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Ledande Laboratorier rekommenderar Panda P2. 
En kvalitetsscanner som ger dig knivskarpa 
avtryck med enkelt handhavande till marknadens 
lägsta pris.

Några av de företag som har stor erfarenhet 
av att arbeta med digital protetik är bland an-
nat Dentnet, de vet hur viktig kvaliteten på 
den scannade filen är för bästa slutresultat. 
Detta uppnås med fördel från scanningar 
med vår senaste scanner Panda P2. 

Dentnet har fram till nu (slutet 2020) tillver-
kat runt 5.000 enheter av olika produkter, alltifrån singelled till 
fullbroar, implantat samt scanning för transparenta korrigerings-
skenor från vårt system Panda P2. 

Formatet och kvaliteten som vår Panda P2-scanner presterar gör 
det enkelt för oss att hålla en jämn och hög nivå på våra 
produkter, den ger våra kunder fantastiska digitala av-
tryck med ett enkelt handhavande och programvaran är 
mycket användarvänlig, säger Måns Johansson på Dentnet.

Med ett enkelt knapptryck skickar du dina beställningar till ditt 
favoritlaboratorium.

Systemet har dessutom till skillnad från några av våra  
konkurrenter inga dolda eller oväntade avgifter och är 
helt fritt från licenskostnader. 
Ett fantastiskt system för hela kliniken. 

Se mer på www.logident.se

Funderar du på att investera i en Intraoral scanner för avtryck?

System Panda 
Mobility.
Stationär dator 
monterat på ett 
specialdesignat 
stativ.
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Arbeta med PANDA 2 - En upplevelse av hastighet och flyt!

Så fungerar det!
Panda P2-systemet 
använder kontinuerlig 
stereoskopisk fotografe-
ringsteknik för att skapa 
bildinformation och rekon-
struera 3D-data med hög 
precision.

Panda P2-systemet är base-
ras på uppkoppling via USB-
port mot en Windows-pc 
försedd med i7 processor.

Separata skärmar/Tablets och 
datorer kan köras via USB eller 
ex.vis TeamView uppkoppling.
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Arbetsgång - Panda 2
1 - Planera din beställning

Med enkla kommandon väljer du 
tandläkare i kliniken samt skriver 

in patientens uppgifter. 

Från en lista väljer du sedan 
vilken konstruktion, färg 

och på vilka tänder du 
önskar din protetik.

Panda P2 har det minsta scanner-
huvudet på marknaden.
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Scanna all typ av protetik
2 - Otroligt enkelt
I scanningsläget får du tydliga instruktio-
ner från systemet som guidar dig genom 
hela scanningen. 
 

Scannar alla typer av konstruktioner 
Singelled till helkäkar, implantat och för 
ortodonti.
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Panda P2:s unika fördelar
• Smart användarvänlig programvara

• Knivskarpa digitala avtryck
• Mycket enkel att hantera

• Fri från licenskostnader
• Litet lätt skannerhuvud

• Helt öppna filer
• Oslagbart pris

3 - Skicka till labb
Det ska vara smidigt att skicka 
dina scanningar till labbet som 
tillverkar konstruktionen. 

Filerna från vår Panda P2 är 
100% öppna och alla labb kan 
öppna upp filerna för omedel-
bar tillverkning.

Mått (L×B×H)
216×40×36 mm

Vikt
246 g

Tid för komplett scanning
< 2 min

Anslutning
USB 3.0

Brännvidd

17×15 mm

Scannhuvudets längd (L×B×H)
83.4×19.6×14.6 mm

Filformat
STL, PLY, PTY

Skärpedjup

17 mm

3 separata scanntippar
Autoklaverbara tippar

Scanningsteknologi
Video Type

Noggrannhet

10μm
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Panda P2 - Tekniska specificationer

Liten och ergonomisk design. 14 mm ex-
tremt låg inloppshöjd. Panda P2 har hela 

17 mm skärpedjup. 

Penndesign, liten storlek, lätt vikt, 
enkel att hålla, lätt att bära, scan-

nerns vikt endast 246 g. 

Strömlinjeformad design med 
ergonomiska krav. 

Mini-body, gör scanningen 
lätt och enkel att utföra  
även i trånga utrymmen. 

Designad för de inre 
funktionerna i patien-
tens mun, vilket ger 
läkare och patienter 
en utmärkt upplevelse.

System Panda 
Mobility.
Stationär dator 
monterat på ett 
specialdesignat 
stativ.



Detta ingår:

• Panda P2 - Scanner med 3 års garanti
• Pc med i7-processor (basmodell) laptopversion
• Leverans
• Installation & igångkörning
• Utbildning av klinikens personal

Intresserad och vill komma på en  
demo av vår Panda P2-Scanner?

Kontakta Måns Johansson på
Tel 072-200 69 14 eller mail:
info@logident.se

Panda P2
 En av marknadens bästa 3D-scanners

134 500:-
exklusive moms

��������

Logident Nordic AB
Box 164 • SE-421 22 Göteborg, Sweden

Tel. +46 722 00 69 14 • info@logident.se • logident.se



Panda P2 
All-in-One är ett 

komplett scannersystem 
monterat på ett specialdesignat 
och mobilt stativ.
Totalvikt på enheten 10,5 kg.

Intresserad och vill komma på en  
demo av vår Panda P2-Scanner?

Kontakta Måns Johansson på
Tel  072-200 69 14 eller mail:
info@logident.se

��������

Panda P2  All-in-One
En av marknadens bästa 3D-scanners

165 000:-
exklusive moms

Logident Nordic AB
Box 164 • SE-421 22 Göteborg, Sweden

Tel. +46 722 00 69 14 • info@logident.se • logident.se

Allt detta ingår:
• Scanner Panda P2 - Med 3 års garanti
• Inbyggd stationär dator
• 18 tums ställbar pekskärm
• Lasertangentbord och stativ i modern design
• Leverans
• Installation & igångkörning
• Utbildning av klinikens personal
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Logident Nordic AB
Box 164 • SE-421 22 Göteborg, Sweden

 Tel. +46 722 00 69 14 • info@logident.se • logident.se

3D Intraoral Scanner PANDA P2PANDA P2Logident Nordic AB 

Box 164 
SE-421 22 Göteborg Sweden

+46 722 00 69 14
www.logident.se

Måns Johansson
mans@logident.se
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