimīgs klients ir labākā reklāma. 

 
Simone Squarzoni, kurš NewTom strādā no pašiem pirmsākumiem, iepazīstināja ar jaunākajiem 

NewTom produktiem zobārstniecības jomā - panorāmas un 3D datortomogrāfijas ierīcēm GO, 

GiANO, VGi evo, 5G XL un to programmatūru NNT. Tika uzsvērtas NewTom priekšrocības 

salīdzinājumā ar citiem līdzīgu produktu ražotājiem - Safe Beam tehnoloģija (automātiska 

nepieciešamās dozas noteikšana katram pacientam, kas samazina saņemto starojuma daudzumu), 
izcilā attēlu kvalitāte (palielināta izšķirtspēja) un programmatūras opcijas. 

NewTom ir priekšgājējs CBCT (konusa staru datortomogrāfijas) attēlveidošanas jomā, kas radījis 

labākos klīniskās diagnostikas risinājumus.  

- 5G XL, vienīgā sistēma ar motorizētu pacientu galdu, kas apvieno augstu diagnostikas izšķirtspēju ar 

minimālu ietekmi uz pacientu; 

- VGi evo, pēdējā CBCT attēlveidošanas sistēma lietošanai sejas - žokļu ķirurģijā un LOR jomā; 

- GiANO, hibrīda ierīce 2D un 3D diagnostikai zobārstniecībā;  

- GO, jauna, uzlabota 2D zobārstniecības ierīce; 

- NNT, izcila programmatūra 2D un 3D attēliem. 

 
 

 
Pēc tikšanās Altex sadarbībā ar NewTom drīzumā 

plāno organizēt apmācības kursus zobārstiem - gan 

interesentiem, gan pieredzējušiem lietotājiem, - par 

konusveida staru 3D tomogrāfijas tehnoloģiju, 

NewTom 2D un 3D zobārstniecības diagnostikas 

iekārtām un to pielietošanu praksē zobārstniecības 

pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. 

 

 

 

Sekojiet līdzi jaunumiem, lai uzzinātu vairāk par NewTom! 


