DRX Core-detektor

Prisbillig
digital
opgradering
DR-scanning til en overkommelig pris.

SMART IMAGING SOLUTIONS

Opgrader til fordelene ved fuld digital røntgen.
DRX Core-detektoren er designet til at optimere det billeddannelsesudstyr,
du bruger lige nu - hurtigt, nemt og økonomisk. Den passer let ind i dine
eksisterende CR-systemer - (helkrops)røntgenrum og mobile enheder - og
konverterer dem til den hastighed og bekvemmelighed, der opnås ved
komplet digital billeddannelse.
Resultatet? Du får alle fordelene ved DR - og kan samtidig stadig udnytte dine
eksisterende investeringer fuldt ud.

Indlysende fordele
•

Den uovertrufne billedkvalitet ved digitalisering
medvirker til større diagnostisk sikkerhed.

•

Fuld digital teknologi eliminerer trin i processen og
øger produktiviteten.

•

Trådløs funktion eliminerer besværet og
snublefarerne ved kabler.

•

Vælg fra et bredt udvalg af størrelser, og vælg
enten en gadolinium-scintillator til almindelig
radiografi eller en cæsium-scintillator til
dosisfølsomme anvendelser.

D R X C o re - d e t e k t o r

Opgrader til den ypperste billedkvalitet og højere produktivitet.

Yderligere fordele.

Plan 2D-røntgen leverer praktisk lavdosisbilleddannelse af ekstremiteterne, og hvis I er
et mindre til mellemstort hospital, akutbehandlingscenter eller -klinik, har I utvivlsomt
allerede overvejet at opgradere til fuld digital billedbehandling - men prisen har
muligvis holdt jer tilbage. Her er svaret. DRX Core-detektoren gør det både enklere
og økonomisk at tage skridtet til DR. Og alle i institutionen vil opleve fordelene:

Fordelene ved DRX Core stopper ikke ved dens
billedkvalitet og produktivitet. Du kan også regne med:

Radiologer vil værdsætte den fremragende billedkvalitet, forbedrede diagnostik, vores
lav-dosis cæsium-funktion og hurtig billedtagning og gengivelse.
Administratorer vil kunne se produktivitetsforbedringer, flere scannede patienter på
kortere tid, mulige pladsbesparelser og bedre udnyttelse af anlægsaktiver.
Teknologer vil opnå forbedrede arbejdsgange, hurtigere undersøgelse og
uovertruffen brugervenlighed.
Patienter får gavn af kortere ventetider, hurtigere diagnoser og potentiel tidligere
påbegyndelse af behandling.

Gør din arbejdsgang hurtigere.
CR er en pålidelig billeddannelsesteknologi - men de mange trin i processen kan
virkelig forsinke arbejdsgangen. DRX Core-detektoren eliminerer trin og fremskynder
din arbejdsgang.

Se vores serie af DRX-detektorer.
Vores portefølje af DR-detektorer omfatter trådløse, delbare og fastmonterede
modeller, der opfylder dine krav baseret på undersøgelsestype, detektorstørrelse,
dosisniveau og budget. Find den helt rigtige detektor til dine behov på
carestream.com/detectors
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•

Stråleregistreringstilstand: eliminerer
kabelforbindelsen til generatoren og giver færre
OEM-serviceproblemer, og billedoptagelsen
starter automatisk, når detektoren registrerer
røntgeneksponeringen.

•

Kapslingsklasse IP44: beskytter mod vandsprøjt.

•

LED-statusindikatorer i to og tre farver:
giver bedre visualisering af detektorens
strømforsynings-, fejl- og forbindelsesstatus.

•

Bevarelse af billedkvalitet: undersøgelser gemmes
automatisk for den seneste undersøgelse.

•

Effektiv software: vælg Carestreams fordelagtige,
meget robuste DIRECTVIEW-software eller prisbillige,
alsidige Image Suite-software.

