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Straumann 
Virtuo Vivo 

 
Leírás 

 
A Dental Wings 2019-ben mutatta be a Virtuo Vivo intraorális szkennert. A szkenner 

Plug and Play típusú kialakításának köszönhetően USB csatlakozó segítségével kapcsolható 

össze Windows alapú számítógéphez, vagy laptophoz. A szkenner kialakítását tekintve pod 

verzióként érhető el, azonban a gyártó gurulós kocsit is ajánl hozzá. A magyarországi disztribútor 

egy teljes csomag formájában hozza forgalomba, amelyben egy nagyteljesítményű laptop is 

szerepel. A kézidarab kezelőfelületén gomb nem található, így minden interakciót a laptopon kell 

manuálisan végrehajtani. A kézidarabon helyet kapott egy körkörösen elhelyezkedő led csík, 

amely különböző színváltozásokkal jelzi a szkenner aktuális állapotát. A kék szín a szkennelésre 

kész állapotot jelzi, a zöld az aktuálisan folyó szkennelést, míg a piros szín akkor válik láthatóvá, 

ha a szkennelés elakadt. A kézidarabhoz három egyforma, autoklávozható fej tartozik.  Az 

optikához tartozó tükör fűthető, ami megakadályozza a párásodást, pár másodperc alatt 

felmelegszik, bekapcsolás után szinte azonnal használható. A szkenner nem igényel por 

használatát. A szkenner színes megjelenítésre képes. A szkenneléskor lejátszott jelzőhang 

egyedileg állítható. 

A szkenner számos intelligens funkcióval rendelkezik. Ezen funkciók egyike, hogy az 

aktuálisan elkezdett szkennelést bárhol abbahagyhatjuk, és később folytathatjuk akár más 

területek szkennelésével, hiszen a szoftver igen gyorsan érzékeli a szkennerfej pillanatnyi 



helyzetét a szájüregen belűl. A rendszer figyelmeztet, ha hiányzó területet érzékel a már 

beszkennelt szájüregi képleten, ezt a területet zöld színnel jelzi amennyiben képes szoftveresen 

kitölteni a hiányt. Amennyiben fontos információt hordozó területről van szó, vagy a hiány 

mértéke túl nagy, vissza kell térni az adott területre és újra beszkennelni a hiányzó részt. Az 

occlusális felszíneken színkódolt nyomástérkép jeleníthető meg, amellyel analizálható a páciens 

harapása. Az occlusios térképen beállítható, hogy csak az érintkező pontokat mutassa, illetve az 

is, hogy az antagonista felszínek közötti hely mértékét is megjelenítse. A „shine controll” funckió 

a fényes fém felszínek beszkennelését segíti, így amikor ilyen területeket szeretnénk leképezni, 

érdemes ezt a funkciót bekapcsolni. 

A szkenneléshez egy egyszerűsített, csak szkennelésre szolgáló szoftver (Straumann 

Vrtuo Vivo Intraoral Scanner) használható, azonban a Straumann ökoszisztémán belül, protetikai, 

fogszabályozási és implantológiai felhasználásra is létezik megfelelő szoftver. A szkennelés 

során állcsontonként három szkenn rögzíthető, így pl. implantációs pótlások esetén külön 

rögzíthetjük a gingiva lefutását és a „scanbody-k” pozícióját. 

Az adatok STL. és PLY. és X-ORDER formátumban exportálhatók. A rendszer nyílt, az 

adatok minden olyan tervező szoftver számára hozzáférhetőek, ami tudja kezelni a fent említett 

fájltípusokat. Az adattovábbítás USB csatlakozó, valamint felhőalapú szoftveren segítségével is 

megoldható. 

