
Το Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων 

(Aκτινολογικό, Αξονικός-Μαγνητικός 

Τομογράφος, Απεικόνιση Μαστού, 

Ορθοπαντομογράφος, Υπέρηχοι)  του 

Metropolitan General στελεχώνεται από 

εξειδικευμένους ιατρούς ακτινολόγους, 

έμπειρους τεχνολόγους και νοσηλευτές. 

Διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής 

καταγραφής και αρχειοθέτησης ιατρικής 

εικόνας (PACS) με λογισμικό τελευταίας 

γενιάς και όλες οι ψηφιακές εικόνες 

είναι στη διάθεση των ακτινολόγων και 

των εξεταζόμενων ανά πάσα στιγμή για 

ανάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση.

Metropolitan General’s Medical 

Imaging Department (X-rays, CT & MRI-

scans, Ultrasounds, Breast Imaging, 

Orthopantomographies) is staffed by 

specialized radiologists, experienced 

technologists and nurses. Ιt has a picture 

archiving and communication system 

(PACS),  while owning state-of-the-art 

software, and all digital images are available 

to radiologists and patients at any time for 

reading and comparing.

264 Mesogion Av. 
P.C. 155 62 Holargos

Tel: +30 210 650 2000 | Fax: +30 210 654 1267
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 MetropolitanGeneral

Πρωτοπόρο στις εξελίξεις. 
Κοντά στον άνθρωπο.

The leader 
in developments.
Care for people.

ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
Τελευταίας γενιάς
ORTHOPANTOMOGRAPH
Last generation

Τηλ. για ραντεβού: 210 6502510, -11
 Δευτ.-Παρ.: 07:00-23:00, Σάβ: 08:00 - 16:00
For appointment calls: +30 210 6502510, -11
Mon.-Fri.: 07:00-23:00, Sat: 08:00 - 16:00

Κάλυψη των επειγόντων περιστατικών όλο το 24ωρο

Emergency coverage 24 hours a day



Ψηφιακός Ορθοπαντομογράφος
Το Metropolitan General διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας, 
ψηφιακό ορθοπαντομογράφο, Orthophos XG Ceph, της 
πρωτοπόρου στο χώρο εταιρείας Sirona, ο οποίος εξασφαλίζει 
την πλέον αξιόπιστη, ασφαλή και γρήγορη λήψη πανοραμικών 
και κεφαλομετρικών ακτινογραφιών οδόντων και γνάθων.

 

Orthophos XG Ceph
Metropolitan General has the most advanced technologically 
digital orthopantomograph,  Orthophos XG Ceph, of the leading 
company Sirona, which guarantees the most reliable, immediate 
and safest imaging of panoramic and cephalometric teeth and 
jaw X-rays.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και μεγαλύτερη διαγνωστική 
ακρίβεια, ακόμη και για σύνθετες καταστάσεις, εγγυώνται ο 
ψηφιακός  αισθητήρας CsI και ο  αλγόριθμος Αstra. Πρόκειται 
για αισθητήρα μεγάλης ευαισθησίας με αυξημένη διακριτική 
ικανότητα (εκατοστού του χιλιοστού), ενώ ο αλγόριθμος 
Αstra βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των απεικονίσεων 
με τη μείωση των μαύρων περιθωρίων γύρω από τα οδοντικά 
σφραγίσματα και την απαλλαγή από οπτικές αντιθέσεις. 

• Iδιαίτερα χαμηλή δόση ακτινοβολίας λόγω του συνδυασμού 
της σύγχρονης και μεγάλων δυνατοτήτων ακτινολογικής 
λυχνίας και της υψηλής ποιότητας τεχνικών χαρακτηριστικών 
του ορθοπαντομογράφου.

• Μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη των ακτινογραφιών 
και αποφυγή λανθασμένων λήψεων και έκθεσης σε περιττή 
ακτινοβολία διασφαλίζουν το χειριστήριο EasyPad σε 
συνδυασμό με την αυτόματη τοποθέτηση του εξεταζόμενου.

• Aσφαλής και άμεση τοποθέτηση του εξεταζόμενου μέσω 
του ειδικού μπλοκ δαγκώματος Bite Block που προσδιορίζει 
αυτόματα τη βέλτιστη κλίση της κεφαλής και διευκολύνει την 
τήρηση μιας σταθερής θέσης. 

ADVANTAGES
• Exceptional imaging quality and greater diagnostic 
accuracy, even in complex conditions, through its 
groundbreaking CsI sensor and Αstra algorithm. It is a high 
sensitivity sensor with increased resolution (one hundredth 
of a millimeter) while the innovative Αstra algorithm improves 
significantly the imaging quality, by reducing the black margins 
around the dental fillings and by eliminating all visual contrasts. 

• Extremely low doses of radiation due to the combination 
of the modern, high capacity x-ray tube and the high-quality 
specifications of the orthopantomograph.

• Increased speed in the processing of X-rays and avoidance 
of any erroneous shots and exposure to unnecessary radiation 
through the EasyPad control panel combined with automatic 
positioning of the patient. 

• Safe and immediate positioning of the patient through a 
special Bite Block which determines automatically the optimal 
inclination of the head and its fixing to a steady position.

Διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα εξελιγμένων διαγνωστικών προγραμμάτων, το συγκεκριμένο πανοραμικό καλύπτει τις οδοντιατρικές ανάγκες κάθε 
ασθενούς: ενδοδοντία, εμφυτευματολογία, περιοδοντολογία, ορθοδοντική και χειρουργική. With its wide range of advanced diagnostic programs, this 
particular panoramic system satisfies all dental needs of your patients; endodontics, implantology, periodontology, orthodontics and dental surgery. 