 

 

 

 

  



 

1. ábra A szkenner használatra készen 

 

2. ábra A szkenner és tartozékai 

  



 

Straumann  

Virtuo Vivo 

Gyártó/ forgalomba hozatal éve Dental Wings/2019 

Optika (leképezés elve, képfelvételi mód) Blue laser multiscan képalkotó technológia 

Porozás/Szín pormentes/színes 

Pontosság: gyártó/általunk mért in vitro 34.7 ± 3.2 μm/32.2 ± 9.36 μm 

Szkennelési idő: gyártó/általunk mért in vivo 
kvadráns/általunk mért in vivo teljes állcsont 

Nincs adat/3 perc 18 másodperc/6 perc 16 
másodperc 

Kivitel POD 

Exportálható fájltípusok 
STL, PLY, X-order (CAD programba rögtön átadni 
az adatokat) 

Adattovábbítás 

● USB 2.0 high speed 
● felhő alapú adattovábbítás (Cares 

Connect) 

 Nyílt/Zárt Nyílt 

Chair-side kidolgozva 

Lab-side Care Connect 
Implantológia kidolgozva – Straumann coDiagnostiX 

Fogszabályozás Clear Correct 

Speciális tulajdonságok 
● shine controll – fémes tömés, 

visszacsillanó felület szkennelése 
● hangüzenet küldése a labornak 
● hangvezérlés 

Szoftveres háttér INTRAORAL SCANNER 3.4.5.869 

Támogatás 
(szerviz, oktatás) 

van licenszdíj – 1+3 év benne van az árban 
5. év után 990 Euró + áfa  
hazai oktatás a DentalUpgrade által, külföldi 
szakszervíz – csere készüléket gond esetén a 
DentalUpgrade biztosít 
support tel: +36307460608 



Minimum rendszerigény 
Windows/Mac kompatibilitás 

A szkennerhez biztosított laptop – Dell Precision 
7760 

Hazai disztribútor ● Dent Upgrade 

Szkenner alapára Bruttó 6.500.000,- Ft laptoppal együtt 

 
 
  



 
Virtuo Vivo 

 

Hardver 

színes            
                                    
érintőképernyő                   
 
távirányító                          

nem élethű: 0,5   élethű: 1 
 
nem: 0       igen:1 
 
nem:0        igen:1 

Konfiguráció 

 
egy elérhető konfiguráció: 0 
 
több választható konfiguráció: 1 
 

Exportálható fájltípusok/ Digitális 
munkafolyamat 

  
saját felhő alapú platform: +1 
 

 Nyílt vs. zárt 

 
zárt: 0 
 
nyílt: 1 
 

 
 

Chair-side 
 

saját chairside rendszer: +1 

Felhasználhatóság 

 
Implantológia:1 
 
Fogszabályozás:1 
 
 

Speciális tulajdonságok: 

 
Fogszín-meghatározás:1 
 
Csonkszín-meghatározás:1 
 
Egyéni mozgáspályák detektálása:1 
 
Prepreparációs szkennelési lehetőség:1 
 



Emergencia profil szkennelés:1 
 
Csap szkennelés:1 
 
Lenyomat szkennelés:1 
 
Fogsor munkafolyamat:1 
 
Több különböző méretű szkennerfej:1 
 
Smile design: 1 
 
Caries detektálás:1 
 
Hangvezérlés: 1 
 
Hangüzenet:1 
 
Shine Controll:1 
 

Támogatás 

 
évenként megújítandó licensz:0 
 
megvásárlással korlátlan támogatás:1 
 

Infrastruktúra 

szerviz 
 
nincs szakszerviz: 0 
külföldi/online szakszervíz:0,5 
hazai szakszerviz:1 
 
forgalmazó által szervezett oktatási lehetőség 
 
nem megoldott: 0 
külföldi/online: 0,5 
hazai: 1 

 

 

Összesen: 12 pont/26 

  



 

Straumann 
Virtuo Vivo 

Vizsgált paraméter Mért adat 

Tömeg (g) 165 g 

Szkennerfej méret (mm) 67 mm 

Szkennelés folytonossága (megszakadások száma) 1,8 

Szkennelés sebessége teljes fogív modellen (perc, mperc) 205 

 
 Straumann Virtuo Vivo 
 In vivo idők 

  alsó felső  harapás     

  
kvadráns teljes kvadráns teljes kvadráns teljes jobb teljes 

közép 
teljes  
bal 

Teljes 
állcsont 
összeg 

Kvadráns 
összeg 

Átl. 0:44 1:21 0:43 1:18 0:10 0:31  0:13 6:16 3:18 
 

 

Straumann 
Virtuo Vivo 

In vitro átlag idő 

Teljes felső modell 

3:25 
 

 


